Biểu mẫu 18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

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 2017-2018
E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
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Trình độ đào
tạo

Giáo trình

Giáo trình

Giáo trình

Tên đề tài

Bài tập và bài giải toán kinh
tế

Bình luận khoa học một số
điểm mới của Bộ luật dân sự
năm 2015

Giáo trình Anh văn chuyên
môn sinh học

Họ và tên người
thực hiện

Họ và tên người
hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Nguyễn Tuấn Kiệt

Sách tham khảo gồm bài tập và bài giải của 05 phần là Ma trận - định thức,
Phương trình và hệ phương trình tuyến tính, Đạo hàm và vi phân, Cực trị và
một số bài toán tối ưu hóa trong kinh tế, Nguyên hàm - Tích phân. Sách
tham khảo sẽ cung cấp nguồn bài tập cho sinh viên cũng như phương pháp
để giải các bài tập đó, từ đó giúp sinh viên rèn luyện và ôn tập môn Toán
kinh tế 1 dễ dàng và hiệu quả hơn.

Tăng Thanh
Phương (Chủ biên)

Trình bày những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 về năng lực hành
vi dân sự của người chưa thành niên trong giao dịch dân sự, mất năng lực
hành vi dân sự theo quy định, chế định giám hộ. Những vấn đề về tài sản
hình thành trong tương lai, quyền hưởng dụng, hợp đồng vô hiệu theo quy
định của Bộ luật này

Nguyễn Thị Phi
Oanh (Chủ biên)

Giáo trình được chia thành 14 chương giới thiệu cho sinh viên từ kiến thức
tổng quan đến các lĩnh vực chuyên môn sâu. Chương 1 đến Chương 5 giới
thiệu về ngành học và các lĩnh vực có liên quan; tổng quan về hệ sinh thái
và quá trình tăng trưởng tự nhiên; ô nhiễm nguồn nước và môi trường cùng
sự phú dưỡng. Chương 6 đến Chương 11 cung cấp các kiến thức về phương
pháp xử lý nước, nước thải, chất thải rắn; quản lý chất thải nguy hại; kiểm
soát ô nhiễm không khí tiếng ồn và đất. Chương 12 đến Chương 14 giới
thiệu về các chủ đề nóng về năng lượng và các nguồn năng lượng thay thế,
an toàn và bảo hộ sức khỏe lao động và cuối cùng là biến đổi khí hậu với
các vấn đề môi trường được quan tâm nhất hiện nay.

Giáo trình

Giáo trình Anh văn chuyên
ngành Vật lý =

Vũ Thanh Trà, Phan
Thị Kim Loan (Biên
soạn)

Gồm 10 chương giới thiệu về các vấn đề cơ bản và gần gũi với cuộc sống
thường ngày như cơ, nhiệt, điện, điện từ trường,...
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Giáo trình

Giáo trình bảo mật hệ thống
và an ninh mạng

Nguyễn Hữu Hòa
(Chủ biên), Nguyễn
Thị Thùy Linh

Giới thiệu tổng quan hệ thống bảo mật, an toàn thông tin và an ninh mạng,
các kỹ thuật mã hoá, giao thức bảo mật kèm theo bài tập cuối mỗi chương
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Giáo trình

Giáo trình công nghệ chế
biển thủy và hải sản

Phan Thị Thanh
Quế (chủ biên), Bùi
Thị Quỳnh Hoa

Giáo trình gồm 6 chương trình bày thành phần và ảnh hưởng của thành
phần hóa học thủy sản đến chất lượng, các biến đổi của động vật thủy sản
sau khi chết, kỹ thuật lạnh đông thủy sản, ...
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Giáo trình

Giáo trình công nghệ môi
trường đại cương
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Giáo trình

Giáo trình công trình và
thiết bị thủy sản
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Giáo trình

Giáo trình đại số tuyến tính
nâng cao
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Giáo trình

Giáo trình hệ quản trị cơ sở
dữ liệu MS Access
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Giáo trình

Giáo trình hình học vi phân

Phạm Văn Toàn,
Kim Lavane, Lê
Hoàng Việt

Với mục tiêu, đối tượng như trên và với thời lượng giảng dạy cho phép, các
nội dung cần thiết được trình bày trong bảy chương: chương 1 giới thiệu
ngành công nghệ môi trường và mối quan hệ của nó đối với các ngành khoa
học khác; chương 2 đề cập đến một số kiến thức về sinh thái học làm cơ sở
khoa học cho các hoạt động bảo vệ môi trường; chương 3 nêu các xáo trộn
của hệ sinh thái do các hoạt động tự nhiên và nhân tạo, và sự ô nhiễm môi
trường do các hoạt động này gây ra; từ chương 4 đến chương 7 các vấn đề
về ô nhiễm của các môi trường chuyên biệt như nước, không khí, đất và các
quan điểm quản lý, các giải pháp xử lý sẽ được trình bày.

Nguyễn Văn Hòa,
Nguyễn Thanh
Long, Nguyễn
Thanh Toàn

Giáo trình chỉ tập trung cung cấp những nguyên tắc chính trong công tác
quy hoạch và xây dựng công trình cũng như các nguyên lý khi sử dụng các
loại máy móc thiết bị cho nuôi trồng thủy sản, trong khi thực tiễn sản xuất
luôn đòi hỏi nhiều mô hình khác nhau để phù hợp với điều kiện địa phương
ở từng nơi, cùng với các loại máy móc thiết bị chuyên biệt để đáp ứng công
tác xây dựng, quản lý và cải tạo ao nuôi nhưng chưa được đề cập trong giáo
trình này. Nhóm biên soạn mong muốn người đọc sẽ nắm được các nguyên
tắc và nguyên lý chung đã đề cập, để có thể vận dụng cho phù hợp trong
hoàn cảnh cụ thể nhằm góp phần cho sự hành công của hoạt động nuôi
trồng thủy sản.

Lê Phương Thảo
(Chủ biên), Phạm
Thị Vui
Nguyễn Hữu Hòa
(Chủ biên), Nguyễn
Đức Khoa
Lâm Quốc Anh
(Chủ biên)

Sách gồm 5 chương trình bày các kiến thức cơ sở về không gian vectơ, ánh
xạ tuyến tính, sự chéo hóa, dạng chính tác Jordan và không gian Euclide.
Tổng quan về MS Access, bảng dữ liệu, các tác vụ truy vấn trên cơ sở dữ
liệu, phương pháp xây dựng biểu mẫu. Giới thiệu một số tập lệnh phổ dụng
và các phương pháp xây dựng báo cáo
Sách chủ yếu nói về hình học vi phân cổ điển, đường cong, lý thuyết mặt
rong; hình học nội bộ của mặt.
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Giáo trình

Giáo trình

Giáo trình hóa học hợp chất
thiên nhiên

Tôn Nữ Liên
Hương, Lê Thị Bạch

Trình bày đại cương về hợp chất thiên nhiên nói chung và các hợp chất cụ
thể như terpenoid, steroid, alkaloid, flavonoid và các hợp chất biến dưỡng
thứ cấp khác

Giáo trình hóa học kỹ thuật
môi trường

Lê Hoàng Việt,
Phạm Văn Toàn,
Kim Lavane

Giới thiệu tổng quan về môi trường và hoá môi trường. Các chu trình sinh địa - hoá và sự di chuyển của các chất ô nhiễm trong môi trường. Sự cân
bằng vật chất và ảnh hưởng của nồng độ chất phản ứng đến tốc độ của các
phản ứng hoá học. Hoá học môi trường nước, môi trường không khí và hoá
học môi trường đất

Giáo trình

Giáo trình hóa vô cơ và hữu Nguyễn Trọng Tuân
cơ đại cương
(Chủ biên)

Giới thiệu bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; danh pháp, phân loại các
hợp chất vô cơ và đại cương về phức chất. Trình bày một số kiến thức cơ
bản trong hoá hữu cơ; các loại hiệu ứng cấu trúc, cơ chế phản ứng và một
số nhóm nguyên tố hoá học

Giáo trình

Giáo trình kỹ thuật nuôi
thức ăn tự nhiên

Trần Sương Ngọc
(Chủ biên)

Bài giảng giới thiệu vai trò của thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản,
sinh học và kỹ thuật nuôi vi tảo, sinh học và kỹ thuật nuôi luân trùng, sinh
học và kỹ thuật nuôi Artemia, Moina và Daphnia, sinh học và kỹ thuật nuôi
trùng chỉ, giun nhiều tơ, giun đất.

Trần Ngọc Hải ...
[et al.]

Giáo trình được kết cấu thành 4 chương, gồm (i) Tổng quan về sản xuất
giống và nuôi cá biển, (ii) Đặc điểm sinh học của một số loài cá biển, (iii)
Kỹ thuật sản xuất giống cá biển và (iv) Kỹ thuật nuôi cá biển thương phẩm.
Giáo trình được biên soạn dựa vào các nguyên lý chung, các thành tựu mới
trong nghiên cứu trong nước và thế giới, trên cơ sở kết quả thực tế trong
nghiên cứu và ứng dụng về sản xuất giống và nuôi cá biển của các tác giả.

Trần Ngọc Hải,
Châu Tài Tảo,
Nguyễn Thanh
Phương

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở các nguyên lý chung, các thành tựu và
tiến bộ mới trong sản xuất giống và nuôi các loài giáp xác, và trên cơ sở kết
quả và kinh nghiệm của các tác giả trong nghiên cứu và thực tế sản xuất.
Với kết cấu gồm 5 chương, giáo trình được trình bày từ nguyên lý đến
hướng dẫn kỹ thuật cơ bản và các câu hỏi tổng hợp, tập trung vào các đối
tượng nuôi chính như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cua biển
và các loài giáp xác tiềm năng khác.

Giáo trình

Giáo trình

Giáo trình kỹ thuật sản xuất
giống và nuôi cá biển

Giáo trình kỹ thuật sản xuất
giống và nuôi giáp xác
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Giáo trình

Giáo trình

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Giáo trình lập trình .Net

Hồ Quốc Phong,
Huỳnh Thu Hạnh

Giáo trình giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành phát triển của lĩnh vực
xúc tác nhằm cho sinh viên có cái nhìn tổng quát hơn về lĩnh vực này.
Ngoài ra, giáo trình sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để sinh viên
hiểu được bản chất của xúc tác đồng thể cũng như dị thể và động học của
phản ứng có sự tham gia của các loại xúc tác này. Các kiến thức liên quan
đến qui trình điều chế, sản xuất xúc tác, cũng như các phương pháp nghiên
cứu về xúc tác cũng được đề cập.

Nguyễn Hữu Hòa
(Chủ biên), Hồ Văn
Tú, Hoàng Minh Trí

Giáo trình bao gồm sáu chương, được trình bày đảm bảo cho người học dễ
đọc, dễ hiểu theo một cấu trúc thống nhất từ đầu đến cuối chương theo trình
tự: kiến thức lý thuyết căn bản, tiếp đến là ví dụ minh họa với mã nguồn
chạy trên môi trường Visual Studio .NET. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi
ôn tập và các bài tập yêu cầu, nhằm giúp sinh viên có các bài thực hành
trong phòng máy tính và tự rèn luyện thêm ở nhà giúp nâng cao khả năng
lập trình. Những ví dụ và bài tập này được đề cập từ đơn giản đến nâng cao
mà đích đến là các dự án theo hướng ứng dụng cơ sở dữ liệu, điều hữu ích
cần được trải nghiệm bởi sinh viên học giáo trình này.
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Giáo trình

Giáo trình lập trình căn bản
với ngôn ngữ C

Nguyễn Hữu Hòa
(Chủ biên), Lê Thị
Diễm

Giáo trình được tổ chức thành 11 chương như sau: Chương 1 giới thiệu
tổng quan về kỹ thuật lập trình, cách giải một bài toán trên máy tính như thế
nào, các phương pháp lập trình. Khái niệm về kiểu dữ liệu, ngôn ngữ lập
trình; Chương 2 giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C và môi trường lập trình
Dev-C++. Chương này sẽ trình bày cách cài đặt và hướng dẫn các thao tác
cơ bản khi dùng Dev-C++. Các bước để tạo và thực hiện một chương trình
C thông qua việc phân tích một vài ví dụ; Chương 3 trình bày các thành
phần của ngôn ngữ lập trình C và các kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ C;
Chương 4 cung cấp cho độc giả khái niệm về câu lệnh, lệnh đơn, các câu
lệnh nhập/ xuất trong C (các hàm nhập/ xuất dữ liệu); Chương 5 hệ thống
lại các cấu trúc điều khiển như cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp. Đồng thời đề
xuất nhiều bài tập tổng hợp các kiến thức đã học từ đầu; Chương 6 giới
thiệu về chương trình con, trình bày cách khai báo, định nghĩa hàm và gọi
sử dụng một chương trình con. Khái niệm hàm đệ qui, các loại đệ qui;
Chương 7 đề cập đến các kiến thức liên quan đến kiểu mảng trong C. Thế
nào là mảng một chiều, mảng nhiều chiều, cách sử dụng mảng; Chương 8
trình bày về kiểu con trỏ, các thao tác trên kiểu con trỏ, cách cấp phát vùng
nhớ cho biến con trỏ, mối tương quan giữa biến con trỏ và mảng, khái niệm
con trỏ của con trỏ trong C; Chương 9 tóm tắt về kiểu chuỗi ký tự: khai báo
và sử dụng. Các hàm xử lý chuỗi; Chương 10 giúp độc giả tìm hiểu về kiểu
cấu trúc trong C, cách khai báo, cấp phát vùng nhớ, truy xuất các thành
phần trong biến cấu trúc; Chương 11 tập trung khai thác các khái niệm liên
quan đến tập tin. Tại sao phải cần kiểu tập tin. Khái niệm về stream, stream
văn bản, stream nhị phân; cách đọc và ghi dữ liệu trên tập tin. Các hàm
thường sử dụng và ví dụ minh họa.
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Giáo trình

Giáo trình lí thuyết tài chính
- tiền tệ

Giáo trình

Giáo trình miễn dịch học

Giáo trình

Giáo trình nấm học I (Nấm
men)

Giáo trình

Giáo trình nguyên lý bảo
quản và chế biến thực phẩm

Trần Ái Kết (chủ
biên)

Nêu những vấn đề cơ bản về tiền tệ, tài chính, tín dụng, bảo hiểm. Vai trò
và bản chất của ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài
chính và các tổ chức tài chính trung gian. Hệ thống ngân hàng trong nền
kinh tế thị trường, lạm phát, chính sách tiền tệ, quan hệ thanh toán và tín
dụng quốc tế

Trần Ngọc Bích
(Chủ biên), Nguyễn
Thu Tâm

Giới thiệu khái quát về hệ thống miễn dịch học của cơ thể động vật, đặc
biệt là vai trò của hệ thống miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch thụ động ở động
vật non, cơ chế miễn dịch chống vi sinh vật để bảo vệ cơ thể, bệnh lý quá
trình miễn dịch, miễn dịch học thủy sản,...

Hà Thanh Toàn,
Huỳnh Ngọc Thanh
Tâm
Nhan Minh Trí
(Chủ biên), Bùi
Hữu Thuận, Lê Mỹ
Hồng
Nguyễn Hữu Đặng
(Chủ biên)
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Giáo trình

Giáo trình nguyên lý kế toán
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Giáo trình

Giáo trình ngữ pháp căn bản Phương Hoàng Yến
2 =
... [et al.]

Giới thiệu chung về nấm men; sinh lý nấm men, các quá trình trao đổi chất
và sản phẩm của tế bào nấm men; nghiên cứu tuyển chọn, sản xuất nấm
men; các sản phẩm lên men từ nấm men
Gồm 7 chương giới thiệu tổng quát về chế biến thực phẩm, các chất kháng
sinh và chống oxy hóa tự nhiên bảo quản thực phẩm, các thành phần liên
quan đến chất lượng thực phẩm, ...
Tổng quát một số vấn đề cơ bản về kế toán. Kế toán tài sản và nguồn vốn.
Nguyên tắc ghi chép của các tài khoản kế toán. Phương pháp tính giá các
đối tượng kế toán chủ yếu. Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong
doanh nghiệp sản xuất. Phương pháp kiểm kê, chứng từ và sổ sách kế toán
Giáo trình gồm 03 chương với nội dung chính là cung cấp kiến thức về các
loại cụm từ, các loại
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Giáo trình

Giáo trình phương pháp dạy
đọc văn bản

Nguyễn Thị Hồng
Nam, Dương Thị
Hồng Hiếu

Khái quát các loại văn bản và hoạt động đọc văn bản; cách giảng dạy đọc
văn bản trong trường phổ thông; một số biện pháp hướng dẫn học sinh đọc
văn bản

Lưu Tiến Thuận,
Nguyễn Tri Nam
Khang

Nội dung giáo trình được bố cục thành 7 chương. Trong đó, chương 1 khái
quát về bán hàng và quản lý đội ngũ bán hàng; chương 2 trình bày quản lý
cơ hội bán hàng; chương 3 thảo luận về việc quản lý mối quan hệ và sự
tương tác với khách hàng; chương 4 cung cấp cách thức tổ chức đội ngũ và
lập kế hoạch bán hàng; chương 5 vận hành tổ chức bán hàng; chương 6
phân tích chính sách thù lao với đội ngũ bán hàng; và chương 7 thảo luận
việc đánh giá kết quả làm việc của đội ngũ bán hàng. Với các nội dung trên,
tiến sĩ Lưu Tiến Thuận chịu trách nhiệm biên soạn chương 1, chương 4,
chương 5, và chương 6. Ngoài ra, tiến sĩ Lưu Tiến Thuận kết hợp với thạc
sĩ Nguyễn Tri Nam Khang cùng biên

Giáo trình

Giáo trình quản trị bán hàng

Giáo trình

Giáo trình quản trị doanh
nghiệp

Huỳnh Thanh Nhã
(Chủ biên), Nguyễn
Thị Ngọc Anh

Trình bày tổng quan về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị
nguồn nhân lực, tiền lương và kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp, quản
trị vật tư, quản trị tồn kho, quản trị chi phí...

Giáo trình

Giáo trình quản trị hệ thống
mạng

Nguyễn Hữu Hòa
(Chủ biên), Lê
Thanh Sang, Hoàng
Minh Trí

Giáo trình được cấu trúc thành 7 chương và phần bài tập thực hành, được
biên soạn dựa theo các tài liệu tham khảo được liệt kê ở cuối quyển giáo
trình. Thời lượng của môn học Quản trị hệ thống mạng là 45 tiết (3 tín chỉ),
trong đó có 30 tiết lý thuyết và 15 tiết thực hành. Phần thực hành được cấu
trúc thành 6 buổi học tương ứng với các bài tập ở cuối quyển giáo trình.

Giáo trình

Giáo trình sinh lý và cơ thể
gia súc

Nguyễn Thị Kim
Đông (Chủ biên),
Hồ Thanh Thâm

Nghiên cứu cơ thể gia súc và vai trò của sinh lý gia súc trong chăn nuôi, cụ
thể gồm: Hệ xương, hệ cơ, hệ tiêu hoá... sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn, sinh
lý tiêu hoá và hấp thu...
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Giáo trình

Giáo trình sinh thái học vi
sinh vật

Ngô Thanh Phong,
Bùi Tấn Anh

Sinh thái học vi sinh vật là phạm trù nghiên cứu về sự phân bố, thành phần,
đặc điểm sinh lý, sinh hóa trong không gian vi sinh vật hiện diện, sự tương
tác giữa các vi sinh vật với nhau, với sinh vật khác và với môi trường sống
của chúng. Sự phát triển vượt bậc của các phương tiện nghiên cứu sinh học
và kĩ thuật mới trong việc cải tiến vật liệu là điều kiện thuận lợi để phân
ngành sinh thái học vi sinh vật phát triển vượt bậc.
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Giáo trình

Giáo trình sinh thái thủy
sinh vật

Nguyễn Văn Kiểm

Trình bày về môi trường nước và thuỷ vực. Đời sống thuỷ sinh vật trong
môi trường nước. Đời sống quần thể, quần xã thuỷ sinh vật. Hệ sinh thái
thuỷ vực. Năng suất sinh học và nguồn lợi sinh vật
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Giáo trình

Giáo trình

Giáo trình

Giáo trình

Giáo trình tình huống kinh
tế học hành vi

Nguyễn Tuấn Kiệt

Nội dung tài liệu cung cấp 12 tình huống trong kinh tế học hành vi như hiệu
ứng "mỏ neo", hiệu ứng "chim mồi", "lựa chọn liên thời gian"... cho thấy sự
bất hợp lý trong lựa chọn của con người trong việc đưa ra quyết định so với
các lý thuyết kinh tế chuẩn tắc

Lê Thanh Tùng, Hồ
Hữu Lộc

Nội dung tài liệu trình bày những nội dung cơ bản của toán cao cấp: Hệ
phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, phép tính vi phân hàm một
biến, phép tính tích phân hàm một biến, lý thuyết chuỗi, phép tính vi phân
hàm nhiều biến, phương trình vi phân

Nguyễn Tuấn Kiệt
(Chủ biên)

Toán kinh tế sử dụng các công cụ toán học cơ bản như: ma trận, đại số học,
tính toán sự khác biệt và tổng thể, công thức sự khác biệt, và lý thuyết về
tập hợp để xây dựng các mô hình kinh tế, giải quyết các bài toán tối ưu
trong kinh tế và tính toán các giá trị kinh tế. Có thể nói toán kinh tế là nền
tảng, là cơ sở ban đầu cho các môn nghiên cứu kinh tế dựa trên toán học
như Nguyên lý thống kê kinh tế, Kinh tế lượng,…

Giáo trình toán rời rạc và lý
thuyết đồ thị

Nguyễn Hữu Hòa
(Chủ biên), Huỳnh
Phụng Toàn

Hàm lượng kiến thức của mỗi chương bao gồm các nội dung chính như sau:
Chương 1 trình bày những nét chính của bài toán đếm và bài toán tồn tại,
bao gồm các nguyên lý, phương pháp và kỹ thuật thông dụng để giải quyết
các vấn đề liên quan đến hai bài toán này trong thực tế; Chương 2 trình bày
những nội dung chính của cơ sở logic, bao gồm logic mệnh đề, vị từ và
lượng từ.; Chương 3 cung cấp nền tảng kiến thức về đại số Boole, bao gồm
biểu diễn hàm Boole, mạch logic và phương pháp cực tiểu hóa mạch logic.

Huỳnh Quang Linh,
Trần Công Thành,
Nguyễn Thị Diễm
Trinh

Giới thiệu tổng quan về thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ
đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá
nhân và một số loại thuế khác

Giáo trình toán cao cấp A

Giáo trình toán kinh tế 1
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Giáo trình

Giáo trình thuế
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Giáo trình

Giáo trình thực tập thí
nghiệm cơ học đất

Hoàng Vĩ Minh
(biên soạn)

Nội dung: Thí nghiệm xác định các giới hạn Atterberg (Giới hạn nhảo và
giới hạn dẻo); Thí nghiệm đầm chặt đất; Thí nghiệm nén đơn trục; Thí
nghiệm cắt đất trực tiếp; Thí nghiệm nén dần...
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Giáo trình

Giáo trình văn hóa phương
Đông
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Giáo trình

Giáo trình văn học Việt
Nam 1945 - 2000
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Giáo trình

Giáo trình vi điều khiển
MSP430
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Giáo trình

Giáo trình xác suất thống kê
- GDTH

44

45

Lê Thị Mai Hương

Trần Văn Minh
(Chủ biên)
Lương Vinh Quốc
Danh, Trần Hữu
Danh
Lê Phương Thảo
(Chủ biên), Phạm
Thị Vui

Giáo trình

Kỹ thuật chế biến rau quả

Nguyễn Thị Minh
Thủy

Giáo trình

Nghiệp vụ kinh doanh ngân
hàng thương mại

Thái Văn Đại (Chủ
biên), Nguyễn Văn
Thép

Giáo trình Văn hóa phương Đông cung cấp cho người học những khái niệm
cơ bản về văn hóa. Làm rõ được sự phân chia theo địa lý khu vực văn hóa
và hiểu rõ đặc điểm văn hóa của từng khu vực ở phương Đông để sinh viên
dễ dàng tiếp thu kiến thức. Bên cạnh đó, giáo trình cũng cung cấp những
thông tin, kiến thức về văn hóa các nước ở khu vực phương Đông, cụ thể là
văn hóa Trung Quốc, văn hóa Nhật Bản, văn hóa Thái Lan, văn hóa
Malaysia, văn hóa Ấn Độ và văn hóa Ả Rập Saudi được phân chia theo nội
dung gồm văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Bên cạnh đó, giáo trình
cũng đề cập đến những vấn đề giao lưu và tiếp xúc giữa các nền văn hóa ở
khu vực phương Đông.
Gồm 3 phần trình bày những kiến thức cơ bản về văn học cách mạng Việt
Nam giai đoạn 1945 - 2000.
Giáo trình Vi điều khiển – MSP430 được biên soạn nhằm cung cấp cho
sinh viên các khái niệm cơ bản
Gồm 6 chương: Khái quát về xác suất và công thức tính xác suất, cơ sở lý
thuyết mẫu, lý thuyết ước lượng tham số.
Trình bày thuộc tính chung của rau quả, tác động enzyme trong quá trình
chế biến rau quả. Giới thiệu các chất chống oxy hoá trong rau quả, nguyên
liệu phụ trong công nghệ chế biến rau quả, các vật liệu bao gói, kỹ thuật chế
biến và bảo quản các loại rau quả...
Quyển sách Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại được biên soạn
nhằm bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh của các ngân hàng
cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng. Nội
dung sách nhằm bổ sung kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho sinh viên để
sau khi tốt nghiệp có thể vận dụng vào làm việc trong lĩnh vực ngân hàng,
đặc biệt là trong các ngân hàng thương mại. Nội dung sách gồm có 8
chương, hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ
trong lĩnh vực ngân hàng, từ nghiệp vụ tiền gửi, tín dụng, thẩm định tín
dụng, phân tích tài chính ngân hàng và nhiều hoạt động kinh doanh khác
của ngân hàng thương mại. Quyển sách này là tài liệu cần thiết phục vụ cho
việc nghiên cứu và học tập của sinh viên đại học, cao đẳng Tài chính –
Ngân hàng. Ngoài ra, sách này cũng là tài liệu tham khảo cho những người
đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và cho những ai thích nghiên cứu
về hoạt động ngân hàng.
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Giáo trình

Principles of English
language teaching =

Luận án TS

Đánh giá hiệu quả tài chính
và kỹ thuật của các hình
thức sản xuất và đề xuất giải
pháp nuôi tôm sú (Penaeus
monodon) thâm canh ở
Đồng bằng sông Cửu Long :

Luận án TS

Phát triển thị trường mía
đường Đồng bằng sông Cửu
Long :

Luận án TS

Nghiên cứu sản xuất khí
sinh học từ rơm và lục bình :

Luận án TS

Sử dụng nước thải từ ao
nuôi thâm canh cá tra để
tưới lúa :

Luận án TS

Khả năng thích nghi của
một số dòng/giống lúa đột
biến chịu mặn ở Đồng bằng
sông Cửu Long :

Luận án TS

Lợi thế so sánh trong sản
xuất lúa ở Đồng bằng sông
Cửu Long :

Nội dung sách gồm: chapter 1 introduction to teaching and learning ;
chapter 2 views of language and english as an international language;
chapter 3 theories of learning and second language learning ; chapter 4
learner factors ; chapter 5 contextual factors ; chapter 6 ;rinciples of
teaching english as an international language .

Nguyễn Văn Lợi
(Chủ biên), Chung
Thị Thanh Hằng,
Phan Thị Mỹ Khánh

Phạm, Công Kỉnh

Phạm Công Kỉnh ;
Trần Ngọc Hải,
Trương Hoàng
Minh (Cán bộ
hướng dẫn)

Huỳnh, Văn Tùng

Huỳnh Văn Tùng
; Lưu Thanh Đức Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường, đề
Hải (Cán bộ
xuất các giải pháp phát triển thị trường mía đường ĐBSCL.
hướng dẫn)

Trần, Sỹ Nam

Trần Sỹ Nam ;
Nguyễn Hữu
Chiếm, Kjeld
Ingvorsen (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá các hoạt động trong liên kết sản xuất và quản lý của các hình thức
tổ chức sản xuất trong nuôi tôm sú, so sánh hiệu quả các hình thức tổ chức
sản xuất và đề xuất các biện pháp quản lý góp phần phát triển bền vững
nghề nuôi tôm sú thâm canh.

Nghiên cứu sử dụng có hiệu quả, bền vững các nguồn sinh khói rơm và lục
bình ở Đồng bằng sông Cửu Long thành nguồn năng lượng tái tạo, giúp
nâng cao tính ổn định và bền vững của mô hình khí sinh học và hạn chế tác
động của chất thải chăn nuôi, rơm và lục bình đến môi trường đất và nước.

Nghiên cứu tái sử dụng nước thải từ áo cá tra để tưới cho ruộng lúa, nhằm
tận dụng nguồn dinh dưỡng có trong nước từ ao cá tra để giảm lượng phân
Đặng, Quốc Cường
hóa học sử dụng và góp phần xử lý làm giảm ô nhiễm nguồn nước mặt do
việc thay nước ao cá trong quá trình nuôi.
Đề tài được thực hiện nhằm chọn tạo ra giống lúa đột biến mới có thời gian
Nguyễn Bích Hà
sinh trưởng ngắn và chống chịu với môi trường mặn cho môi hình canh tác
Vũ ; Võ Công
Nguyễn, Bích Hà Vũ
lúa tôm vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, đề tài cũng
Thành (Cán bộ
khảo sát sự biến đổi cấu trúc lá và rễ của cây lúa để thích nghi với môi
hướng dẫn)
trường mặn
Võ Minh Sang ; Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng lợi thế so sánh trong sản xuất lúa,
Võ, Minh Sang
Đỗ Văn Xê (Cán phân tích các nhân tố tác động đến lợi thế so sánh và đề xuất các giải pháp
bộ hướng dẫn) góp phần nâng cao lợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở ĐBSCL.
Đặng Quốc
Cường ; Trương
Thị Nga (Cán bộ
hướng dẫn)
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Luận án TS

Nghiên cứu phương pháp
quan trắc sinh học trong
đánh giá chất lượng nước
trên tuyến sông Hậu sử dụng
động vật không xương sống
cỡ lớn :

Luận án TS

Thực trạng và giải pháp
nâng cao hiệu quả sản xuất
cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) ở Đồng
bằng sông Cửu Long :

Luận án TS

Nghiên cứu vi bào tử trùng
(Microsporidia) nhiễm trong
cơ cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) :

Luận án TS

Nghiên cứu đặc điểm bệnh
học và cơ chế đa kháng
thuốc của hai loài vi khuẩn
Edwardsiella ictaluri và
Quách Văn Cao
Aeromonas hydrophila gây
Thi ; Từ Thanh
Quách, Văn Cao Thi
bệnh trên cá tra
Dung (Cán bộ
(Pangasianodon
hướng dẫn)
hypophthalmus) nuôi thâm
canh ở Đồng bằng sông Cửu
Long :

Nghiên cứu đặc điểm bệnh học cảm nhiễm kép 2 loại vi khuẩn E. ictaluri và
A. hydrophila gây bệnh trên cá tra nuôi thâm canh nhằm làm cơ sở cho việc
phát hiện và chẩn đoán bệnh.

Luận án TS

Phân lập và tuyển chọn
chủng vi khuẩn có khả năng
phân hủy Diazinon trong các
mô hình canh tác luân canh
lúa- màu và chuyên màu ở
một số tỉnh Đồng bằng sông
Cửu Long :

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình sử dụng và dư lượng thuốc trừ
sâu trong các mô hình canh tác chuyên lúa, luân canh lúa-màu và chuyên
màu, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của mô hình canh tác đến vi khuẩn
phân hủy Diazinon.

Nguyễn, Thị Kim
Liên

Nguyễn Thị Kim
Phát triển phương pháp quan trắc sinh học dựa vào các nhóm động vật
Liên ; Vũ Ngọc Út
không xương sống cỡ lớn nhằm phục vụ cho công tác đánh giá và quản lý
(Cán bộ hướng
chất lượng nước trên sông Hậu nói riêng và ĐBSCL nói chung.
dẫn)

Phạm, Thị Thu
Hồng

Phạm Thị Thu
Hồng ; Nguyễn
Thanh Phương,
Dương Nhựt Long
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá thực trạng sản xuất và hệ thống quản lý ngành hàng cá tra từ khâu
sản xuất giống đến nuôi và chế biến xuất khẩu, đưa ra các giải pháp kỹ
thuật cải tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất và các giải pháp tổng hợp về
quản lý, cơ chế chính sách để phát triển bền vững ngành hàng cá tra.

Nguyễn, Thị Thu
Hằng

Nguyễn Thị Thu
Hằng ; Đặng Thị
Hoàng Oanh (Cán
bộ hướng dẫn)

Xác định đặc điểm hình thái và giống loài vi bào tử trùng gây bệnh gạo trên
cá tra, thử nghiệm kỹ thuật nuôi bào tử vi bào tử trùng bằng tế bào thận và
sợi cơ cá tra, xác định khả năng ức chế vi bào tử trùng của một số hóa chất
và thuốc kháng ký sinh trùng.

Nguyễn, Văn Lẹ

Nguyễn Văn Lẹ ;
Dương Minh
Viễn, Trần Nhân
Dũng (Cán bộ
hướng dẫn)
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Luận án TS

Nghiên cứu sử dụng cây mai
dương (Mimosa pigra L.)
trong chăn nuôi dê thịt :

Luận án TS

Nghiên cứu đặc điểm cấu
trúc và dinh dưỡng của rừng
ngập mặn tại cồn Ông
Trang, tỉnh Cà Mau :

Luận án TS

Biến động NH3/NH4+ và
H2S trong ao nuôi, ảnh
hưởng của chúng lên cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) và biện
pháp giảm thiểu :

Luận án TS

Hiệu quả của các dạng phân
có nitơ đến phát thải N2O,
bốc hơi NH3 và năng suất
trong canh tác lúa ở Đồng
bằng sông Cửu Long :

Luận án TS

Phân lập, tuyển chọn và
nhận diện vi khuẩn cố định
đạm, hòa tan lân trong đất
vùng rễ và vi khuẩn nội sinh
cây ngô (bắp) (Zea mays L.)
trồng trên đất xám vùng
Đông Nam Bộ :

Luận án TS

Phân lập, tuyển chọn và ứng
dụng vi khuẩn phân giải
keratin trong chăn nuôi :

Nguyễn, Thị Thu
Hồng

Nguyễn Thị Thu
Hồng ; Dương
Nguyên Khang
(Cán bộ hướng
dẫn)

Võ, Ngươn Thảo

Nghiên cứu các yếu tố môi trường đất và thủy văn, xác định đặc điểm môi
Võ Ngươn Thảo ;
trường ở các dạng lập địa và cấu trúc rừng ngập mặn trên mỗi lập địa tại
Trương Thị Nga
cồn Ông Trang, đánh giá năng suất vật rụng và tiến trình phân hủy lá rụng
(Cán bộ hướng
của 3 loài thực vật đước đôi, mấm trắng và vẹt tách tại 3 dạng lập địa thuộc
dẫn)
cồn Ông Trang.

Xác định sinh khối và thành phần hóa học của cây mai dương tái sinh ở
điều kiện tự nhiên và thí nghiệm, tỷ lệ tiêu hóa và sinh mê tan khi bổ sung
mai dương trong khẩu phần dê thịt, xác định tăng trọng, hệ số chuyển hóa
thức ăn và thành phần thân thịt của dê giai đoạn sinh trưởng khi sử dụng
mai dương trong khẩu phẩn.

Phạm Quốc
Nguyên ; Nguyễn
Văn Công,
Phạm, Quốc Nguyên
Trương Quốc Phú
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá biến động một số dạng đạm vô cơ và H2S trong nước ao nuôi cá
tra thâm canh và ảnh hưởng của các yếu tố này đến tăng trọng của cá tra
nhằm làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp quản lý nước ao nuôi và xả thải
ra môi trường một cách hợp lý hơn.

Võ, Thanh Phong

Võ Thanh Phong ;
Nguyễn Mỹ Hoa
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá hàm lượng đạm trong nước và lượng đạm trong đất giữa các dạng
phân có nitơ theo thời gian sau các đợt bón phân, ảnh hưởng của việc bón
các dạng phân có nitơ đến sự phát thải khí N2O và năng suất lúa trong điều
kiện tưới khô ngập luân phiên.

Đặng, Thị Ngọc
Thanh

Đặng Thị Ngọc
Thanh ; Cao Ngọc
Điệp (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân lập, tuyển chọn và nhận diện vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân trong
đất vùng rễ và vi khuẩn nội sinh cây ngô trồng trên đất xám vùng Đông
Nam Bộ có khả năng ứng dụng như các chế phẩm phân bón vi sinh cho cây
ngô.

Quách, Thị Thanh
Tâm

Quách Thị Thanh
Tâm ; Bùi Thị
Minh Diệu,
Nguyễn Nhựt
Xuân Dung (Cán
bộ hướng dẫn)

Khảo sát tình trạng chất thải lỏng ở các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tại
thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp; phân lập, tuyển chọn và
nhận diện vi khuẩn hiếu khí phân giải keratin mạnh từ chất thải chăn nuôi
và chế biến gia súc gia cầm.
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Luận án TS

Sử dụng ảnh viễn thám
MODIS theo dõi ảnh hưởng
của khô hạn và ngập lũ đến
cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác
động của biến đổi khí hậu ở
Đồng bằng sông Cửu Long :

Luận án TS

Nghiên cứu ảnh hưởng của
đất than bùn và chế độ ngập
nước lên sinh khối rừng
tràm ở vườn quốc gia U
Minh Hạ, tỉnh Cà Mau :

Luận án TS

Xác định mức năng lượng
trao đổi, Protein thô, Lysine
và Methionine trong khẩu
phần của gà sao (Numida
meleagris) nuôi lấy thịt ở
Đồng bằng sông Cửu Long :

Luận án TS

Nghiên cứu tác động của
xâm nhập mặn và khả năng
thích ứng trong nuôi trồng
thủy sản ở Đồng bằng sông
Cửu Long :

Luận án TS

Giải pháp nâng cao giá trị
gia tăng sản phẩm lúa gạo
góp phần nâng cao thu nhập
cho nông hộ nghèo trồng lúa
ở tỉnh An Giang :

Luận án TS

Nghiên cứu Pheromone giới
tính và nấm ký sinh trong
phòng trị sùng khoai lang
(Cylas formicarius
Fabricius) tại Đồng bằng
sông Cửu Long :

Huỳnh, Thị Thu
Hương

Huỳnh Thị Thu
Hương ; Võ
Quang Minh, Lê
Anh Tuấn (Cán bộ
hướng dẫn)

Trần Thị Kim
Hồng ; Dương
Trần, Thị Kim Hồng Văn Ni, Nguyễn
Văn Bé (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn dữ liệu ảnh viễn thám
MODIS trong công tác giám sát tác động của khô hạn và ngập lũ đến thay
đổi cơ cấu mùa vụ lúa làm cơ sở cho các đề xuất giám sát biến động và định
hướng chuyển đổi cơ cấu mùa vụ lúa hiệu quả dưới tác động của biến đổi
khí hậu ở ĐBSCL.
Khảo sát đặc tính sinh học của rừng tràm trên đất than bùn ở cá độ sâu ngập
khác nhau để cung cấp cơ sở khoa học nhằm phục vụ công tác quản lý và
phát triển ổn định rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà mau.

Nguyễn Đông Hải
Đánh giá khả năng tiêu hóa dưỡng chất và acid amin của khẩu phần có sử
; Nguyễn Thị Kim
Nguyễn, Đông Hải
dụng 4 thực liệu cung cấp protein nhằm tìm ra nguồn thực liệu cung cấp
Đông (Cán bộ
protein hiệu quả áp dụng vào chăn nuôi gà sao giai đoạn tăng trưởng.
hướng dẫn)
Lê Thị Phương
Mai ; Trần Ngọc
Lê, Thị Phương Mai Hải, Dương Văn
Ni (Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích và đánh giá tổng quát hiện trạng nuôi trồng thủy sản trong vùng
có nguy cơ ảnh hưởng do xâm nhập mặn, tác động của xâm nhập mặn và xu
thế thích ứng trong canh tác của nông hộ, xác định khả năng thích nghi độ
mặn của một số đối tượng nuôi bản địa có giá trị kinh tế ở ĐBSCL.

La, Nguyễn Thùy
Dung

La Nguyễn Thùy
Dung ; Mai Văn
Nam (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích thực trạng sản xuất lúa và tiêu thụ gạo, chuỗi giá trị sản phẩm gạo
và hoạt động của các tác nhân tham gia chuỗi, giá trị gia tăng và phân phối
giá trị gia tăng giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị gạo tại tỉnh An
Giang

Phạm, Kim Sơn

Phạm Kim Sơn ;
Trần Văn Hai
(Cán bộ hướng
dẫn)

Điều tra tình hình canh tác khoai lang và khảo sát côn trùng gây hại và thiên
địch trên ruộng khoai lang, nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp
pheromone giới tính và nấm ký sinh trên sùng khoai lang.
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Luận án TS

Luận án TS

Luận văn ThS

Nghiên cứu sử dụng lá cây
Trichanthera gigantea trong
khẩu phần gà Lương
Phượng nuôi thịt :
Ảnh hưởng của tín dụng
ngân hàng và tín dụng
thương mại đến tăng trưởng
và hiệu quả của các doanh
nghiệp nông nghiệp ở Việt
Nam :
Nghiên cứu thành phần hóa
học hạt cây ô môi (Cassia
grandis L.f), họ vang
(Caesalpiniaceae) ở thành
phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Nghiên cứu ương ấu trùng
ba khía (Sesarma sederi)
theo hai hệ thống nước xanh
và nước trong :

Luận văn ThS

Nghiên cứu nuôi tôm thẻ
chân trắng (Litopenaeus
vannamei) theo công nghệ
Biofloc với cường độ và chu
kỳ chiếu sáng khác nhau :

Luận văn ThS

Một số đặc điểm sinh học
của cá đỏ mang (Systomus
rubripinnis) phân bố trên
tuyến sông Hậu :

Luận văn ThS

Nghiên cứu đặc điểm dinh
dưỡng, sinh trưởng và sinh
học sinh sản cá sặc bướm
(Trichogaster trichopterus
Pallas, 1770) :

Văn Thị Ái
Nguyên ; Võ Văn
Văn, Thị Ái Nguyên Sơn, Nguyễn Thị
Kim Khang (Cán
bộ hướng dẫn)

Bùi, Tuấn Anh

Xác định tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy của lá Trichanthera trên
gà Lương Phượng nuôi thịt và khả năng thay thế Trichanthera (ở dạng bột
và tươi) trong hỗn hợp tự trộn và hỗn hợp thương phẩm trong điều kiện
nuôi tại trại thực nghiệm và nuôi khảo nghiệm tại nông hộ.

Bùi Tuấn Anh ;
Nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng
Lê Khương Ninh
thương mại đến tốc độ tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động của cá
(Cán bộ hướng
doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2014.
dẫn)

Nguyễn Bá Nghĩa
Nghiên cứu chiết tách, phân lập và xác định cấu trúc hóa học một số hợp
Nguyễn, Bá Nghĩa
; Lê Tiến Dũng
chất từ hạt cây ô môi.
(Người hướng dẫn)

Nguyễn, Nghi Lễ

Nguyễn Nghi Lễ ;
Châu Tài Tảo, Đề tài đánh giá tỷ lệ sống và sự phát triển của ấu trùng ba khía khi ương
Trần Ngọc Hải trong hệ thống nước xanh và nước trong ở những điều kiện khác nhau về
(Cán bộ hướng mật độ ương, thức ăn và giá thể khác nhau.
dẫn)

Trương Văn Ngân
; Lê Quốc Việt, Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và chu kỳ chiếu sáng
Trương, Văn Ngân
Trần Ngọc Hải khác nhau lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng của tôm thẻ chân trắng
(Cán bộ hướng nuôi theo công nghệ biofloc.
dẫn)
Âu, Văn Hóa

Âu Văn Hóa ;
Nguyễn Bạch
Loan (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về sinh sản
và sản xuất giống nhân tạo loài cá đỏ mang. Khảo sát đặc điểm dinh dưỡng
và sinh sản của cá đỏ mang

Chung, Tuấn Vũ

Chung Tuấn Vũ ;
Nguyễn Bạch
Loan (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng, đặc điểm sinh trưởng, đặc điểm sinh học
sinh sản của cá sặc bướm nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho các nghiên
cứu tiếp theo về sản xuất giống và góp phần bảo vệ nguồn lợi cá tự nhiên ở
Đồng bằng sông Cửu Long.

77

78

79

80

81

82

Luận văn ThS

Mô hình quản lý và xử lý
Ngô Thị Tuyết
chất thải rắn phù hợp với vai
Nghiên cứu và đánh giá vai trò phụ nữ trong quản lý và xử lý chất thải rắn
Em ; Nguyễn
trò phụ nữ nông thôn tại
Ngô, Thị Tuyết Em
sinh hoạt (hộ gia đình) khu vực nông thôn (xã Đông Thạnh, huyện Châu
Xuân Hoàng (Cán
huyện Châu Thành tỉnh Hậu
Thành, tỉnh Hậu giang), đề xuất giải pháp quản lý và xử lý cho phù hợp.
bộ hướng dẫn)
Giang :

Luận văn ThS

Đánh giá hiện trạng quản lý
tài nguyên nước dưới đất tại
quận Bình Thủy, Thành phố
Cần Thơ :

Luận văn ThS

Phân tích hành vi khách
hàng mua sắm mỹ phẩm trực
tuyến tại Cần Thơ :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến ý định tham gia
các dịch vụ vui chơi giải trí
dành cho người cao tuổi tại
Thành phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Gỉải pháp phát triển vùng
nguyên liệu cho công ty
TNHH Công Nghiệp Thủy
sản Miền Nam :
Effects of biochar on
biomass production of taro
(Colocacia esculenta) and
Ensiled taro foliage as
protein supplement in
cassava pulp diets for
growing pigs :

Huỳnh, Phước
Lương

Huỳnh Phước
Lương ; Văn
Đánh giá hiện trạng việc khai thác, sử dụng nước dưới đất và công tác quản
Phạm Đăng Trí ( lý nguồn tài nguyên nước dưới đất tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Cán bộ hướng dẫn)

Nguyễn, Ngọc
Hương

Nguyễn Ngọc
Hương ; Lê
Nguyễn Đoan
Khôi (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích hành vi mua sắm mỹ phẩm trực tuyến tại Cần Thơ nhằm nắm bắt
được thực trạng kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến hiệun nay.

Nguyễn, Minh Giàu

Nguyễn Minh
Giàu ; Bùi Văn
Trịnh (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các ý định tham gia các loại hình, dịch
vụ vui chơi giải trí của người cao tuổi, đề xuất ,ộit số hàm ý quản trị để
phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí dành cho người cao tuổi.

Dương, Lê Hữu
Phúc

Dương Lê Hữu
Phúc ; Nguyễn Tìm ra giải pháp khả thi phát triển vùng nguyên liệu trong chiến lược cạnh
Văn Sánh (Cán bộ tranh thị trường cá tra của công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam.
hướng dẫn)

Khamphoumee,
Souksamlane

Souksamlane
Khamphoumee ;
Do Vo Anh Khoa,
T. R. Preston
(Scientific
supervisors)

Two experiments were carried out: (i) to determine optimum level of
biochar to increase biomass yield of taro and to improve the fertility of the
soil: (ii) the use ofensiled taro foliage to replace soybean meal in diets for
growing pigs based on ensiled cassava pulp.
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Luận văn ThS

Effect of planting distance
on yield cassava foliage it's
replacement to brewer's
grain as protein supplement
on growth of yellow cattle
fed basal diet of cassava
pulp-urea and rice-straw :

Luận văn ThS

Brewers grains improves the
growth rate of goats fed
cassava foliage and
mitigates methane emission :

Luận văn ThS

Luận văn ThS
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Luận văn ThS
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Luận văn ThS

Effects of soaking biochar
in biodigester effluent as
soil improvers on soil
characteristics and yield of
water spinach (ipomoea
aquatica) :
Đánh giá hiệu quả tài chính
các mô hình sản xuất lúa:
mô hình 3 vụ lúa, mô hình 2
vụ lúa - 1 vụ màu, mô hình 2
vụ lúa - 1 vụ cá tại huyện
Phụng Hiệp - tỉnh Hậu
Giang :
Phân tích hiệu quả sản xuất
mô hình nuôi tôm sú bán
thâm canh ở bán đảo Cà
Mau :
Giải pháp nâng cao giá trị
gia tăng chuỗi giá trị chôm
chôm ở tỉnh Vĩnh Long :

Toum Keopaseuth
; Ho Thanh Tham
Keopaseuth, Toum
, T. R. Preston
(Scientific
supervisors)

Sina, Vor

Contents: Paper 1: Effect of planting distance on foliage yeild of cassava
(Manihot Esculenta Crantz). Paper 2Cassava (Manihot Esculenta Crantz)
foliage replacing brewer's grains as protein supplement for Yellow cattle
fed a basal diet of cassava pulp-urea and rice straw

Vor Sina ; Ho
Thanh Tham ,
The objective of this reasearch was to measure the impact of introducing
conserved brewes' grains as supplementary feed for fresh cassava foliage
Thomas Reg
Preston (Scientific and fresh water spinach as basal diets.
supervisors)

Theary, Pok

Pok Theary ;
Nguyen Thanh
Phuong , T. R.
Preston (
Scientific
supervisors )

Contents: Effect of soaking biochar in biodigester effluent as soil improver
on soil characteistics and yield of water spinach (Ipomoea aquatica)

Trần, Đức Trung

Trần Đức Trung ;
Mai Văn Nam
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá và so sánh hiệu quả tài chính giữa các mô hình độc canh 3 vụ lúa,
mô hình luân canh 2 vụ lúa - 1 vụ màu, mô hình 2 vụ lúa - 1 vụ cá. Trên cơ
sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính các mô
hình sản xuất lúa.

Trần, Nguyễn Thu
Thảo

Lê, Tú Cẩm

Trần Nguyễn Thu
Phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh ở
Thảo ; Nguyễn
BĐCM, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất,
Phú Son (Cán bộ
tăng thu nhập cho nông hộ nuôi tôm sú bán thâm canh ở bán đảo Cà Mau.
hướng dẫn)
Nghiên cứu được thực hiện để đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia
Lê Tú Cẩm ; Võ
tăng chuỗi giá trị chôm chôm ở tỉnh Vĩnh Long góp phần nâng cao hiệu quả
Thị Thanh Lộc
sản xuất - tiêu thụ, thu nhập chuỗi, đặc biệt là tăng thu nhập người trồng
(Cán bộ hướng
chôm chôm, góp phần phát triển ổn định ngành hàng chôm chôm tỉnh Vĩnh
dẫn)
Long
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Luận văn ThS

Phân tích hiệu quả sản xuất
mô hình nuôi tôm thẻ chân
trắng thâm canh ở bán đảo
Cà Mau :

Luận văn ThS

Phân tích hiệu quả kinh tế
của việc sử dụng trấu làm
chất đốt ở Đồng bằng sông
Cửu Long :

Trần Trường Thảo
; Nguyễn Phú Son
Trần, Trường Thảo
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh
ở bán đảo Cà Mau, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
sản xuất, tăng thu nhập cho nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở bán đảo Cà
Mau.

Nguyễn, Hướng
Dương

Nguyễn Hướng
Phân tích hiệu quả kinh tế của việc sử dụng trấu làm chất đốt ở Đồng bằng
Dương ; Ngô Thị
sông Cửu Long, nhằm đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử
Thanh Trúc (Cán
dụng trấu làm chất đốt ở Đồng bằng sông Cửu Long.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Giải pháp nâng cao giá trị
gia tăng chuỗi giá trị dưa
hấu tỉnh Long An :

Nguyễn, Thị Thu
Hân

Nguyễn Thị Thu
Hân ; Võ Thị
Thanh Lộc (Cán
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt
heo trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Long :

Đoàn, Phạm Bích
Trâm

Đoàn Phạm Bích
Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị thịt heo ở tỉnh Vĩnh Long, từ đó đề xuất
Trâm ; Võ Thành
các giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi giá trị thịt heo cho địa bàn nghiên cứu
Danh (Cán bộ
trong thời gian tới.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả chăn nuôi
heo thịt của nông hộ ở thành
phố Cần Thơ :

Nguyễn, Minh
Hoàng

Nguyễn Minh
Hoàng ; Quan
Minh Nhựt (Cán
bộ hướng dẫn)

Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi heo
thịt của nông hộ ở TP. Cần Thơ, nhằm đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả
sản xuất của nông hộ chăn nuôi heo thịt ở Thành phố Cần Thơ.

Luận văn ThS

Giải pháp nâng cao giá trị
gia tăng chuỗi giá trị yến sào
tỉnh Kiên Giang :

Lâm, Ý Nguyện

Lâm Ý Nguyện ;
Võ Thị Thanh Lộc
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích giá trị gia tăng và sự phân phối giá trị gia tăng giữa các tác nhân
tham gia trong chuỗi giá trị yến sào tỉnh Kiên Giang, từ đó giúp nâng cao
thu nhập của các tác nhân trong chuỗi, phát triển ổn định và bền vững chuỗi
ngành hàng yến sào tại địa bàn Tỉnh.

Luận văn ThS

Đặc điểm phiêu sinh vật và
mối liên hệ với chất lượng
nước mặt trên kênh xáng Xà
No tỉnh Hậu Giang :

Nguyễn, Văn Đông

Nguyễn Văn
Đông ; Nguyễn
Văn Công (Cán
bộ hướng dẫn)

Xác định thành phần loài, mật độ phiêu sinh vật và mối liên quan chất
lượng nước mặt trên kênh xáng Xà No, nhằm bảo vệ chất lượng nước mặt
trên kênh.

Luận văn ThS

Biogas production from
vegetable and fruit wastes
combined with manure from
pigs or buffaloes :

Sopheap, Yen

Yen Sopheap ;
Nguyen Thi Thuy,
T. R. Preston
(Scientific
supervisors)

A series of experiments was carried out to determinethe effect on biogas
production when manure from buffalos and pigs was supplemented with :
(i) vegetable waste; (ii) fruit waste; (iii) water spinach (Ipomoea aquatica);
or (iv) Siam weed (chromalaena odorata).

Phân tích chuỗi giá trị dưa hấu tỉnh Long An nhằm đề xuất một số giải pháp
nâng cao GTGT, giúp người dân trồng dưa hấu đạt hiệu quả kinh tế cao hơn
và đời sống được cải thiện.
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Effect of source of protein
on growth performance and
digestibility in indigenous
pigs fed ensiled cassava root
as source of carbohydrate :

Luận văn ThS

Effect of foliage
supplementation in an in
vitro methane production
and growth of goats :

Luận văn ThS

Effect of harvest interval on
yield and chemical
composition of cassava and
effects of foliage from
cassava and erythrina
subumbrans as supplements
to elephant grass and banana
leaves for growth of goats :

Luận văn ThS

Effects of duckweed and
protein-enriched cassava
pulp (pecp) on growth rate
and feed conversion of
tilapia (oreochromis
niloticus) :

Luận văn ThS

Fermenting banana stem
with molasses, yeast, urea
and diammonium phosphate
and feeding it to growing
pigs as partial replacement
of a basal diet of rice bran
and water spinach :

Phoneyaphon,
Vanhnasin

Vanhnasin
Phoneyaphon ;
Nguyen Thi Thuy
, Thomas Reg
Preston (Scientific
supervisors)

Contents: Paper1. Feed intake , digestibility and n retention in mong cai
pigs fed ensiled cassava (manihot esculenta cranz) root and protein -rich
foliages. Paper 2. Effect of fermentation system on protein enrichment of
cassava (manihot esculenta) root. Paper3. Protein-enriched cassava
(manihot esculenta cranz) root as replacement for ensiled taro (Colocasia
esculenta) foliage as source of protein for growing Moo Lat pigs fed
ensiled cassava root as basal diet.

Porsavathdy,
Phonethep

Phonethep
Porsavathdy ; Ho
Quang Do, T. R.
Preston (Scientific
supervisors)

This thesis was to study effect on the digestibility, growth performance and
methane production in goats of feeding cassava foliage and water spinach
as supplements to tree foliage of Tithonia diversifolia and Pigeon wood
(Trema oriertals).

Vivasane,
Souksakhone

Souksakhone
Vivasane ; Duong
Nguyen Khang,
Ho Quang Do
(Scientific
supervisors)

To investigate productivity and nutritive value of cassava foliage by
harvesting frequency. To estimate sources of basal diets (banana leaves and
elephant grass) and of supplements (cassava and Erythrina foliage) on
growth of goat.

Philavong,
Somphanh

Somphanh
Philavong ;
Nguyen Thanh
Phuong, T. R.
Preston (Scientific
supervisors)

Objectives: Paper1: Determine growth rate of Tilapia (Oreochromis
niloticus) fed duckweed (Lemna spp) amended with biorchar. Paper 2:
Effect of biorchar on conversion urea and DAP to protein by yeast
fermentationof cassava pulp(PECP) . Paper 3: Determine the effect on
growth rate of Tilapia of suplemening the basal diet of duckweed with
protein-enriched cassava pulp(PECP)

Thailin, Bun

Bun Thailin ;
Nguyen Thi Kim
Khang , T. R.
Preston (Scientific
supervisors)

Contents: Paper1. Determination of optimum compositon of the suplement
for fermentation of the banana stems. Paper 2. Fermenting banana stem
with molasses, yeast, urea and di-amonium phosphate and feeding it to
growing pigs as partial replacement of a basal diet of rice bran and water
spinach.
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Phoutnapha
Sengxayalath ;
Duong Nguyen
Khang, T. R.
Preston (Scientific
supervisors)

Luận văn ThS

Fermentation of cassava
pulp with yeast, urea and
diammonium phosphate
(dap) and feeding it to
growings pigs :

Luận văn ThS

A study of methane
Nguyen Thanh
production and growth of lai
Duy ; Duong
The objectives of thesis was to study the use ofcassavava pulp as residuces
sindhi cattle fed cassava
Nguyen Khang, T.
Nguyen, Thanh Duy
replaced elephant grass in diet and coconut meal as source of by-pass
pulp and elephant grass
R. Preston
protein for growth of Lai Sindhi
supplemented by coconut
(Scientific
meal :
supervisors)

Luận văn ThS

Contents: Paper1. Effect of water spinach (Ipomoea aquatica) and cassava
leaf meal (manihot esculenta Crantz) with or without biochar on methane
production in an in vitro rumen incubation using esiled or dried cassava
root meal sa source of carbohydrate.Paper 2.l Effect of rice wine distiller's
by product, biochar and sweet or bitter cassava leaves on gas production in
an in vitro incubation using ensiled cassava root as substrate. Paper 3.
Effect of rice-wine distiller's by product and biochar on growth
performenceand methane emissions in local "Yellow" cattle fed ensiled
cassava root, urea, cassava foliage and rice straw.

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Utilization of biochar and
local available feed resource
for mitigation methane
emission and increasing the
growth in local "yellow"
cattle :
Ảnh hưởng của
Phenylalanine (C9H11NO2)
đến khả năng kháng bệnh
cháy bìa lá và sự sinh
trưởng của cây nghệ
(Curcuma xanthorrhiza
Roxb ) :
Khảo sát khả năng kháng
oxy hóa và điều hòa lipid
huyết của cao chiết bình bác
dây (Coccinia grandis (L.)
Voigt) trên chuột bệnh đái
tháo đường :

Sengxayalath,
Phoutnapha

The aim of the experiment reported in this paper was to test the method for
protein enrichment of cassava pulp and evaluate the enriched product as
apartial replacement for soy bean meal in a fattening diet for loacal pigs
with cassava pulp as the source of ernergy

Phongphanith,
Sengsouly

Sengsouly
Phongphanith ;
Duong Nguyen
Khang, Thomas
Reg Preston
(Scientific
supervisors)

Huỳnh, Đại Lộc

Huỳnh Đại Lộc ;
Khảo sát ảnh hưởng của phenylalanine đến khả năng kháng bệnh cháy bìa
Trần Vũ Phến
lá trên cây nghệ do vi khuẩn Xanthomonas sp. gây ra và ảnh hưởng của
(Cán bộ hướng
phenylalanine đến sự sinh trưởng trên cây nghệ.
dẫn)

Võ, Chí Linh

Võ Chí Linh ; Đái
Thị Xuân Trang,
Nguyễn Thị Ái
Lan (Cán bộ
hướng dẫn)

Xác định khả năng hạ glucose huyết và điều hòa lipid huyết của cao lá bình
bác dây trên chuột nhắt trắng bệnh đái tháo đường, khả năng kháng
peroxyde hóa lipid của cao methanol lá bình bác dây trên gan, não của
chuột bệnh đái tháo đường.
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Nguyễn Thị Tuyết
Hằng ; Nguyễn Đánh giá ảnh hưởng các tỷ lệ DL-methionine-cystine khác nhau trong khẩu
Nhựt Xuân Dung phần lên năng suất sinh sản, chuyển hóa thức ăn, chất lượng trứng, nit[ tích
(Cán bộ hướng lũy của gà ác đẻ trứng thương phẩm.
dẫn)

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của các tỉ lệ acid
amin có lưu huỳnh trong
Nguyễn, Thị Tuyết
khẩu phần của gà ác đẻ
Hằng
trứng thương phẩm :

Luận văn ThS

Phát triển tư duy phê phán
cho học sinh thông qua các
bài toán kết thúc mở :

Luận văn ThS

Sự chuyển đổi Didactic
phương trình đường thẳng
trong không gian - Hình học
12 :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của nhiệt độ và
Nitrite lên một số chỉ tiêu
sinh lý máu và tăng trưởng ở
cá thát lát còm (Chitala
ornata Gray, 1831) :

Luận văn ThS

Gỉải pháp marketing xuất
khẩu của công ty cổ phần
xuất nhập khẩu thủy sản
Cần Thơ :

Luận văn ThS

Phân tích sự hài lòng khách
hàng đối với công tác quản
trị quan hệ khách hàng tại
ngân hàng TMCP Đông
Nam Á chi nhánh Cần Thơ :

Luận văn ThS

Phạm Thị Ngọc
Phân tích chuỗi giá trị sản
Hoa ; Nguyễn Phú Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm ớt ở Tiền Giang, từ đó đề xuất các giải
Phạm, Thị Ngọc Hoa
phẩm ớt ở tỉnh Tiền Giang :
Son (Cán bộ
pháp để nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm ớt ở Tiền Giang
hướng dẫn)

Phan, Chí Dũng

Phan Chí Dũng ;
Tiếp cận và xây dựng mới một số vấn đề về tư duy phê phán và bài toán kết
Nguyễn Phú Lộc
thúc mở; thực nghiệm, khảo sát, đánh giá và đề xuất hướng phát triển tư
(Cán bộ hướng
duy phê phán thông qua bài toán kết thúc mở.
dẫn)

Nguyễn, Hoài Phúc

Nguyễn Hoài
Xác định cơ sở lý luận của phương pháp tọa độ trong không gian, các kiểu
Phúc ; Nguyễn
nhiệm vụ trong phương trình đường thẳng trong không gian chương trình
Phú Lộc (Cán bộ
THPT, nghiên cứu một số sai lầm trong giải toán phương trình đường thẳng.
hướng dẫn)

Trần, Trọng Nhân

Xác định mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ và nitrite lên các chỉ tiêu sinh lý,
Trần Trọng Nhân
tăng trưởng và hoạt tính của enzyme tiêu hóa của cá thát át còm để cung
; Đỗ Thị Thanh
cấp kiến thức cơ bản về tác động của nitrite ở mức nhiệt độ khác nhau góp
Hương (Cán bộ
phần phát triển đối tượng này một cách bền vững trong điều kiện biến đổi
hướng dẫn)
khí hậu.

Lê, Thị Nhả Ca

Lê Thị Nhả Ca ;
Lưu Thanh Đức
Hải (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích thực trạng hoạt động marketing xuất khẩu và đề xuất giải pháp
marketing xuất khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ.

Văn, Thị Mộng
Tuyền

Văn Thị Mộng
Tuyền ; Lê Tấn
Nghiêm (Cán bộ
hướng dẫn)

Nhằm đánh giá công tác quản trị quan hệ khác hàng tại Ngân hàng TMCP
Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công
tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi
nhánh Cần Thơ.
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Trần Quốc Khánh
; Đoàn Thị
Trần, Quốc Khánh
Phương Diệp (Cán
bộ hướng dẫn)

Làm sáng tỏ bản chất pháp lý của hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động trái pháp luật. Tìm ra những vướng mắc, bất cập và đề xuất kiến
nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trái pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật trên
thực tế, giải quyết tốt những tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trái pháp luật trong thời gian tới.

Luận văn ThS

Đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động trái pháp luật
- lý luận và thực tiễn :

Luận văn ThS

Tình hình, nguyên nhân và
giải pháp phòng, chống tội
sản xuất buôn bán hàng giả thực tiễn tại tỉnh Sóc Trăng :

Luận văn ThS

Tập trung nghiên cứu về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ
Pháp luật về giải quyết tranh
Trương Huỳnh
chức, cá nhân kinh doanh ở nước ta bằng các phương thức hành chính, tòa
chấp giữa người tiêu dùng
Hải ; Trần Thăng
Trương, Huỳnh Hải
án và các phương thức khác. Sử dụng pháp luật Việt Nam và thực trạng giải
với tổ chức, cá nhân kinh
Long (Cán bộ
quyết hiện nay, nhằm nâng cao vị thế của người tiêu dùng khi có phát sinh
doanh :
hướng dẫn)
tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Luận văn ThS

Pháp luật về người quản lý
công ty trách nhiệm hữu hạn Ngô, Hồng Chương
:

Phạm, Quốc Huy

Tình hình, nguyên nhân, điều kiện và các yếu tố cấu thành tội phạm của tội
Phạm Quốc Huy ;
sản xuất, buôn bán hàng giả trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp phòng
Phạm Văn Beo
chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả một cách có hiệu quả nhất. Qua
(Cán bộ hướng
đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và ổn định xã
dẫn)
hội của đất nước nói chung và của tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Ngô Hồng
Chương ; Cao
Nhất Linh (Cán
bộ hướng dẫn)

Tìm hiểu việc áp dụng các quy định của pháp luật về người quản lý công ty
TNHH, từ đó xác định thực trạng trong các quy định của pháp luật về việc
xác lập, chấm dứt tư cách của người quản lý công ty TNHH và đề xuất các
định hướng, giải pháp nhằm giúp cho Luật Doanh nghiệp hiện hành được
hoàn thiện, có thể phát huy tác dụng và đi vào cuộc sống trong thời gian tới.

Làm rõ những vấn đề còn tồn tại của dịch vụ đưa người lao động Việt Nam
Nguyễn Thị Chúc
đi làm việc ở nước ngoài trong những năm qua. Từ đó đề xuất một số giải
Nguyễn, Thị Chúc
Linh ; Đoàn Thị
pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam, cũng như nâng cao hiệu quả của
Linh
Phương Diệp (Cán
hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong
bộ hướng dẫn)
điều kiện thực tiễn hiện nay.

Luận văn ThS

Pháp luật về dịch vụ đưa
người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài :

Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận
Nguyễn Thị
vốn tín dụng tiêu dùng cá
Nguyễn, Thị Thanh Thanh Nhàn ; Lê
nhân tại các ngân hàng
Nhàn
Tấn Nghiêm (Cán
thương mại trên địa bàn
bộ hướng dẫn)
Thành phố Cần Thơ :

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng
tiêu dùng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Cần
Thơ. Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng
tiêu dùng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Cần
Thơ.
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Luận văn ThS

Hạn chế tín dụng: Trường
hợp đối với các doanh
nghiệp thương mại - dịch vụ
trên địa bàn thành phố Rạch
Giá tỉnh Kiên Giang :

Luận văn ThS

Nghiên cứu sử dụng cà rốt
(Daucus carota) bổ sung và
thay thế thức ăn viên trong
nuôi tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei)
theo công nghệ Biofloc :

Võ, Anh Đào

Đánh giá tình hình bị hạn chế tín dụng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng
Võ Anh Đào ; Đỗ đến hạn chế tín dụng của ngân hàng đối với các doanh nghiệp Thương mại Văn Xê (Cán bộ Dịch vụ trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, qua đó đề xuất
hướng dẫn)
các giải pháp nhằm làm giảm hạn chế tín dụng của ngân hàng đối với doanh
nghiệp.

Ngô, Thị Hạnh

Ngô Thị Hạnh ;
Lê Quốc Việt,
Trần Ngọc Hải
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ cà rốt bổ sung và thay thế thức ăn viên
thích hợp cho sự tăng trưởng và chất lượng của tôm thẻ chân trắng nuôi
theo công nghệ biofloc, góp phần giảm giá thành và cải thiện màu sắc tôm
thương phẩm.

Luận văn ThS

Giải pháp phát triển tín dụng
mua nhà thu nhập thấp của
người dân trên địa bàn
Thành phố Cần Thơ :

Hồ, Đắc Thành

Hồ Đắc Thành ;
Quan Minh Nhựt
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích các mặt hạn chế còn tồn tại của tín dụng mua nhà thu nhập thấp
trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến nhằm
phát triển tín dụng mua nhà thu nhập thấp cho người dân trên địa bàn Thành
phố.

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến lượng vốn huy
động từ khách hàng cá nhân
tại ngân hàng thương mại cổ
phần Sài Gòn - Hà Nội chi
nhánh Cần Thơ :

Nguyễn, Thị Diễm
Trang

Nguyễn Thị Diễm
Trang ; Bùi Văn
Trịnh (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn huy động từ khách hàng cá
nhân tại ngân hàng SHB Cần Thơ, từ đó đề xuất một số gợi ý hoàn thiện
hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân của ngân hàng SHB Cần
Thơ.

Nguyễn, Thị Kiều
Oanh

Nguyễn Thị Kiều
Oanh ; Lê
Khương Ninh
(Cán bộ hướng
dẫn)

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức chiết khấu thương mại trong hoạt
động mua bán chịu vật tư nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Cầu
Ngang, tỉnh Trà Vinh và đề xuất khuyến nghị giúp nâng cao mức chiết khấu
cho người nuôi tôm khi tham gia mua chịu vật tư phục vụ cho quá trình
nuôi trồng thủy sản.

Nguyễn, Thị Bảo
Ngọc

Nguyễn Thị Bảo
Ngọc ; Quan
Minh Nhựt (Cán
bộ hướng dẫn)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng của khách hàng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam khu vực ĐBSCL, từ đó đề
xuất một số giải pháp giúp nhà quản trị ngân hàng giảm hạn chế tín dụng để
đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Các yếu tố ảnh hưởng đến
mức chiết khấu thương mại
đối với hộ nuôi tôm trong
mua bán chịu vật tư nuôi
trồng thủy sản tại huyện Cầu
Ngang, tỉnh Trà Vinh :
Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hạn chế tín dụng
của khách hàng cá nhân tại
ngân hàng TMCP Đại
Chúng Việt Nam khu vực
ĐBSCL :
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Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến tốc độ tăng
trưởng tín dụng và rủi ro tín
dụng của các ngân hàng
thương mại trên địa bàn tỉnh
Trà Vinh :

Luận văn ThS

Rủi ro tín dụng cá nhân tại
ngân hàng thương mại cổ
phần Đại Chúng Việt Nam
khu vực Cần Thơ :

Luận văn ThS

Effect of biodigester
effluent and biochar on the
growth of chinese cabbage
(brassica chinensis), lettuce
(lactuca sativa) and taro
(colocacia esculenta) :

Luận văn ThS

Bồi thường chi phí đầu tư
vào đất còn lại của hộ gia
đình, cá nhân khi nhà nước
thu hồi đất nông nghiệp vì
mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia,
công cộng :

Luận văn ThS

Tình hình, nguyên nhân và
giải pháp phòng ngừa hành
vi gây ô nhiễm môi trường ở
thành phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Pháp luật về hoạt động kiểm
sát việc giải quyết các vụ án
kinh doanh, thương mại tại Nguyễn, Ngọc Chúc
tòa án, từ thực tiễn tại thành
phố Cần Thơ :

Lê, Tuấn Phong

Phân tích các nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín
Lê Tuấn Phong ;
dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất một
Trương Đông Lộc
số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, nâng cao khả
(Cán bộ hướng
năng kiểm soát rủi ro cũng như thúc đầy tốc độ tăng trưởng tín dụng của
dẫn)
các tổ chức tín dụng (TCTD) này trong tương lai.

Nguyễn Duy
Khánh ; Võ Thành
Nguyễn, Duy Khánh
Danh (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trên địa bàn TPCT. Từ đó, đề xuất
các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại cá nhân Ngân hàng TMCP Đại
Chúng Việt Nam.

Sreyleap, Kong

Kong Sreyleap ;
Nguyen Van Thu,
T. R. Preston
(Scientific
supervisors)

Đoàn, Sơn Tùng

Làm rõ cơ sở lý thuyết của quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất
Đoàn Sơn Tùng ;
còn lại của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vì
Phan Trung Hiền
mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và kiến
(Cán bộ hướng
nghị giải pháp thực tiễn nhằm hoàn thiện pháp luật bồi thường chi phí đầu
dẫn)
tư vào đất còn lại của hộ gia đình, cá nhân.

Ngô, Mỹ Yên

Biochar could act as a soil conditioner enhancing growth of Chinese
cabbages and other vegetables. Effect of biochar is greater when applied
together with biodigester effluent. Protein content of Taro and other
vegetables is increased when biochar and biodigester effluent applied.

Ngô Mỹ Yên ;
Phạm Văn Beo
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu các quy định của pháp luật năm 2014 và bộ luật hình sự về việc
phòng chống hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Ngọc
Chúc ; Nguyễn
Hạnh (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và pháp
luật về thực hiện chức năng kiểm sát của viện kiểm sát khi tham gia giải
quyết các vụ tranh chấp kinh doanh, thương mại theo quy định của Luật tổ
chức Viện kiểm sát năm 2014 và bộ luật tố tụng dân sự 2015.
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Đặng, Thị Mỹ
Phượng

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Phan Diễm
Buôn lậu và xử lý hành vi
Xây dựng các giải pháp nhằm góp phần trong đấu tranh phòng, chống hành
Phương ; Ngô
buôn lậu theo pháp luật Việt Phan, Diễm Phương
vi buôn lậu có hiệu quả trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Hữu Phước (Cán
Nam :
hiện nay nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Đăng ký và sử dụng hợp
đồng theo mẫu :

Trịnh, Thanh Vũ
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Pháp luật về ban kiểm soát
trong công ty cổ phần :

Đặng, Chí Hùng

Luận văn ThS

Nghiên cứu khả năng kháng
viêm da của dầu mù u
(calophyllum inophyllum
L.) có trong bài thuốc y học
cổ truyền sưu tầm ở tỉnh Sóc
Trăng :

Luận văn ThS

Các yếu tố chính ảnh hưởng
tới quá trình lên men bia khi
tăng thể tích bồn chứa lên
men tại nhà máy bia Sài
Gòn - Tây Đô :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của Salicylic
acid (C7H6O3) đến khả
năng kháng bệnh cháy bìa lá
Nguyễn, Phong Nhã
và sự sinh trưởng của cây
nghệ (Curcuma xanthorrhiza
Roxb.) :
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Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về dịch vụ môi
giới bất động sản, trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện hoạt
động dịch vụ kinh doanh môi giới bất động sản ở Việt Nam.

Pháp luật về dịch vụ môi
giới bất động sản :
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Đặng Thị Mỹ
Phượng ; Phạm
Văn Võ (Cán bộ
hướng dẫn)

Trịnh Thanh Vũ ;
Cao Nhất Linh
(Cán bộ hướng
dẫn)

Làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn áp dụng trong việc đăng
ký và sử dụng HĐTM, từ đó nhận diện những bất cập, thiếu sót trừ các quy
định của pháp luật cũng như những bất cập trong hoạt động đăng ký và sử
dụng HĐTM, sau đó đề xuất những giải pháp toàn diện.
Tập trung nghiên cứu làm rõ các khái niệm, đặc điểm, sự cần thiết thành lập
Đặng Chí Hùng ;
ban kiểm soát, cơ sở lý luận của quy định pháp luật về ban kiểm soát trong
Phạm Trí Hùng
CTCP. Đi sâu phân tích thực trạng pháp luật về ban kiểm soát trong CTCP.
(Cán bộ hướng
Đề xuất hướng áp dụng và hoàn thiện pháp luật về ban kiểm soát trong
dẫn)
CTCP

Nguyễn Văn Linh
; Bùi Chí Bảo
Đánh giá khả năng kháng viêm và làm lành vết thương cấp tính của dầu mù
Nguyễn, Văn Linh
(Cán bộ hướng u trên vết thương da chuột.
dẫn)

Phan, Đình Thái

Phan Đình Thái ;
Nguyễn Văn
Nghiên cứu tìm ra được các tổ hợp nhân tố hệ số cấp nấm men, nhiệt độ ở
Thành (Cán bộ mức phù hợp để áp dụng vào sản xuất khi tăng thể tích bồn chứa lên men.
hướng dẫn)
Nguyễn Phong
Nhã ; Trần Vũ
Phến (Cán bộ
hướng dẫn)

Khảo sát ảnh hưởng của salicylic acid đến khả năng kháng bệnh cháy bìa lá
trên cây nghệ do vi khuẩn Xanthomonas sp. gây ra và ảnh hưởng của
salicylic acid đến sự sinh trưởng trên cây nghệ.

139

140

141

142

143

144

145

Nguyễn Minh
Triết ; Trương
Nguyễn, Minh Triết
Quốc Bảo (Cán bộ
hướng dẫn)

Trình bày phương pháp để phát hiện và nhận dạng sâu bệnh trên lá bưởi.
Bài toán được giải quyết thông qua 2 giai đoạn chính là: (1) Phát hiện vùng
ứng viên có khả năng là sâu bệnh; (2) nhận dạng sâu bệnh từ các vùng ứng
viên đã phát hiện

Luận văn ThS

Xây dựng chương trình tự
động nhận dạng một số loại
sâu bệnh trên lá bưởi :

Luận văn ThS

Đảm bảo điều khiển truy
xuất cho dữ liệu NoSQL
bằng kỹ thuật viết lại câu
truy vấn :

Phạm, Yến Nhi

Phạm Yến Nhi ;
Đặng Trần Khánh, Nghiên cứu giải pháp cải tiến và khắc phục những hạn chế của Rew-XAC
Đỗ Thanh Nghị cũ nhằm tạo ra được giải pháp điều khiển truy xuất dữ liệu hoàn thiện và
(Cán bộ hướng đặc biệt là hoạt động tốt trong môi trường chính sách động.
dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu giải pháp dùng
Smartwatch phát hiện và
ứng cứu tai nạn té ngã ở
người cao tuổi :

Lê, Thị Hồng
Phương

Lê Thị Hồng
Xây dựng và cài đặt một phần mềm trên smartphone và một phần mềm trên
Phương ; Nguyễn
Smartwatch để phát hiện tình trạng người cao tuổi bị té ngã, khi đó thực
Chí Ngôn (Cán bộ
hiện gửi tin nhắn và cuộc gọi đến người trợ giúp.
hướng dẫn)
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Phát hiện và nhận dạng một
Nguyễn Thiên
số bệnh trên cây lúa sử dụng
Sanh ; Phạm Thị
Nguyễn, Thiên Sanh
công nghệ xử lý ảnh và máy
Ngọc Diễm (Cán
học :
bộ hướng dẫn)
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Mô phỏng giám sát chất
lượng nước của một ao nuôi
thủy sản dựa trên ôtômát tế
bào :

Luận văn ThS

Khảo sát hiện trạng sử dụng
thuốc, hóa chất và thảo dược
trong nuôi cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) và cá lóc
(Channa striata) ở Đồng
bằng sông Cửu Long :
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Đánh giá hiện trạng sử dụng
thuốc, hóa chất trong nuôi
tôm biển ở tỉnh Bạc Liêu :

Nguyễn Trần Tiến
Dũng ; Huỳnh
Nguyễn, Trần Tiến
Xuân Hiệp,
Dũng
Nguyễn Nhị Gia
Vinh (Cán bộ
hướng dẫn)

Giải quyết bài toán phát hiện và nhận dạng bệnh trên lá lúa. Bài toán được
giải quyết thông qua hai giai đoạn chính là: (1) phát hiện vùng ứng viên có
khả năng là bệnh trên lá; (2) nhận dạng bệnh từ các vùng ứng viên đã phát
hiện.
Đề xuất mô hình mô phỏng giám sát chất lượng nước của một ao nuôi cá tra
dựa trên tiếp cận lý thuyết Ôtômát tế bào. Các kết quả mô phỏng được kiểm
chứng dựa trên số liệu về chất lượng nước thu thập được tại trại nuôi cá Phú
Thuận, Hậu Giang và ao nuôi tuần hoàn tại Khoa thủy sản, trường Đại học
Cần Thơ.

Vương, Thị Kiều
Mơ

Vương Thị Kiều
Mơ ; Trần Minh
Phú (Cán bộ
hướng dẫn)

Long, Văn Nghĩa

Long Văn Nghĩa ;
Đánh giá hiện trạng quản lý, phân phối và sử dụng thuốc, hóa chất trong
Trương Hoàng
nuôi tôm biển ở tỉnh Bạc Liêu. Nhằm giúp người nuôi tôm sử dụng thuốc,
Minh (Cán bộ
hóa chất một cách hợp lý hơn.
hướng dẫn)

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc, hóa chất, thảo dược và đặc điểm kỹ thuật,
tài chính của mô hình nuôi cá tra ở tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp; mô
hình nuôi cá lóc ở tỉnh An Giang và tỉnh Trà Vinh.
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Đánh giá khả năng xử lý
môi trường nước và kháng
khuẩn của hỗn hợp vi khuẩn
Bacillus và Streptomyces :
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Ảnh hưởng của nhiệt độ lên
tăng trường của cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) giai đoạn
hương và giống :
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Phân bố của các loài thực
vật hoang dã bậc cao trên
các đơn vị sinh thái khác
nhau của tỉnh An Giang :

Luận văn ThS

Nghiên cứu phương pháp
phân tích định lượng đồng
thời Florfenicol, Florfenicol
Amine, Amoxicillin và
Doxycycline trên mãu thủy
sản bằng kỹ thuật sắc ký
lỏng ghép khối phổ :
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Mai, Bé Túy

Mai Bé Túy ;
Phạm Thị Tuyết
Ngân (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá khả năng cải thiện chất lượng nước và kháng Vibrio của vi khuẩn
Streptomyces parvulus và Bacillus chọn lọc trong hệ thống nuôi tôm thẻ
chân trắng nhằm góp phần ổn định nuôi trồng thủy sản bền vững.

Nguyễn, Thế Diễn

Nguyễn Thế Diễn
; Châu Tài Tảo, Khảo sát sự tăng trưởng của cá tra giai đoạn cá hương lên cá giống ở 3 mức
Nguyễn Thanh nhiệt độ (27 độ, 33 độ và không kiểm soát nhiệt độ) trong hệ thống nước
Phương (Cán bộ tuần hoàn.
hướng dẫn)

Trần, Quốc Minh

Trần Quốc Minh ;
Nguyễn Hữu
Chiếm (Cán bộ
hướng dẫn)

Xác định sự phân bố các loài thực vật hoang dã bậc cao tại tỉnh An Giang.
Đánh giá tính đa dạng của các loài thực vật hoang dã bậc cao phân bố trên
các đơn vị sinh thái khác nhau của tỉnh An Giang. Xây dựng danh mục các
loài thực vật hoang dã bậc cao tại tỉnh An Giang

Nguyễn, Văn Luy

Nguyễn Văn Luy ;
Trần Minh Phú
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích định lượng đồng thời
Florfenicol, Florfenicol Amine, Amoxicillin và Doxycycline trên mãu thủy
sản bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ. Phương pháp phân tích sẽ đáp
ứng yêu cầu giới hạn dư lượng cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời
chi phí thấp hơn, nhanh, độ tin cậy và chính xác cao phục vụ cho việc kiểm
soát chất lượng thủy sản.

Ủ phân hữu cơ từ bùn thải
Lâm Ngọc Tuyết ;
của nhà máy sản xuất bia và
Nguyễn Mỹ Hoa
Lâm, Ngọc Tuyết
chế biến thủy sản ở đồng
(Cán bộ hướng
bằng sông Cửu Long :
dẫn)
Ảnh hưởng của các loại giá
Dương Minh
thể phối trộn trên sinh
Long ; Nguyễn
Dương, Minh Long
trưởng của cúc đồng tiền
Mỹ Hoa (Cán bộ
(Gerbera L.) trồng trong
hướng dẫn)
chậu :
Sàng lọc cây thuốc có khả
Nguyễn Kim Đua
năng kháng đông protein tau
; Đái Thị Xuân
Nguyễn, Kim Đua
gây bệnh Alzheimer In Vitro
Trang (Cán bộ
:
hướng dẫn)

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá khả năng sử dụng bùn thải từ quá
trình xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia và chế biến thủy sản để sản
xuất phân hữu cơ vi sinh đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ngành.
Nghiên cứu được thực hiện để xác định giá thể phù hợp có giá thành thấp
cho việc trồng hoa cúc Đồng Tiền trồng trong chậu từ các nguồn phế, phụ
phẩm nông nghiệp tại quận Bình Thủy và Đồng bằng sông Cửu Long.
Đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát những cây thuốc tiềm năng và sàng lọc
thảo dược có khả năng kháng đông protein tau dựa trên phản ứng phát
huỳnh quang với Thioflavin T in vitro.
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Nghiên cứu phương pháp
phân tích dư lượng thuốc trừ
sâu gốc lân hữu cơ trên rau
quả bằng LC-MS/MS :

Trần Văn Trương
; Nguyễn Thị Thu
Trần, Văn Trương
Thủy (Cán bộ
hướng dẫn)
Phan Lâm Mỹ
Ngà ; Huỳnh
Tối ưu hóa vị trí đặt bẫy đèn
Xuân Hiệp,
rầy nâu bằng tiếp cận
Phan, Lâm Mỹ Ngà
Nguyễn Nhị Gia
cellular automata với các
Vinh (Cán bộ
yếu tố về khí hậu và địa lý :
hướng dẫn)
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật
Trần Thị Kim
và tài chính của mô hình
Ngân ; Nguyễn
Trần, Thị Kim Ngân
nuôi cua biển ở tỉnh Bạc
Thanh Long (Cán
Liêu :
bộ hướng dẫn)
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Đánh giá hiệu quả kỹ thuật
và tài chính của mô hình
nuôi tôm sú quảng canh cải
tiến và tôm - lúa tại huyện
Thới Bình, tỉnh Cà Mau :
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Phân loại nhạc Việt Nam
theo thể loại dựa trên âm sắc
với phép biến đổi wavelet
rời rạc :

Nguyễn, Thị Kim
Khánh
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Phòng, chống tội vi phạm
các qui định về cho vay
trong hoạt động của các tổ
chức tín dụng - thực tiễn tại
tỉnh Sóc Trăng :

Phan, Văn Ứng
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Pháp luật về thế chấp quyền
sử dụng đất tại tổ chức tín
dụng :

Nguyễn, Thị Mỹ
Tiên
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Bành, Văn Nhẫn

Bành Văn Nhẫn ;
Võ Nam Sơn,
Nguyễn Thanh
Phương (Cán bộ
hướng dẫn)

Xây dựng phương pháp phân tích dư lượng thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ
(profenofos, dimethoate, chlorpyrifos, diazinon, malathion, ethion) trên nền
rau quả (bắp cải, chanh, cà chua); ứng dụng phương pháp để phân tích mẫu
thực tế ở các siêu thị, các chợ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.
Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí đặt bẫy đèn rầy nâu, thông qua đó
tiến hành xây dựng mô hinh tối ưu hóa vị trí đặt bẫy đèn bằng tiếp cận mô
hình Cellular Automata.
Khảo sát thực trạng mô hình nuôi cua biển tại tỉnh Bạc Liêu, đánh giá hiệu
quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi cua biển, phân tích các yếu tố
ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nhằm cải thiện hiệu quả kỹ thuật và tài
chính của các mô hình này.
Khảo sát hiện trạng hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm sú
quảng canh cải tiến và tôm - lúa, phân tích thuận lợi, khó khăn và đề xuất
các giải pháp cải tiến kỹ thuật, tài chính để nâng cao hiệu quả sản xuất của
mô hình nuôi tôm sú quảng canh.

Nguyễn Thị Kim
Đề xuất phương pháp rút trích tập đặc trưng bố cục âm sắc của tín hiệu
Khánh ; Phan Anh
audio bao gồm kết cấu âm sắc (timbral texture) và nhịp điệu (rhythimic
Cang (Cán bộ
content) sử dụng phép biến đổi wavelet rời rạc.
hướng dẫn)
Thông qua nghiên cứu dấu hiệu pháp lý của tội vi phạm các quy định về
cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đánh giá một cách toàn
Phan Văn Ứng ;
diện tình hình, đặc điểm tội phạm. Đồng thời xác định nguyên nhân, điều
Phạm Văn Beo
kiện dẫn đến tội phạm, ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, đề xuất
(Cán bộ hướng
các giải pháp hoàn thiện pháp luật, giải pháp phòng chống, tăng khả năng
dẫn)
áp dụng trên thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả răn đe trong công tác phòng,
chống
Những quan điểm khoa học pháp lý, những quy định của pháp luật hiện
Nguyễn Thị Mỹ hành về thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng, ngoại trừ các quy
Tiên ; Phan Trung định về thế chấp quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở,
Hiền (Cán bộ
công trình khác và thế chấp quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất,
hướng dẫn)
làm rõ các quy định về hợp đồng thế chấp, các thủ tục hành chính, xử lý tài
sản thế chấp,...
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Pháp luật về áp dụng lãi suất
trong giải quyết tranh chấp
hợp đồng tín dụng ngân
hàng tại tòa án :
Đánh giá nguồn lợi cá và
đặc điểm sinh học của ca
dảnh Puntioplites
proctozysron (Bleeker,
1865) trong khu vực Búng
Bình Thiên :
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Thành lập và hoạt động đại
lý thuế theo pháp luật Việt
Nam :
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Phân tích các yếu tố tác
động đến tăng trưởng nông
nghiệp tỉnh Trà Vinh :
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Nghiên cứu tác động của chi
ngân sách tới tổng giá trị sản
lượng địa phương của các
tỉnh thành trong vùng kinh
tế trọng điểm Đồng bằng
sông Cửu Long :
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Biochar as amendment to
soil growing cassava and
water spinach :

Phạm, Thị Tuyết
Mai

Phạm Thị Tuyết
Mai ; Nguyễn
Hạnh (Cán bộ
hướng dẫn)

Tìm ra những bất cập, hạn chế trong việc áp dụng lãi suất để giải quyết
tranh chấp hợp đồng tín dụng, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện
các quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét xử của
ngành tòa án.

Tăng, Xuân Bằng

Tăng Xuân Bằng ;
Nguyễn Thanh
Long (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá mức độ đa dạng về thành phần loài cá và khảo sát một số đặc
điểm sinh học loài cá dảnh trong khu vực Búng Bình Thiên làm cơ sở khoa
học cho công tác quản lý nguồn lợi thủy sản và bổ sung dẫn liệu khoa học
về đặc điểm sinh học các loài cá phân bố ở ĐBSCL.

Trịnh, Thị Hoa

Trịnh Thị Hoa ;
Lê Thị Nguyệt
Châu (Cán bộ
hướng dẫn)

Làm rõ quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn về thành lập, hoạt
động của đại lý thuế hiện nay. Đồng thời tìm hiểu các kinh nghiệm của
nước ngoài về đại lý thuế. Qua đó, phát hiện hạn chế của quy định pháp luật
để đề ra được những giải pháp hiệu quả.

Hà Thị Diễm
Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố tác động đến tăng trường
Trang ; Võ Thành
nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng
Hà, Thị Diễm Trang
Danh (Cán bộ
trường nông nghiệp của Tỉnh.
hướng dẫn)

Nguyễn, Thị Vĩnh
Hảo

Senviset,
Outhomphone

Nguyễn Thị Vĩnh
Xác định vai trò của các thành phần chi tiêu ngân sách địa phương đối với
Hảo ; Vương
việc thúc đẩy tăng trưởng tổng giá trị sản lượng của các tỉnh, thành trong
Quốc Duy (Cán
Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.
bộ hướng dẫn)

Outhomphone
Senviset ; Duong
Nguyen Khang, T.
R. Proteson
(Scientific
supervisors)

Objective: Paper 1:To compare the yeild of sweet and bitter cassava when
applying biorchar level from rice husk when peeling and no peeling
stems.To compare the soil amendent with different level of biochar
addiction.Paper 2:To compare the addition of different biochar sources
(rice husk and bamboo) in combination with chicken manure to the soil for
growing water spinach . To find the best source and level of biochar
addition into the soil amendment and plant growth
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Bounmay
Bouaravong ;
Effect of biochar on yield of
Nguyen Nhut
taro foliage and germination
Bouaravong,
Xuan Dung,
of erythrina and mulberry
Bounmay
Thomas Reg
trees :
Preston (Scientific
supervisors)
Nguyen Minh
Triet ; Duong
Improving the buffering
Nguyen Khang, T.
capacity of biodigesters
Nguyen, Minh Triet
R. Preston
charged with cassava
(Scientific
wastewater :
supervisors)
Khảo sát thành phần và đề
Trần Mộng Trúc ;
xuất giải pháp bảo vệ cá tự
Dương Văn Ni
nhiên ở trung tâm nông
Trần, Mộng Trúc
(Cán bộ hướng
nghiệp Mùa Xuân tỉnh Hậu
dẫn)
Giang :
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Phân tích các nhân tố tác
động đến quyết định tiêu
dùng trái cây nội địa của
người tiêu dùng tại thành
phố Cần Thơ :
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Xác định tỉ lệ tiêu hóa của
các thực liệu và ảnh hưởng
của các mức protein và năng
lượng lên năng suất sinh sản
và chất lượng trứng của gà
ác :
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Phân tích hiệu quả kỹ thuật
của nông hộ sản xuất lúa
trong mô hình cánh đồng
mẫu lớn ở tỉnh Hậu Giang :

A series of experiments was carried out to determine the effct of: (i)
Biochar and biodigester effluent on yield of Taro (Colacasia esculenta)
foliage; (ii) Biochar and partial peeling of stems on soil fertility and
germination of Erythrina Variegata cuttings; and (iii) Biochar and peeling
of the stake on germination of mulberry (Morus alba).
The obiectives of the thesis were: To study the differences in gas
production and methane content of the gas in the dome compared with the
plug-flow. To study the Sodium bicarbonate (NaB) and effluent (EF) output
from bio-digester could help to buffer the pH in cassava waste water (CW)
bio-digester plant for better anaerobic fermentation.
Khảo sát sự biến động về thành phần của các loài cá theo sinh cảnh ở Trung
tâm nông nghiệp Mùa Xuân( TTNNMX), huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang và đề xuất giải pháp bảo vệ các loài cá tự nhiên ở đây.

Lê, Thành Nhân

Lê Thành Nhân ;
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua trái cây nội địa của
Ngô Mỹ Trân
người tiêu dùng tại Cần Thơ, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao khả
(Cán bộ hướng
năng tiêu thụ trái cây nội địa.
dẫn)

Đồng, Thành Lộc

Đồng Thành Lộc ;
Nguyễn Nhựt
Xuân Dung (Cán
bộ hướng dẫn)

Xác định tỉ lệ tiêu hóa, năng lượng trao đổi của các thực liệu phổ biến dùng
chăn nuôi gia cầm, đánh giá ảnh hưởng các mức năng lượng và protein của
khẩu phần đến năng suất sinh sản, chuyển hóa thức ăn và hiệu quả kinh tế
trong chăn nuôi gà ác đẻ trứng.

Nguyễn, Thị Cẩm
Hồng

Nguyễn Thị Cẩm
Hồng ; Nguyễn
Phú Son (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích thực trạng và hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ sản xuất lúa
trong mô hình cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh Hậu Giang và đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa trong mô hình
này ở tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.
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Phân tích ảnh hưởng của tín
dụng phi chính thức đến thu
nhập của tiểu thương tại các
chợ truyền thống trên địa
bàn quận Ninh Kiều Thành
phố CầnThơ :
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến sự hài lòng của
người dân đối với chất
lượng dịch vụ các khu vui
chơi giải trí tại Thành phố
Cần Thơ :
Project activities in pilot
English textbook grade 10:
High school students'
attitudes and challenges :

Huỳnh, Thị Trang

Trần, Thị Mai

Đánh giá ảnh hưởng của tín dụng phi chính thức đến thu nhập của tiểu
Huỳnh Thị Trang
thương tại các chợ truyền thóng trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố
; Bùi Văn Trịnh
Cần Thơ và trên cơ sở kết quả phân tích đề xuất khuyến nghị góp phần làm
(Cán bộ hướng
giảm những hạn chế của tín dụng phi chính thức đối với tiểu thương trên
dẫn)
địa bàn nghiên cứu.
Trần Thị Mai ;
Dương Đăng
Khoa (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá chất lượng dịch vụ và các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của
người dân đối với chất lượng dịch vụ của các khu vui chơi giải trí tại Thành
phố Cần Thơ.

Lê, Hồng Cẩm Tú

Lê Hồng Cẩm Tú
; Phương Hoàng Nghiên cứu nhằm mục đích giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ và kĩ năng từ
Yến (Cán bộ
bài học cũng như tăng cường động lực học tập và kĩ năng sống cho học sinh.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Using classroom
observation for professional
development: A case study
of college EFL teachers'
perception and practice in
Vinh Long province :

Nguyễn, Thị Kim
Hiền

Nguyễn Thị Kim
Nghiên cứu nhận thức của giáo viên tiếng Anh ở bậc Đại học đối với việc
Hiền ; Nguyễn
dự giờ cũng như tìm hiểu những khó khăn trong hoạt động dự giờ của họ
Văn Lợi (Cán bộ
trong thực tế.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

EFL teachers' evaluation
and adaptation of the
speaking tasks in the
textbook tieng Anh 10 :

Lê Thị Hồng
Bảnh ; Trịnh
Lê, Thị Hồng Bảnh
Quốc Lập (Cán bộ
hướng dẫn)

Luận văn ThS

A study of dietary protein
for growing californian
rabbits in the Mekong Delta
of Vietnam :

Luận văn ThS

Phân tích hệ thống thông tin
quản trị chi phí trong việc ra
quyết định tại công ty dịch
vụ Mobifone khu vực 9 :

Luận văn ThS

Nghiên cứu nhằm tìm ra đánh giá của giáo viên dạy tiếng Anh về các hoạt
động nói tiếng Anh được thiết kế trong sách giáo khoa tiếng Anh 10 để giáo
viên và các nhà quản lý hiểu sâu hơn về tài liệu đang được sử dụng để dạy
nói tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông.

Nguyễn, Thị Thu
Hồng

Truong Thanh
Trung ; Nguyen
Thi Kim Dong
(Scientific
supervisors)

This thesis supplies the scientific knowledge about nutrient compositions of
some common feedstuffs in the Mekong Delta for feeding Californian
rabbits with emphasis to amino acid values.

Trần, Thị Minh
Thúy

Trần Thị Minh
Thúy ; Võ Văn
Dứt (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá thực trạng hệ thống kế toán quản trị chi phí và phân tích hệ thống
kế toán quản trị chi phí trong việc đáp ứng nhu cầu ra quyết định kinh
doanh tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 9.
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Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến mức độ đầu tư
khoa học công nghệ vào sản
xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp Công nghiệp Xây dựng trên địa bàn tỉnh
Bến Tre :

Luận văn ThS

Khảo sát cấu trúc và các
tính chất nhiệt động lực học
của mô hình Silicene dưới
ảnh hưởng của áp suất cao :

Luận văn ThS

Sử dụng phép biến đổi
wavelet Gaussian-Poisson
đa tỉ lệ để phân tích các dị
thường trọng lực ở khu vực
An Giang :

Luận văn ThS

Bảo vệ khách du lịch nhìn từ
Nguyễn, Thị Ngọc
góc độ pháp luật bảo vệ
Thúy
người tiêu dùng :

Luận văn ThS

Pháp luật về lao động chưa
thành niên - Thực trạng và
giải pháp :
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Nguyễn, Quốc
Hương

Nguyễn Quốc
Hương ; Quan
Minh Nhựt (Cán
bộ hướng dẫn)

Phân tích thực trạng đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đầu tư
khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành
công nghiệp - xây dựng.

Nguyễn Lâm
Mô phỏng động lực học phân tử quá trình nén dưới áp suất cao mô hình Si
Nguyễn, Lâm Thùy Thùy Dương ; Võ
một lớp nguyên tử lỏng và vô định hình gồm 10000 nguyên tử dưới thế
Dương
Văn Hoàng
tương tác Stillinger-Weber.
(Người hướng dẫn)

Trần, Xuân Vinh

Trình bày dị thường trọng lực, phép biến đổi wavelet Gaussian-Poisson liên
Trần Xuân Vinh ;
tục và phương pháp biên đa tỉ lệ, phép phân tích chỉ số cấu trúc nguồn dị
Dương Hiếu Đẩu
thường trọng lực và phân tích số liệu trọng lực ở một số vùng tỉnh An
(Người hướng dẫn)
Giang.
Nguyễn Thị Ngọc
Thúy ; Nguyễn Trình bày cơ sở lý luận chung về bảo vệ khách du lịch, thực trạng quy định
Ngọc Điện (Cán pháp luật về bảo vệ khách du lịch và một số giải pháp.
bộ hướng dẫn)

Lê Thị Minh Miền
; Nguyễn Ngọc Giới thiệu chế độ pháp lý về lao động, thực trạng sử dụng lao động chưa
Lê, Thị Minh Miền
Điện (Cán bộ
thành niên và giải pháp nhằm bảo vệ người lao động chưa thành niên.
hướng dẫn)

Pháp luật quản lý nợ thuế Trần Quang
Thực tiễn áp dụng đối với
Khánh ; Lê Thị
doanh nghiệp ngoài quốc
Trần, Quang Khánh
Nguyệt Châu (Cán
doanh tại cục thuế thành phố
bộ hướng dẫn)
Cần Thơ :
Thiết kế và sử dụng phiếu
Nguyễn Minh
học tập trong dạy học văn
Ngọc ; Nguyễn
Nguyễn, Minh Ngọc
chính luận để phát triển
Lâm Điền (Cán bộ
năng lực đọc hiểu cho học
hướng dẫn)
sinh :

Trình bày khái quát quản lý nợ thuế, những quy định về xử lý nợ thuế, thực
trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế đối với doanh
nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế thành phố Cần Thơ.

Tổng quan vấn đề nghiên cứu và những vấn đề chung, thiết kế phiếu học
tập dạy học văn chính luận.
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Thiết kế và sử dụng trò chơi
học tập trong dạy học phần
văn học để tạo hứng thú học
tập cho sinh viên Cao đẳng
sư phạm tiểu học :

Nguyễn Hồng Đan
; Nguyễn Lâm Tổng quan và cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu, thiết kế các trò chơi học
Nguyễn, Hồng Đan
Điền (Cán bộ
tập trong dạy học phần văn học.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của quản lý rơm
rạ đến phát thải khí CH4 và
N2O trong canh tác lúa vụ
thu đông ở huyện Thoại
Sơn, tỉnh An Giang :

Hồ Vũ Khanh ;
Xác định lượng phát thải khí CH4 và N2O từ 3 biện pháp xử lý rơm rạ, đặc
Nguyễn Văn Công
tính lý học và hóa học của đất khi áp dụng 3 biện pháp xử lý rơm, đánh giá
(Cán bộ hướng
sinh trưởng và năng suất lúa khi áp dụng 3 biện pháp xử lý rơm.
dẫn)

Luận văn ThS

Đáp ứng của cây lúa đối với
lượng N từ nước thải biogas
với vật liệu nạp phân bò :
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Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định mua
đồ chơi trẻ em của người
dân tại thành phố Cần Thơ :

Hồ, Vũ Khanh

Nguyễn Kim
Đoan ; Nguyễn
Nguyễn, Kim Đoan
Hữu Chiếm (Cán
bộ hướng dẫn)

Xác định các thành phần hóa học trong nước thải sau túi ủ biogas với
nguyên liệu nạp phân bò, bố trí thí nghiệm với các dạng đạm khác nhau và
theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, thành phần năng suất và năng
suất của cây lúa.

Huỳnh, Thị Trúc
Anh

Huỳnh Thị Trúc
Phân tích thực trạng tiêu dùng sản phẩm đồ chơi trẻ em, các nhân tố ảnh
Anh ; Lê Nguyễn
hưởng đến quyết định mua đồ chơi trẻ em có xuất xứ Việt Nam và Trung
Đoan Khôi (Cán
Quốc của người dân tại thành phố Cần Thơ.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Mối quan hệ giữa quyền sở
hữu và thu nhập lãi cận biên
của ngân hàng thương mại
Việt Nam :

Dương, Tú Loan

Dương Tú Loan ;
Đánh giá tổng quan về hoạt động của các ngân hàng thương mại, phân tích
Lê Cảnh Dũng
mối quan hệ giữa quyền sở hữu và thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng
(Cán bộ hướng
thương mại Việt Nam
dẫn)

Luận văn ThS

Đánh giá thực trạng công
tác văn phòng đăng ký đất
đai theo quy định một cấp
và hai cấp trên địa bàn thành
phố Cần Thơ :

Đoàn, Thị Bích
Thảo

Đoàn Thị Bích
Thảo ; Lê Tấn Lợi
(Cán bộ hướng
dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu các phương
pháp kích thích sinh sản và
ương ấu trùng vọp (Geloina
coaxans Gmelin, 1971) :

Luận văn ThS

Hoàn thiện quy trình sản
xuất nước uống linh chi
đóng chai ở quy mô Pilot :

Danh, Nhiệt

Trần, Ngô Kim
Phụng

Đánh giá thực trạng công tác văn phòng đăng ký đất đai theo quy định một
cấp và hai cấp từ đó tìm ra những thuận lợi và khó khăn làm cơ sở đưa ra
giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại
thành phố Cần Thơ.

Danh Nhiệt ; Ngô
Tìm ra phương pháp thích hợp nhất để kích thích vọp sinh sản đồng loạt, tỷ
Thị Thu Thảo
lệ tham gia sinh sản cao và các điều kiện phù hợp trong quá trình ương để
(Cán bộ hướng
ấu trùng đạt tỷ lệ sống cao.
dẫn)
Trần Ngô Kim
Phụng ; Nguyễn
Minh Thủy (Cán
bộ hướng dẫn)

Xác định nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ nước tối ưu trong quá trình trích ly bằng
phương pháp siêu âm và nước nóng, tỷ lệ phối chế nước uống linh chi bổ
sung dịch trích cỏ ngọt và đường phèn phù hợp để sản phẩm được cảm quan
tốt nhất.
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An investigation into the
effectiveness of stories on
EFL adult learners'
vocabulary retention :

Luận văn ThS

Teachers' perception toward
using communicative
language games to teach
EFL young learners :

Luận văn ThS

Perceptions of EFL teachers
and learners of reflective
journal writing: An
experience of a university in
Can Tho city :

Luận văn ThS

The effects of extensive
reading on non-English
major students' letter writing
:

Luận văn ThS

Phân tích tính hiệu quả của
thị trường chứng khoán Việt
Nam :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định vay
mua nhà trả góp của người
dân tại địa bàn Thành phố
Bạc Liêu :

Hồ, Thị Lan Anh

Hồ Thị Lan Anh ;
Thái Công Dân Nghiên cứu nhằm tìm hiểu hiệu quả của câu chuyện đối với khả năng ghi
(Cán bộ hướng nhớ từ vựng của người học ngoại ngữ tuổi trưởng thành.
dẫn)

Nguyễn, Phương
Thảo

Nguyễn Phương
Thảo ; Phương Nghiên cứu nhận thức về vai trò, lợi ích và khó khăn của việc sử dụng các
Hoàng Yến (Cán trò chơi ngôn ngữ giao tiếp để dạy tiếng Anh cho học sinh trẻ em.
bộ hướng dẫn)

Phạm, Thị Tuyết
Ngân

Phạm Thị Tuyết
Ngân ; Nguyễn Nghiên cứu nhận thức của giáo viên và người học về những bài viết bài báo
Thị Phương Hồng cáo phát biểu cảm tưởng dựa trên những ảnh hưởng của nó đối với bối cảnh
(Cán bộ hướng dạy và học.
dẫn)

Phòng Ngọc Đoan
; Nguyễn Bửu
Nghiên cứu điều tra vai trò của đọc hiểu mở rộng trong việc viết thư của
Phòng, Ngọc Đoan
Huân (Cán bộ
sinh viên không chuyên tiếng Anh.
hướng dẫn)
Nguyễn, Duy Tiến

Nguyễn Duy Tiến
Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam, xác định tính hiệu quả của
; Trần Ái Kết
thị trường chứng khoán thông qua một số phương pháp kiểm định và giải
(Cán bộ hướng
thích cho kết quả kiểm định.
dẫn)

Lê, Thị Thảo Vi

Lê Thị Thảo Vi ;
Phân tích tổng quan thị trường nhà ở trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đồng
Quan Minh Nhựt
thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn ngân hàng để
(Cán bộ hướng
mua nhà ở của người dân tại thành phố Bạc Liêu.
dẫn)
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Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hạn chế tín dụng
đối với doanh nghiệp nhỏ và
vừa trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang :

Huỳnh, Thị Bạch
Mai

Huỳnh Thị Bạch
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng đối với doanh nghiệp
Mai ; Ngô Thị
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trên cơ sở đó đề xuất một số giải
Thanh Trúc (Cán
pháp nhằm làm giảm hạn chế tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Mối quan hệ giữa cấu trúc
sở hữu và rủi ro tín dụng
trong hệ thống ngân hàng
thương mại Việt Nam :

Huỳnh Tú Phương
; Nguyễn Tuấn
Huỳnh, Tú Phương
Kiệt (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích hoạt động của ngành ngân hàng trong thời gian vừa qua và thực
trạng về rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng, kiểm định mối quan hệ
giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam
bằng mô hình định lượng.
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Phân tích tiềm năng thu gom
nước mưa ở vùng đô thị tỉnh
Sóc Trăng :
Nghiên cứu sử dụng
Artemia làm thức ăn trong
ương lươn đồng
(Monopterus albus, Zuiew
1973) :
Nghiên cứu thành phần hóa
học vỏ cây cà na
(Elaeocarpus hygrophilus
Kurz), họ côm
(Elaeocarpaceae) ở Hậu
Giang :

Luận văn ThS

Khảo sát tình hình an toàn
vệ sinh thực phẩm của thức
ăn đường phố tại một số khu
vực trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang năm 2017 :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng nước thải biogas
đến sự thay đổi độ phì đất
và năng suất bắp (Zea mays
L.) :

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Phân tích các kịch bản
nguồn ô nhiễm BOD5 tại Kế
Sách để khai thác nguồn
nước mặt cho cấp nước đô
thị ở thành phố Sóc Trăng :
Đánh giá khả năng ứng dụng
ảnh Sentinel-2 trong việc
theo dõi xây dựng nhà trên
địa bàn thành phố Sóc Trăng
:

Huỳnh, Thị Mỹ
Nhiên

Huỳnh Thị Mỹ
Phân tích tiềm năng thu gom nước mưa sử dụng cho mục đích sinh hoạt của
Nhiên ; Nguyễn
hộ gia đình ở thành phố Sóc Trăng, hướng đến việc tận dụng tối đa nguồn
Hiếu Trung (Cán
nước tự nhiên, giảm áp lực về sử dụng nước trong tương lai.
bộ hướng dẫn)

Trần, Thanh Hải

Trần Thanh Hải ;
Nguyễn Văn Hòa Tìm hiểu những ảnh hưởng của Artemia làm thức ăn trong ương lươn đồng
(Cán bộ hướng từ bột lên giống thông qua chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của lươn.
dẫn)

Nguyễn Minh
Đức ; Huỳnh Liên Phân lập và nhận dạng các cấu trúc hóa học phân lập được từ các cao ethyl
Nguyễn, Minh Đức
Hương (Người acetate của cây cà na.
hướng dẫn)

Lê, Vĩnh Hòa

Lê Vĩnh Hòa ;
Tống Thị Ánh Đánh giá và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực
Ngọc, Nguyễn hành về an toàn thực phẩm của người bán và người mua thực phẩm đường
Văn Lành (Cán bộ phố.
hướng dẫn)

Trần, Đức Thạnh

Đánh giá các chỉ tiêu hóa - lý trong nước thải biogas và nước kênh, hàm
Trần Đức Thạnh ;
lượng đạm NH4 và NO3 trong đất được cung cấp nước thải biogas trong
Bùi Thị Nga (Cán
canh tác bắp so với phân bón hóa học theo từng giai đoạn sinh trưởng của
bộ hướng dẫn)
cây bắp.

Võ, Trường Giang

Võ Trường Giang
Đánh giá hiện trạng các nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt
; Nguyễn Hiếu
ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, xây dựng kịch bản xả thải của các nguồn
Trung (Cán bộ
ô nhiễm trong tương lai theo các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.
hướng dẫn)

Ngô, Thành Nhân

Ngô Thành Nhân ;
Thành lập bản đồ hiện trạng nhà và đánh giá khả năng ứng dụng ảnh
Võ Quốc Tuấn
Sentinel-2 trong việc theo dõi xây dựng nhà trên địa bàn thành phố Sóc
(Cán bộ hướng
Trăng.
dẫn)
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Tối ưu hóa quá trình biến
tính hợp chất chức năng
puerarin trong sắn dây bằng
enzyme maltogenic amylase :
An investigation into the
relationship between EFL
learners' emotional
intelligence and paragraphwriting performance :
Ứng dụng hệ thống chẩn
đoán DRIS trong chẩn đoán
dinh dưỡng khoáng, bón
phân cho bắp lai (Zea may
L.) trên đất phù sa An Phú,
An Giang và Tam Bình,
Vĩnh
Longtuyển
:
Phân lập,
chọn dòng

Phạm, Thị Minh
Hoàng

Phạm Thị Minh
Hoàng ; Lý
Nguyễn Bình, Lê
Quang Trí (Cán
bộ hướng dẫn)

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cơ chất (bột sắn dây) đến quá trình thủy
phân dưới tác dụng của enzyme β-amylase, ảnh hưởng của pH, nhiệt độ,
nồng độ và thời gian thủy phân tinh bột sắn dây dưới tác dụng của enzyme
β-amylase, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến tính hợp chất puerarin
dưới tác dụng của enzyme BSMA.

Nguyễn, Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc
Bích ; Lưu
Nguyễn Quốc
Hưng (Cán bộ
hướng dẫn)

The present study attempts to examine the relationship between EFL
learners' emotional intelligence and their paragraph-writing performance.

Nguyễn, Thị Thùy
Trang

Nguyễn Thị Thùy
Xây dựng bộ chẩn đoán cho cây bắp lai được trồng trên đất phù sa, đánh giá
Trang ; Ngô Ngọc
tính thích hợp của bộ chuẩn và khả năng đáp ứng năng suất từ việc cung
Hưng (Cán bộ
cấp dưỡng chất NPK.
hướng dẫn)

vi khuẩn Bacillus sp. có khả
Nguyễn Hải Đăng
năng ức chế vi khuẩn gây
; Nguyễn Văn
Nguyễn, Hải Đăng
bệnh gan thận mủ và đốm
Thành (Cán bộ
đỏ trên cá tra ở tỉnh Đồng
hướng dẫn)
Tháp :
Đánh giá các chỉ tiêu sinh
Huỳnh Cảnh
học của cỏ Vetiver
Thanh Lam ;
Huỳnh, Cảnh Thanh
(Vetiveria zizanioides L)
Trương Hoàng
trong việc xử lý nước xả ao
Lam
Đan (Cán bộ
nuôi cá tra (Pangasianodon
hướng dẫn)
hypophthalmus) :

Cảm hứng lịch sử và cảm
hứng thế sự trong tiểu
thuyết Hồ Quý Ly của
Nguyễn Xuân Khánh :
Đặc điểm ca dao có yếu tố
Phật giáo :

Nguyễn, Thị Ngọc
Hân

Phạm, Cẩm Ngân

Nguyễn Thị Ngọc
Hân ; Trần Thị
Nâu (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn Bacillus spp. từ da cá da trơn
có tiềm năng probiotic kháng lại vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ và đốm đỏ
trên cá tra.

Khảo sát các chỉ tiêu sinh học, khả năng hấp thụ đạm và lân của cỏ
Vetivertrong môi trường xử lý nước xả ao nuôi cá tra.

Giới thiệu một số vấn đề chung về tác giả Nguyễn Xuân Khánh và tiểu
thuyết lịch sử Hồ Quý Ly, biểu hiện cảm hứng lịch sử và cảm hứng thế sự
trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly, một số phương diện nghệ thuật thể hiện trong
tác phẩm.

Phạm Cẩm Ngân ;
Trình bày những vấn đề chung về Phật giáo và yếu tố Phật giáo trong văn
Lê Thị Diệu Hà
học dân gian, đặc điểm nội dung và hình thức của ca dao có yếu tố Phật
(Cán bộ hướng
giáo.
dẫn)
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Vũ Thị Duyên ;
Nguyễn Kim
Châu (Cán bộ
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Truyền kỳ tân phả từ góc
nhìn phê bình nữ quyền :

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả tài chính
của các mô hình nông lâm
kết hợp ở Đồng bằng sông
Cửu Long :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của bổ sung dầu
dừa trong khẩu phần đến sự
sinh khí in vitro, tăng trọng,
tiêu hóa dưỡng chất và tổng
hợp Protein vi sinh vật dạ cỏ
của dê bách thảo :

Luận văn ThS

Khả năng ảnh hưởng của
Bacillus thuringiensis lên
khả năng nhiễm bệnh hoại
tử gan tụy cấp ở tôm thẻ
chân trắng :

Luận văn ThS

Trách nhiệm bồi thường
Nguyễn Chí
thiệt hại của tổ chức, cá
Nguyện ; Phan
nhân kinh doanh hàng hóa, Nguyễn, Chí Nguyện
Ngọc Tâm (Cán
dịch vụ do xâm phạm quyền
bộ hướng dẫn)
lợi của người tiêu dùng :

Luận văn ThS

Pháp luật về hoạt động tư
vấn xác định giá đất tính bồi
thường khi nhà nước thu hồi
đất - Lý luận và thực tiễn :

Luận văn ThS

Nghiên cứu chế tạo xúc tác
acid dạng rắn từ rơm rạ :

Vũ, Thị Duyên

Nghiên cứu nhằm làm rõ hơn những phương diện cơ bản, khái quát về lý
thuyết văn học phê bình nữ quyền, làm nổi bật giá trị đề cao ý thức nữ
quyền trong tác phẩm Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm.

Lê Thị Huỳnh My
Đánh giá thực trạng sản xuất của mô hình nông lâm kết hợp, so sánh hiệu
; Nguyễn Hồng
Lê, Thị Huỳnh My
quả tài chính của mô hình và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
Tín (Cán bộ
của mô hình nông lâm kết hợp.
hướng dẫn)

Lê, Ngọc Hường

Lê Ngọc Hường ;
Xác định ảnh hưởng mức độ bổ sung dầu dừa trong khẩu phần cỏ lông tây
Nguyễn Văn Thu
và có hoặc không có thức ăn hốn hợp lên sinh khí và tỷ lệ tiêu hóa in vitro
(Cán bộ hướng
bằng cách sử dụng dịch dạ cỏ của dê.
dẫn)

Võ Lê Thanh Trúc
; Đặng Thị Hoàng Xác định ảnh hưởng của vi khuẩn B. thuringiensis lên gan tụy và chỉ số
Võ, Lê Thanh Trúc
Oanh, Trương huyết học, sự nhạy cảm với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở
Quốc Phú (Cán bộ tôm thẻ chân trắng.
hướng dẫn)
Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các qui định về trách
nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch
vụ do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

Trần, Công Đoàn

Trần Công Đoàn ;
Phan Trung Hiền Nghiên cứu những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tư vấn xác
(Cán bộ hướng định giá đất tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.
dẫn)

Nguyễn, Phi Long

Nguyễn Phi Long
Nghiên cứu nhằm tạo ra hạt carbon có dạng vi cầu từ dịch thủy phân rơm rà
; Hồ Quốc Phong
bằng phương pháp vi nhũ và sau đó sunfo hóa hạt carbon bằng H2SO4 tạo
(Cán bộ hướng
xúc tác acid dạng rắn với qui mô phòng thí nghiệm.
dẫn)
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Võ Văn Nghiệp ;
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn phép biến đổi đồng nhất các biểu thức,
Phùng Kim Chức
một số biện pháp sư phạm rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy
(Cán bộ hướng
học biến đổi đồng nhất thức ở trường THPT.
dẫn)

Luận văn ThS

Rèn luyện tư duy sáng tạo
của học sinh qua việc dạy
học biến đổi đồng nhất thức :

Luận văn ThS

Xây dựng hệ thống câu hỏi
và bài tập nhằm bồi dưỡng
một số yếu tố của tư duy
sáng tạo cho học sinh trung
học cơ sở thông qua dạy học
chương "Góc với đường
tròn" (Hình học 9) :

Luận văn ThS

Rèn luyện năng lực sử dụng
tiếng Việt cho học sinh qua
dạy học theo dự án :

Huỳnh, Thị Kim
Yến

Luận văn ThS

Hiệu quả của dạy học dự án
trong môn Ngữ văn đối với
việc phát triển năng lực giải
quyết vấn đề của học sinh
THPT :

Trương, Thị Mỹ
Dung

Trương Thị Mỹ
Dung ; Trần Văn Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết, thiết kế các dự án tiếng
Minh (Cán bộ
Việt, làm văn khối 11 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
hướng dẫn)

Nguyễn, Viết Huy

Nguyễn Viết Huy
Xây dựng bản đồ hiện trạng đất rừng ĐBSCL trên cơ sở giải đoán ảnh vệ
; Võ Quốc Tuấn
tinh Sentinel-2 và đánh giá khả năng ứng dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 trong
(Cán bộ hướng
việc xây dựng bản đồ hiện trạng đất rừng ở ĐBSCL.
dẫn)

Võ, Ngọc Duyên

Võ Ngọc Duyên ;
Dương Thúy Yên
(Cán bộ hướng
dẫn)

Mai, Cát Duyên

Mai Cát Duyên ;
Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp tách vỏ đến chất lượng bột, nồng độ
Phan Thị Thanh
NaHCO3 và thời gian ngâm nguyên liệu đến hiệu quả khử chất gây ngứa
Quế (Cán bộ
trong khoai môn và chất lượng sản phẩm.
hướng dẫn)

Luận văn ThS
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Ứng dụng ảnh viễn thám
Sentinel-2 trong việc xây
dựng bản đồ hiện trạng đất
rừng ở Đồng bằng sông Cửu
Long :
Nghiên cứu sự khác biệt
hình thái và biến dị di
truyền dựa trên chỉ thị
mtDNA của cá lóc (Channa
striata) ở Đồng bằng sông
Cửu Long :
Khảo sát quy trình chế biến
bột khoai môn (Colocasia
esculenta (L.) Schott) từ
nguồn nguyên liệu huyện
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp :

Võ, Văn Nghiệp

Nguyễn Ngọc Đức
; Nguyễn Văn
Nguyễn, Ngọc Đức
Hồng (Cán bộ
hướng dẫn)

Tìm hiểu một số yếu tố của tư duy sáng tạo được biểu hiện trong học tập
môn toán và phương hướng chủ yếu để bồi dưỡng tư duy sáng tạo ở trường
THCS, tìm hiểu cấu trúc hệ thống câu hỏi và bài tập theo định hướng bồi
dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo.

Huỳnh Thị Kim
Yến ; Nguyễn Văn Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, đề xuất một số dự án góp
Nở (Cán bộ hướng phần rèn luyện năng lực sử dụng tiếng Việt.
dẫn)

Nghiên cứu nhằm xác định được sự đa dạng hình thái và di truyền dựa trên
chỉ thị mtDNA của 2 quần thể cá lóc (Channa striata) nuôi và tự nhiên phân
bố ở ĐBSCL, cung cấp thông tin cơ bản cho chương trình chọn giống và
bảo tồn nguồn gen cá lóc.

Trương Hoài
Vương ; Trần
Khảo sát các yếu tố có ảnh hưởng đến quá trình thu nhận polyphenol từ vỏ
Thanh Trúc (Cán chuối xiêm và các tính chất của cao chiết polyphenol thu được.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu khả năng trích
ly Polyphenol từ vỏ chuối
xiêm (Musa paradisiaca L.) :

Luận văn ThS

Nguyễn Văn
Ảnh hưởng của điện trường
Trình bày tổng quan về graphene hai lớp, bài toán cấu trúc vùng năng lượng
Giang ; Vũ Thanh
lên cấu trúc vùng năng
Nguyễn, Văn Giang
và phương pháp gần đúng liên kết mạnh, mô hình Hamiltonian và cấu trúc
Trà (Cán bộ
lượng của Graphene hai lớp :
vùng năng lượng của ABC dưới tác dụng của điện trường ngoài.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh trong cây lô
hội (Aloe vera L.) có tính
kháng khuẩn ở tỉnh Sóc
Trăng :

233
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Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh trong cây cà
phê vối (Coffea canephora
Pierre ex A. Froehner) trồng
tại tỉnh Đắk Lắk :
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Trương, Hoài
Vương

Lưu, Khánh Mai

Lưu Khánh Mai ;
Nguyễn Hữu Hiệp
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nguyễn, Hoàng
Nhựt Lynh

Nguyễn Hoàng
Nhựt Lynh ;
Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn nội sinh trong cây cà phê vối
Nguyễn Hữu Hiệp trồng ở tỉnh Đắk Lắk có khả năng cố định đạm, hòa tan lân khó tan và tổng
(Cán bộ hướng hợp IAA tốt.
dẫn)

Phân tích hiệu quả tài chính
Lê Duy ; Võ Văn
trồng bắp lai vùng Đồng
Lê, Duy
Tuấn (Cán bộ
bằng sông Cửu Long :
hướng dẫn)
Ảnh hưởng của liều lượng
phân N-P-K bón qua đất,
Nguyễn Lê Khánh
phân kali phun qua lá đến
năng suất và phẩm chất trái Nguyễn, Lê Khánh Linh ; Trần Văn
Linh
Hâu (Cán bộ
thanh trà (Bouea
hướng dẫn)
oppositifolia (Roxb.)
Meisne) tại thị xã Bình
Minh tỉnh Vĩnh Long :
Bảo hộ quyền sở hữu công
Thạch Thị Nguyệt
nghiệp đối với sáng chế theo
; Trần Lê Đăng
Thạch, Thị Nguyệt
quy định của pháp luật Việt
Phương (Cán bộ
Nam :
hướng dẫn)

Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn nội sinh trong rể, thân và lá
của cây lô hội ở tỉnh Sóc Trăng có khả năng kháng khuẩn tốt nhằm tạo ra
nguồn sản phẩm tự nhiên mới để khai thác trong y học và các ngành công
nghiệp nông nghiệp.

Đánh giá hiện trạng canh tác và mức độ ứng dụng cơ giới hóa trên cây bắp
lai, phân tích hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến việc canh tác
cây bắp lai ở từng vùng sinh thái khác nhau tại ĐBSCL.

Xác định liều lượng phân N-P-K có hiệu quả đến năng suất và phẩm chất
trái thanh trà, hiệu quả của dạng và liệu lượng phân kali phun qua lá đến
năng suất và phẩm chất trái thanh trà

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
đối với sáng chế.
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Đánh giá năng lực nghề
nghiệp của nhân lực trong
lĩnh vực nhà hàng - khách
sạn tại thành phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Các nhân tố ảnh hưởng đến
tài sản thương hiệu ngân
hàng TMCP Quân đội :

Bùi, Tuấn Cường

Bùi Tuấn Cường ;
Phân tích thực trạng và đánh giá năng lực nghề nghiệp của nguồn nhân lực
Huỳnh Trường
hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực nhà hàng-khách sạn tại thành phố Cần
Huy (Cán bộ
Thơ.
hướng dẫn)

Huỳnh, Văn Còn

Huỳnh Văn Còn ;
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu ngân hàng
Lưu Thanh Đức
TMCP Quân đội và tác động của các nhân tố này đến tài sản thương hiệu
Hải (Cán bộ
ngân hàng TMCP Quân đội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu nâng cao hiệu
quả trích ly vitamin E, acid
gallic từ cám gạo :

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến hàm lượng vitamin E
Nguyễn Tuấn Huy
trong nguyên liệu cám gạo, tối ưu hóa ba nhân tố tỉ lệ dung môi: cám gạo,
; Nguyễn Công Hà
Nguyễn, Tuấn Huy
nhiệt độ, thời gian cho qui trình trích ly vitamin E acid gallic, ảnh hưởng
(Cán bộ hướng
của nhiệt độ bảo quản đến hàm lượng vitamin E, acid gallic và hoạt tính
dẫn)
chống oxy hóa sản phẩm.

Luận văn ThS

Định vị sự cố lưới điện trên
Google Maps (Phần 2) :

Nguyễn, Thị Bích
Ngư

Nguyễn Thị Bích
Ngư ; Nguyễn Chí
Ngôn (Cán bộ
hướng dẫn)

Lê, Ngọc Ngân

Lê Ngọc Ngân ;
Bùi Thị Minh
Diệu (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định dược tính kháng oxy hóa, tác dụng
tăng cường miễn dịch trên chuột của cao ethanol và cao chiết từ quả thể
nấm vân chi đỏ. Từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn để sản xuất
dược phẩm từ loài nấm này.

Tăng, Văn Phó

Tăng Văn Phó ;
Bùi Thị Minh
Diệu (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định dược tính kháng khuẩn và hạ lipid máu
trên chuột bạch gây tăng lopid máu thực nghiệm của cao chiết từ quả thể
nấm vân chi đỏ trồng trên cơ chất mùn cưa kết hợp với lõi bắp theo tỷ lệ
50:50.

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Khả năng kháng oxy hóa,
tăng cường miễn dịch trên
chuột của cao chiết từ nấm
vân chi đỏ :
Khảo sát khả năng kháng
khuẩn, làm giảm lipid máu
của cao chiết từ nấm vân chi
đỏ (Pycnoporus sanguineus)
:
The effects of concept
mapping on English as a
foreign language (EFL)
students' reading
comprehension :
The effects of concept
mapping on English as a
foreign language (EFL)
students' ability to
summarize reading passages
:

Thiết kế thiết bị giám sát điện áp có khả năng gửi và nhận tin nhắn, viết ứng
dụng xác định vị trí nhân viên trực vận hành, tạo cơ sở quản lý dữ liệu thiết
bị và nhân viên trực vận hành, xây dựng mô hình kiểm chứng quản lý, hiển
thị các điểm giám sát và vị trí nhân viên trực vận hành trên Google Maps.

Phan, Thùy Trang

Phan Thùy Trang
Nghiên cứu những ảnh hưởng của việc sử dụng sơ đồ khái niệm đối với khả
; Nguyễn Bửu
năng đọc hiểu của người học tiếng Anh và tìm hiểu thái độ của họ đối với
Huân (Cán bộ
việc thực hiện lập sơ đồ khái niệm trong các bài học đọc hiểu.
hướng dẫn)

Phạm, Ngọc Quan

Phạm Ngọc Quan
; Nguyễn Bửu
Nghiên cứu những ảnh hưởng của việc sử dụng sơ đồ khái niệm đến khả
Huân (Cán bộ
năng tóm tắt bài đọc của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh.
hướng dẫn)
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An investigation into EFL
students' self-directed
strategies to learn listening
Kha, Thị Bích Linh
and their listening
comprehension proficiency :

Kha Thị Bích
Linh ; Nguyễn Nghiên cứu điều tra việc áp dụng các kỹ thuật tự phát triển để học kỹ năng
Văn Lợi (Cán bộ nghe và khả năng nghe của sinh viên chuyên ngành.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

An investigation into EFL
learners' perceptions and
practices of politeness
strategies in the speech ACT
of requesting at a foreign
language center in Can Tho
city :

Phạm, Hoàng Phi
Yến

Phạm Hoàng Phi
Nghiên cứu điều tra về nhận thức và thực hành của giáo viên tiếng Anh về
Yến ; Trịnh Quốc
việc sử dụng chiến lược lịch sự cho lời yêu cầu trong lớp học ở một trung
Lập (Cán bộ
tâm ngoại ngữ tại thành phố Cần Thơ.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

EFL teachers' challenges in
maximizing classroom
interaction :

Huỳnh, Vương
Uyển Thy

Luận văn ThS

Hà Thị Phương
Đóng góp của đặc trưng văn
Anh ; Phạm Thế
bản trong bài toán phân lớp Hà, Thị Phương Anh
Phi (Cán bộ
ảnh :
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu hiện tượng siêu
dẫn và từ trở của màng
mỏng điện môi Tôpô
In/Bi2Te3 :

Phan, Huỳnh Anh
Thư

Luận văn ThS

Khảo sát ảnh hưởng của
kích thước lên cấu trúc và
tính chất vật lý của mô hình
hai chiều đơn giản :

Huỳnh Hoàng Tấn
Trình bày tổng quan về ảnh hưởng của kích thước lên cấu trúc và tính chất
Huỳnh, Hoàng Tấn ; Võ Văn Hoàng
vật lý của vật liệu, giới thiệu phương pháp động lực học phân tử.
(Người hướng dẫn)

Luận văn ThS

Mô phỏng hiện tượng tinh
thể hóa hệ 2 chiều lỏng làm
lạnh nhanh và vô định hình
đơn giản với thế tương tác
tạo lưới ô vuông :

Nguyễn, Quốc Dũng

Huỳnh Vương
Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu xem giảng viên tiếng Anh ở các trường
Uyển Thy ; Trịnh
Cao đẳng và Đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long thường gặp phải những
Quốc Lập (Cán bộ
thách thức gì trong việc làm tối đa sự tương tác trong lớp học.
hướng dẫn)
Nghiên cứu các phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh, xây dựng các bộ
phân lớp ảnh và tiến hành phân lớp ảnh dùng giải thuật k láng giềng gần
nhất và máy học véc tơ hỗ trợ.

Phan Huỳnh Anh
Thư ; Lê Hữu
Nghiên cứu sâu các đặc trưng siêu dẫn và từ trở bất thường trên hệ vật liệu
Phước (Người Bi/Bi2Te3 và In/Bi2Te3 bằng lý thuyết WL-SF.
hướng dẫn)

Nguyễn Quốc
Dũng ; Võ Văn
Hoàng (Người
hướng dẫn)

Trình bày tổng quan về vật liệu 2 chiều, phương pháp động lực học phân tử,
thế tương tác và các kỹ thuật tính toán dùng trong mô phỏng.
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Khảo sát thành phần hóa
học cao ethyl acetate cây
bầu đất Gynura procumbens
:

Cao, Trung Hiếu

Cao Trung Hiếu ;
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây bầu đất Gynura
Mai Đình Trị
procumbens.
(Người hướng dẫn)

Luận văn ThS

Phân lập chất từ cao phân
cực trung bình của thân loài
Vernonia amygdalina Del. :

Nguyễn, Cẩm Tú

Nguyễn Cẩm Tú ;
Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất tinh
Tôn Nữ Liên
khiết từ cao dichloromethane và cao ethyl acetate của thân loài V.
Hương (Người
amygdalina.
hướng dẫn)

Nguyễn, Thị Cẩm
Dự

Nguyễn Thị Cẩm
Đánh giá hiện trạng sản xuất hệ thống canh tác lúa vùng ĐBSCL, tính tổn
Dự ; Nguyễn
thương của hệ thống canh tác lúa dưới ảnh hưởng của lũ và đề xuất giải
Hồng Tín (Người
pháp để giảm nhẹ tác động của lũ.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Đánh giá tính tổn thương
của hệ thống sản xuất lúa
cao sản chịu ảnh hưởng của
lũ ở Đồng bằng sông Cửu
Long :
Ảnh hưởng của cao chiết lá
xoài non (Mangifera indica)
đến glucose huyết và hoạt
động của enzyme glucose-6phosphatase ở chuột bị bệnh
đái tháo đường :

Lư Thị Lan Thanh
; Đái Thị Xuân Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết lá xoài non (Mangifera indica) đến
Lư, Thị Lan Thanh Trang, Nguyễn glucose huyết và hoạt động của enzyme G6Pase ở chuột nhắt trắng bệnh đái
tháo đường.
Thị Ái Lan
(Người hướng dẫn)
Phan Thị Cẩm Tú
; Trần Lê Đăng Trình bày cơ sở lý luận về sử dụng nhãn hiệu, pháp luật Việt Nam về sử
Phương (Cán bộ dụng nhãn hiệu trong thương mại.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Pháp luật Việt Nam về sử
dụng nhãn hiệu - Thực trạng
và giải pháp :

Luận văn ThS

Nguyễn Thúy
Giải pháp kỹ thuật phát triển
Hằng ; Huỳnh
lúa cao sản ngắn ngày cho
Nguyễn, Thúy Hằng
Quang Tín (Cán
tỉnh Cà Mau :
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Hoàn thiện văn hóa tổ chức
công ty cổ phần du lịch Hồ
Nam thành phố Bạc Liêu :

Nguyễn Đăng Cao
; Võ Thị Thanh Hoàn thiện văn hóa tổ chức tại công ty cổ phần du lịch Hồ Nam để phát
Nguyễn, Đăng Cao
Lộc (Cán bộ
triển môi trường hoạt động kinh doanh hiệu quả và chuyên nghiệp.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

An investigation into EFL
learners' recognition and
production of English
lexical stress: A case of a
foreign language center in
Can Tho city :

Dương Minh
Nghiên cứu điều tra về trình độ nhận biết trọng âm từ trong tiếng Anh của
Tuấn ; Trịnh Quốc
Dương, Minh Tuấn
người học và mức độ mà họ có thể phát âm đơn vị siêu đoạn tính này một
Lập (Cán bộ
cách chính xác.
hướng dẫn)

Phan, Thị Cẩm Tú

Đánh giá hiện trạng sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tìm ra những
thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất lúa ngắn ngày của các nông
hộ trên địa bàn các huyện của tỉnh Cà Mau.
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Hiệu quả của học nghề đến
việc làm và thu nhập của
người dân nông thôn tỉnh
Hậu Giang :

Luận văn ThS

Nghiên cứu Pheromone giới
tính của ngài sâu xanh hai
sọc trắng Diaphania indica
Saunder (Lepidoptera:
Pyralidae) :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của đạm, lân, và
vôi lên sinh trưởng và năng
suất lúa OM 5451 trên đất
phèn nhiễm mặn ở Long Mỹ
- Hậu Giang :

Luận văn ThS

Pháp luật bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng trong hợp
đồng giao kết từ xa :

Luận văn ThS

Khảo sát đặc tính hình thái
và di truyền của các giống
thanh trà (Bouea
oppositifoliac (Roxb.)
Meisn.) tại thị xã Bình
Minh, tỉnh Vĩnh Long :

Luận văn ThS

Nghiên cứu thành phần loài
cá bống (Eleotridae và
Gobiidae) và sinh học quần
thể cá bống lá tre
(Acentrogobius
viridipunctatus) phân bố ở
ven biển Sóc Trăng và Trà
Vinh :

Nguyễn Tiến Hữu
Đánh giá thực trạng về lực lượng lao động, học nghề, việc làm và nâng cao
; Dương Ngọc
Nguyễn, Tiến Hữu
ngành nghề của lao động nông thôn; phân tích ảnh hưởng của học nghề đến
Thành (Cán bộ
việc làm và thu nhập của lao động nông thôn tỉnh Hậu Giang.
hướng dẫn)
Nguyễn, Văn
Nguyên

Nguyễn Văn
Xác định thành phần côn trùng và nhện hại trên ruộng dưa leo, xác định
Nguyên ; Lê Văn
thành phần pheromone giới tính tổng hợp của sâu xanh hai sọc trắng bằng
Vàng (Cán bộ
kỹ thuật phân tích sắc ký khí.
hướng dẫn)

Tô, Ngọc Dung

Tô Ngọc Dung ;
Ngô Ngọc Hưng
(Cán bộ hướng
dẫn)

Mai, Kim Hân

Mai Kim Hân ;
Trần Thăng Long Nghiên cứu các quy định pháp luật, thực trạng và cơ chế bảo vệ quyền lợi
(Cán bộ hướng người tiêu dùng trong hợp đồng giao kết từ xa.
dẫn)

Lê, Y Phụng

Trần, Thị Hoa

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón đạm, lân, và vôi lên sinh trưởng
và năng suất lúa OM 5451 trên đất phèn nhiễm mặn ở Long Mỹ - Hậu
Giang.

Lê Y Phụng ;
Huỳnh Kỳ, Trần Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá đặc tính hình thái và di truyền của các
Văn Hâu (Cán bộ giống thanh trà.
hướng dẫn)

Trần Thị Hoa ;
Đinh Minh Quang Nghiên cứu thành phần loài theo mùa của các loài cá bống họ Eleotridae và
(Cán bộ hướng Gobiidae, các chỉ số đa dạng sinh học của các loài cá này.
dẫn)
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Luận văn ThS

Phát triển tư duy sáng tạo
cho học sinh thông qua giải
bài toán bằng nhiều cách:
Chủ đề "Khoảng cách" :

Luận văn ThS

Tổ chức cho học sinh hoạt
Đặng Nguyễn
động nhận thức kiến thức về
Nghiên cứu việc dạy học mặt tròn xoay ở trường phổ thông thông qua tổ
Đặng, Nguyễn Xuân Xuân Hương ;
mặt tròn xoay thông qua
chức các hoạt động nhận thức với những tình huống thực tiễn nhằm phát
Hương
Đào Tam (Cán bộ
khai thác vai trò các tình
huy tính tích cực của học sinh.
hướng dẫn)
huống thực tiễn :

Luận văn ThS

Dạy học hệ thức lượng trong
tam giác - hình học 10: Một
nghiên cứu theo hướng dạy
học tích hợp :

Nguyễn, Thanh
Hoàng

Nguyễn Thanh
Hoàng ; Nguyễn
Phú Lộc (Cán bộ
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Khảo sát một số phương
pháp phân đoạn ảnh :

Nguyễn, Thành
Công

Nguyễn Thành
Công ; Đặng Văn Trình bày tổng quan về xử lý ảnh số, các phương pháp phân đoạn ảnh và
Liệt (Người
phân đoạn ảnh bằng phương pháp phân cụm mờ.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Áp dụng phương pháp hình
thái và cải tiến thuật toán
Sheng - Shen để phân tích
kết cấu ảnh :

Luận văn ThS

Phân lập chất từ cao phân
cực của lá loài Vernonia
amygdalina Del. :

Luận văn ThS

Khảo sát thời gian tồn trữ
chế phẩm sinh học dạng
lỏng từ hai dòng vi khuẩn
Burkholderia vietnamiensis
KG1 & CT1 :

Nguyễn, Quốc
Khánh

Nguyễn Quốc
Khánh ; Dương
Hữu Tòng (Cán
bộ hướng dẫn)

Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển tư duy sáng tạo và giải toán bằng
nhiều cách, phân tích bài toán khoảng cách trong sách giáo khoa 11 và 12
theo hướng giải bằng nhiều cách.

Tìm hiểu về quan điểm dạy học tích hợp, vai trò, vị trí của nó và cách xây
dựng các phương án dạy học hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
theo quan điểm dạy học tích hợp như thế nào để tạo hứng thú học tập cho
học sinh đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Châu Thanh
Hoàng ; Đặng Văn Trình bày các phương pháp phân tích kết cấu ảnh, phương pháp hình thái và
Châu, Thanh Hoàng
Liệt (Người
khảo sát kết cấu ảnh bằng phương pháp hình thái.
hướng dẫn)
Lê, Minh Thịnh

Lê Minh Thịnh ;
Tôn Nữ Liên
Hương (Người
hướng dẫn)

Nghiên cứu phân lập, tinh chế các hợp chất hữu cơ từ cao ethyl acetate và nbutanol.

Trương, Thượng
Quyền

Trương Thượng
Quyền ; Ngô
Thanh Phong
(Người hướng dẫn)

Khảo sát thời gian tồn trữ chế phẩm sinh học dạng lỏng từ hai dòng vi
khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 & CT1 khi có bổ sung các chất bảo
quản cho thời gian tồn trữ 6 tháng ở nhiệt độ phòng nhưng vẫn đảm bảo mật
số vi khuẩn theo TCVN 8741:2014.
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Luận văn ThS

Nghiên cứu đặc điểm sinh
học sinh sản và dinh dưỡng
của cá bống lá tre
(Acentrogobius
viridipunctatus) phân bố ở
ven biển Trà Vinh - Sóc
Trăng - Bạc Liêu :

Luận văn ThS

Nghiên cứu thành phần loài
cá bống (Gobiidae và
Eleotridae) và sinh học quần
thể của cá bống cát
Glossogobius aureus phân
bố ở ven biển Sóc Trăng Bạc Liêu :

Luận văn ThS

Hàm Sinc và ứng dụng trong
phương trình tích phân
Fredholm-Volterra :

Luận văn ThS

Pháp luật về quyền sử dụng
đất của doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài :

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Tác động của tổ chức hoạt
động thuyết trình đối với
việc phát triển năng lực giao
tiếp cho học sinh trong dạy
học Ngữ văn ở trường
THPT :
Khảo sát hoạt động thảo
luận nhóm của sinh viên
ngành sư phạm Văn - Sử và
sư phạm Tiểu học trường
Cao đẳng Cần Thơ :

Trương, Thị Trúc

Trương Thị Trúc ;
Đinh Minh Quang
(Cán bộ hướng
dẫn)

Khảo sát hình thái ống tiêu hóa, thành phần thức ăn và tính ăn của cá bống
lá tre, xác định cấu trúc mô học của tuyến trứng, tuyến tinh cá bống lá tre
qua từng giai đoạn phát triển, tìm hiểu sức sinh sản, mùa vụ sinh sản và mối
quan hệ giữa sức sinh sản với chiều dài và trọng lượng của cá bống lá tre.

Trần, Quốc Ngữ

Trần Quốc Ngữ ;
Trần Đắc Định,
Đinh Minh Quang
(Cán bộ hướng
dẫn)

Xác định thành phần loài cá bống họ Gobiidae và Eleotridae, đặc điểm sinh
học quần thể, mối tương quan giữa chiều dài và trọng lượng cá, xác định
một số đặc điểm môi trường sống ảnh hưởng đến biến động quần thể của cá
bống cát.

Võ, Ngọc Thanh

Võ Ngọc Thanh ;
Trần Ngọc Liên Trình bày về các không gian hàm, các phép biến đổi, giới thiệu về hàm sinc,
(Cán bộ hướng phương trình Fredholm, phương trình tích phân Volterra.
dẫn)

Trần, Đỗ Ngọc

Trần Đỗ Ngọc ;
Nguyễn Lan
Hương (Cán bộ
hướng dẫn)

Trình bày khái quát về quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật và thực
tiễn áp dụng pháp luật về quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Hà ;
Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết, thiết kế nội dung thuyết
Trần Thị Nâu
Nguyễn, Ngọc Hà
trình trong bài học ngữ văn lớp 10 để phát triển năng lực giao tiếp cho học
(Cán bộ hướng
sinh THPT.
dẫn)

Tạ, Thị Út

Tạ Thị Út ; Trần
Văn Minh (Cán
bộ hướng dẫn)

Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết, khảo sát hoạt động thảo
luận nhóm của sinh viên ngành sư phạm Văn - Sử và sư phạm Tiểu học
trường Cao đẳng Cần Thơ
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Luận văn ThS

Tác động của đặc điểm quản
trị công ty đến chu kỳ luân
chuyển tiền mặt của các
công ty niêm yết trên sàn
giao dịch chứng khoán Việt
Nam :

Luận văn ThS

Nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định mua
mỹ phẩm chăm sóc da của
người tiêu dùng tại thành
phố Cần Thơ :

Từ, Đức Xuân

Từ Đức Xuân ; Đánh giá thực trạng và phân tích tác động của các đặc điểm quản trị công ty
Võ Văn Dứt (Cán đến chu kỳ luân chuyển tiền mặt của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch
bộ hướng dẫn) chứng khoán Việt Nam.

Nguyễn, Kim Yến

Nguyễn Kim Yến
; Lưu Thanh Đức
Hải (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm chăm sóc
da của người tiêu dùng tại thành phố cần Thơ, từ đó đề xuất hàm ý quản trị
gia tăng việc mua sắm mỹ phẩm chăm sóc da của người tiêu dùng tại địa
bàn nghiên cứu.

Nguyễn, Phương
Hồng Ngọc

Nguyễn Phương
Đánh giá tổng quan về hoạt động khởi sự doanh nghiệp và phân tích các
Hồng Ngọc ; Phan
nhân tố ảnh hưởng đến quá trình nhận diện và khai thác cơ hội kinh doanh
Anh Tú (Cán bộ
của các doanh nhân trên địa bàn thành phố Cần thơ.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nhận diện và khai thác cơ
hội kinh doanh :

Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
Nguyễn, Thanh Kim
hưởng đến giá vàng tại Việt
Tân
Nam :

Nguyễn Thanh
Kim Tân ; Quan
Minh Nhật (Cán
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Đánh giá các trở ngại của
mô hình canh tác vùng ven
biển tỉnh Bến Tre :

Nguyễn Chí Khải
; Lê Văn Khoa Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường của các mô hình thủy sản
(Cán bộ hướng vùng ven biển Bến Tre.
dẫn)
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Luận văn ThS

285

Luận văn ThS

Nguyễn, Chí Khải

Thực trạng sản xuất lúa ba
Vũ Trần Anh
vụ và sự suy thoái đất nông
Tuấn ; Lê Quang
Vũ, Trần Anh Tuấn
nghiệp trên địa bàn tỉnh
Trí (Cán bộ hướng
Vĩnh Long :
dẫn)
Ảnh hưởng của nồng độ và
số lần phun Calcium nitrate
Huỳnh Lê Anh
đến năng suất và phẩm chất
Nhi ; Trần Văn
Huỳnh, Lê Anh Nhi
trái cam soàn (Citrus
Hâu (Cán bộ
sinensis L.) tại xã Phương
hướng dẫn)
Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Hậu Giang :

Phân tích tình hình và thực trạng kinh doanh vàng tại Việt Nam trong giai
đoạn năm 2012 - 2016, sự tác động của các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá
vàng tại Việt Nam.

Tìm hiểu năng suất lúa ba vụ và sự suy thoái đất do tác động trong sử dụng
đất đai và tác động môi trường khác ảnh hưởng đến sản xuất lúa ba vụ.

Nghiên cứu nhằm xác định hiệu quả của nồng độ và số lần phun Ca(NO3)2
trên năng suất và phẩm chất trái cam soàn.
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Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng rủi ro lãi suất và giải
pháp hạn chế rủi ro lãi suất
tại ngân hàng TMCP Tiên
Phong :

Đặng Lâm Trường
Đặng, Lâm Trường Sơn ; Võ Văn Dứt Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro lãi
Sơn
(Cán bộ hướng suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Tiên Phong.
dẫn)

Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến rủi ro tín dụng
của doanh nghiệp nhỏ và
vừa tại tỉnh Hậu Giang :

Nguyễn, Thị Ngọc
Bích

Nguyễn Thị Ngọc
Đánh giá thực trạng tiếp cận và trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp, các yếu
Bích ; Phan Anh
tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hậu
Tú (Cán bộ hướng
Giang.
dẫn)

Nguyễn, Thị Diễm
Trang

Nguyễn Thị Diễm
Đánh giá thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và
Trang ; Vũ Anh
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng đào tạo nghề
Pháp (Cán bộ
nông nghiệp cho lao động nông thôn huyện Phong Điền.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả đào tạo
nghề nông nghiệp cho lao
động nông thôn trên địa bàn
huyện Phong Điền, thành
phố Cần Thơ :
Đánh giá khả năng phòng trị
của xạ khuẩn đối với nấm
Sclerotium sp. gây bệnh thối
gốc thân trên cây khoai lang
:
Khảo sát khả năng phòng trị
bệnh héo xanh trên khoai
lang do vi khuẩn Ralstonia
solanacearum của các chủng
xạ khuẩn :

Nguyễn, Phương
Thanh

Nguyễn Phương
Thanh ; Lê Minh
Tường (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá khả năng gây hại của nấm Sclerotium sp. và tìm ra chủng nấm gây
bệnh thối gốc thân nặng nhất trên cây khoai lang, tìm ra một số chủng xạ
khuẩn có khả năng quản lý bệnh thối gốc thân trên cây khoai lang do nấm
Sclerotium sp. gây ra.

Huỳnh, Trường
Giang

Huỳnh Trường
Giang ; Lê Minh Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng và quản lý bệnh héo
Tường (Cán bộ xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum trong điều kiện nhà lưới.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của đa hình di
truyền gen IGF1 và GHR
lên năng suất và chất lượng
thịt gà tàu vàng :

Nguyễn Văn
Truyền ; Đỗ Võ
Nguyễn, Văn Truyền
Anh Khoa (Cán
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Khả năng sử dụng bột cá và
dầu cá tra làm thức ăn cho
cá lóc (Channa striata) :

Huỳnh Trang
Thảo ; Trần Thị Đánh giá khả năng tiêu hóa bột cá biển và bột cá tra làm thức ăn cho cá lóc,
Huỳnh, Trang Thảo Thanh Hiền, Trần xác định mức độ dầu cá tra thích hợp trong công thức thức ăn chế biến cho
Minh Phú (Cán bộ cá lóc.
hướng dẫn)

Nghiên cứu nhằm tìm kiếm chất chỉ thị phân tử hỗ trợ chọn lọc dựa trên đa
hình di truyền gen IGF1 và GHR để nâng cao năng suất và chất lượng thịt
gà tàu vàng.
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Luận văn ThS

Xử lý hành vi bán hàng đa
cấp bất chính dưới góc độ
pháp luật bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng :

Cao Võ Thu Ngân
Nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất
; Trần Thăng
Cao, Võ Thu Ngân
chính dưới góc độ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực trạng
Long (Cán bộ
áp dụng các quy định trên.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Hành vi cạnh tranh không
lành mạnh liên quan đến
nhãn hiệu - Thực trạng và
giải pháp :

Trần Thúy Quỳnh
; Trần Lê Đăng
Trần, Thúy Quỳnh
Phương (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực trạng cạnh tranh không lành
mạnh liên quan đến nhãn hiệu, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện
pháp luật liên quan và nâng cao hiệu quả hoạt động chống cạnh tranh không
lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

Nguyễn, Thị Kim
Trung

Nguyễn Thị Kim
Trung ; Trần Lê Nghiên cứu lý luận chung về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, pháp
Đăng Phương
luật Việt Nam về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thực trạng chấm dứt
(Cán bộ hướng hoạt động của dự án đầu tư và hướng hoàn thiện.
dẫn)

Trần, Ngọc Vinh

Trần Ngọc Vinh ;
Nghiên cứu cơ sở lý luận của tư duy sáng tạo, vận dụng các biện pháp sư
Nguyễn Văn
phạm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua dạy học chủ đề bất
Quang (Cán bộ
đẳng thức đại số lớp 10 theo định hướng phát triển tư duy sáng tạo.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Pháp luật về chấm dứt hoạt
động của dự án đầu tư :

Luận văn ThS

Giảng dạy bất đẳng thức
trong đại số 10 trung học
phổ thông theo định hướng
phát triển tư duy sáng tạo :

Luận văn ThS

Bồi dưỡng năng lực giải
toán cho học sinh trung học
phổ thông thông qua việc tổ
chức các hoạt động giải các
bài toán phương trình vô tỉ :

Võ, Tấn Huy

Luận văn ThS

Dạy học quan hệ vuông góc
hình học 11 với sự hỗ trợ
của phần mềm GeoGebra :

Nguyễn, Thị Tuyết
Hằng

Luận văn ThS

Boson chuẩn trong mô hình
3-4-1 với β bất kỳ :

Huỳnh, Ngọc Trước

Luận văn ThS

Một số định lý về tập thứ tự
và ứng dụng trong giải tích :

Lê, Nguyễn Thành
Nhơn

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích các bài toán phương trình
Võ Tấn Huy ; Lê
vô tỉ trong sách giáo khoa THPT và một số kỹ năng bồi dưỡng năng lực giải
Hiển Dương (Cán
toán cho học sinh phổ thông thông qua việc tổ chức các hoạt động giải toán
bộ hướng dẫn)
chuyên đề phương trình vô tỉ.
Nguyễn Thị Tuyết
Hằng ; Nguyễn Đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học về quan hệ vuông
Phú Lộc (Cán bộ góc hình học 11 với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra.
hướng dẫn)
Huỳnh Ngọc
Trước ; Lê Thọ
Huệ (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu tổng quan về Boson chuẩn trong mô hình chuẩn, tìm hiểu về
phổ hạt trong mô hình 3-4-1 với β bất kỳ, khối lượng và trạng thái riêng vật
lý của các boson chuẩn.

Lê Nguyễn Thành
Nhơn ; Nguyễn Trình bày một số định lý cơ bản về tập có thứ tự, ứng dụng trong lý thuyết
Bích Huy (Cán bộ tập hợp, topo, giải tích hàm và điểm bất động.
hướng dẫn)
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Nguyễn Công Duy
Trình bày cơ sở lý luận về dịch vụ công chứng và chứng thực, quy định của
; Cao Nhất Linh
Nguyễn, Công Duy
pháp luật về dịch vụ công chứng và chứng thực, những hạn chế và hướng
(Cán bộ hướng
hoàn thiện.
dẫn)

Luận văn ThS

Pháp luật về dịch vụ công
chứng, chứng thực :

Luận văn ThS

Thực thi pháp luật về bảo hộ
Nguyễn Hồng Yến
nhãn hiệu tại Việt Nam ; Phan Ngọc Tâm Trình bày khái quát pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu, thực trạng thực thi pháp
Nguyễn, Hồng Lĩnh
Thực trạng và hướng hoàn
(Cán bộ hướng luật về bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam và hướng hoàn thiện.
thiện :
dẫn)

Luận văn ThS

Thiết kế bài học trong sách
giáo khoa Ngữ văn 11, thực
trạng và giải pháp :

Luận văn ThS

Sử dụng Graph trong dạy
học môn Ngữ văn nhằm
phát triển năng lực tự học
của học sinh Trung học cơ
sở
: lực tạo lập văn bản
Năng

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

nghị luận của học viên
trường Trung cấp nghề Giáo dục thường xuyên
Hồng Ngự và học sinh
trường Trung học phổ thông
Hồng Ngự III :
Rèn năng lực đọc hiểu văn
học trung đại Việt Nam lớp
10 cho người học qua bài
tập bổ sung kiến thức nền :
Đánh giá diễn biến chất
lượng nước xả ao nuôi cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) bằng mô
hình đất ngập nước kiến tạo
chảy ngầm phương nằm
ngang kết hợp trồng cỏ
Vetiver (vetiveria
zizanioides L) :

Lưu Minh Nguyệt
; Trần Thanh Bình Trình bày tổng quan và cơ sở lí luận, khảo sát thực trạng thiết kế bài học
Lưu, Minh Nguyệt
(Cán bộ hướng trong sách giáo khoa ngữ văn 11 và đề xuất giải pháp.
dẫn)
Trần, Đỗ Huệ Minh

Trần Đỗ Huệ
Minh ; Trần Thị
Nâu (Cán bộ
hướng dẫn)

Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, thiết kế một số Graph sử
dụng trong dạy học môn ngữ văn lớp 9.

Dương, Hải Yến

Dương Hải Yến ;
Nguyễn Văn Nở Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, khảo sát năng lực tạo lập
(Cán bộ hướng văn bản nghị luận của học sinh.
dẫn)

Nguyễn, Văn Út

Nguyễn Văn Út ;
Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thiết kế và sử
Nguyễn Kim
dụng một số bài tập bổ sung kiến thức nền trong dạy học đọc hiểu văn học
Châu (Cán bộ
trung đại Việt Nam lớp 10, thực nghiệm và đánh giá kết quả.
hướng dẫn)

Trần, Thảo Vy

Trần Thảo Vy ;
Trương Hoàng
Đan (Cán bộ
hướng dẫn)

Khảo sát diễn biến chất lượng nước xả ao nuôi cá tra khi xử lý qua mô hình
đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm phương nằm ngang trồng cỏ Vetiver,
đánh giá khả năng làm giảm chất ô nhiễm trong nước xả ao nuôi cá tra của
mô hình.
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Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả kinh tế,
xã hội, môi trường của các
dự án và mô hình thích ứng
với biến đổi khí hậu tại tỉnh
Trà Vinh :

Trần, Thị Diễm
Phúc

Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt
động của tổ hợp tác ở thành
phố Cần Thơ :

Nguyễn, Lê Quốc
Thịnh

Luận văn ThS

Nghiên cứu các rào cản ảnh
hưởng đến ý định khởi
nghiệp kinh doanh của
người dân trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Long :

Lê Thái Thanh Hà
Đánh giá tổng quan tình hình khởi nghiệp của người dân, nghiên cứu các
; Phan Anh Tú
Lê, Thái Thanh Hà
rào cản ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của người dân trên
(Cán bộ hướng
địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
dẫn)

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của văn hóa tổ
chức đến hành vi chia sẻ tri
thức và kết quả công việc
của nhân viên ngân hàng sáp
nhập ở thành phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Sử dụng papain và neutrase
để thủy phân protein cám
gạo và đánh giá sự phát triển
Bacillus subtilis trên dịch
thủy phân :

Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ
của khách hàng tại ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam chi nhánh
Hậu Giang :

Trần Thị Diễm
Phúc ; Lê Anh
Tuấn (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các dự án và mô hình
thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh theo bộ tiêu chí từ đó đề ra
các giải pháp phù hợp góp phần vào việc nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội,
môi trường tại tỉnh Trà Vinh.

Nguyễn Lê Quốc
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác ở
Thịnh ; Võ Thành
thành phố Cần Thơ, nhằm tạo cơ sở để đề xuất những khuyến nghị nâng cao
Danh (Cán bộ
hiệu quả hoạt động cho các tổ hợp tác ở thành phố Cần Thơ.
hướng dẫn)

Lê, Nguyễn Tâm
Đan

Lê Nguyễn Tâm
Đan ; Lưu Tiến
Thuận (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá thực trạng về văn hóa tổ chức và ảnh hưởng của văn hóa tổ chức
đến hành vi chia sẻ tri thức và kết quả công việc của nhân viên ở các ngân
hàng sáp nhập tại địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nguyễn, Thị Lệ
Ngọc

Nguyễn Thị Lệ
Ngọc ; Nguyễn
Công Hà (Cán bộ
hướng dẫn)

Khảo sát ảnh hưởng của pH và thời gian lên hiệu suất trích ly protein từ
cám gạo, ảnh hưởng của enzyme papain và enzyme neutrase lên quá trình
thủy phân protein cám gạo, sự phát triển của vi khuẩn Bacillus subtilic
trong môi trường protein cám gạo thủy phân.

Võ, Kim Mai Anh

Võ Kim Mai Anh
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và xác định các yếu tố ảnh hưởng
; Vương Quốc
khả năng trả nợ của khách hàng tại BIDV Hậu Giang, đề xuất các giải pháp
Duy (Cán bộ
nhằm nâng cao khả năng đánh giá khách hàng.
hướng dẫn)
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Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định sử
dụng thẻ tín dụng của khách
hàng tại ngân hàng thương
mại cổ phần xuất nhập khẩu
Việt Nam - Chi nhánh Cần
Thơ :

Luận văn ThS

Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến tiếp cận tín dụng
của nông hộ ở tỉnh Bến Tre :

Luận văn ThS

Nâng cao năng lực cạnh
Trần Thị Kim Thu Phân tích thực trạng hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty, môi
tranh cho công ty cổ phần xi Trần, Thị Kim Thu ; Đỗ Văn Xê (Cán trường hoạt động kinh doanh, xác định điểm mạnh điểm yếu, cơ hội - đe
măng Hà Tiên - Kiên Giang :
bộ hướng dẫn) dọa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty xi măng Hà Tiên.

Luận văn ThS

Phân tích vai trò của đất đai
đối với sự thay đổi cơ cấu
thu nhập của nông hộ ở Việt
Nam :

Luận văn ThS

Phân tích tác động của hoạt
động tiếp thị nội dung đến
thái độ và hành vi mua lại
của người tiêu dùng sản
phẩm điện máy trên địa bàn
thành phố Vĩnh Long :

Luận văn ThS

Trần Thị Mỹ
Phân tích sự hài lòng về sinh
Tuyên ; Dương Đánh giá thực trạng sinh kế và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài
kế của hộ dân sau khi thu
Trần, Thị Mỹ Tuyên
Ngọc Thành (Cán lòng về sinh kế của hộ dân sau khi thu hồi đất tỉnh Vĩnh Long.
hồi đất tỉnh Vĩnh Long :
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Khảo sát quá trình phát triển
của lá, ra hoa và trái thanh
trà (Bouea oppositifolia
(Roxb.) Meisne) tại thị xã
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long,
năm 2015 - 2016 :

Võ Hà Thanh Thư
; Trương Đông Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và xác định các nhân tố ảnh
Võ, Hà Thanh Thư
Lộc (Cán bộ
hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng tại Eximbank.
hướng dẫn)

Phạm, Văn Trung

Phạm Văn Trung ; Khái quát thực trạng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của nông hộ, xác định
Trần Ái Kết (Cán các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng ngân hàng và lượng vốn vay của
bộ hướng dẫn) nông hộ ở tỉnh Bến Tre.

Lý, Như Phụng

Lý Như Phụng ;
Phạm Lê Thông
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phạm, Thanh Tân

Phạm Thanh Tân ;
Lưu Tiến Thuận
(Cán bộ hướng
dẫn)

Lưu, Thị Thảo
Trang

Phân tích thực trạng đất đai và thu nhập của nông hộ, ảnh hưởng của quy
mô đất đai đối với tỷ trọng thu nhập phi nông nghiệp của nông hộ ở Việt
Nam.
Phân tích thực trạng áp dụng tiếp thị nội dung của các doanh nghiệp tại Việt
Nam và tình hình kinh doanh của các siêu thị điện máy, các yếu tố của tiếp
thị nội dung ảnh hưởng đến thái độ người tiêu dùng khi xem các đoạn clip
giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại các siêu thị điện máy.

Lưu Thị Thảo
Trang ; Trần Văn Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu đặc điểm sinh học quá trình phát triển lá,
Hâu (Cán bộ
ra hoa và trái thanh trà.
hướng dẫn)
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Luận văn ThS

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh trong cây cà
phê chè (Coffea arabica L.)
trồng tại tỉnh Đắk Lắk :

Luận văn ThS

Tác động của cuộc khủng
hoảng kinh tế lên hiệu quả
hạt động kinh doanh của các
công ty niêm yết trên sở
giao dịch chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh :

Lê, Tố Trâm

Lê Tố Trâm ;
Nguyễn Hữu Hiệp
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn nội sinh trong cây cà phê chè
trồng ở tỉnh Đắk Lắk có khả năng cố định đạm, hòa tan lân khó tan và tổng
hợp IAA tốt nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu sản xuất chế phẩm
sinh học và hạn chế sử dụng một phần phân bón hóa học.

Mạc, Hoàng Bích
Thủy

Mạc Hoàng Bích
Thủy ; Phạm Lê
Thông (Cán bộ
hướng dẫn)

Tìm hiểu thực trạng và đánh giá chung về kết quả hoạt động của các công ty
được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ Chí Minh, phân
tích hiệu quả hoạt động của các công ty trong giai đoạn khủng hoảng kinh
tế năm 2006 - 2014.

Luận văn ThS

Thẩm định và đánh giá mô
hình CERES-Maize cho cây
bắp lai trong điều kiện có
tưới :

Trần, Hoài Tâm

Trần Hoài Tâm ;
Trần Văn Dũng
(Cán bộ hướng
dẫn)

Thẩm định và đánh giá mô hình CERES-Maize với các liều lượng phân bón
khác nhau lên sinh trưởng và năng suất bắp lai, xây dựng các kịch bản mô
phỏng năng suất bắp lai tiềm năng dưới điều kiện khí hậu của vùng nghiên
cứu.

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả của phân
hữu cơ vi sinh trong cải
thiện một số đặc tính lý, hóa
và sinh học đất liếp vườn
trồng cam sành tại huyện
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long :

Võ, Thị Vân Anh

Võ Thị Vân Anh ; Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh kết hợp phân bón vô cơ và vôi
Tất Anh Thư (Cán trong cải thiện hàm lượng dinh dưỡng trong đất, giảm mật số nấm Fusarium
bộ hướng dẫn) sp. gây bệnh vàng lá thối rễ trên cam sành.

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của
Fructooligosacharide trong
thức ăn lên một số chỉ tiêu
sinh lý và tăng trưởng của
lươn (Monopterus albus,
Zuiew 1973) :

Trịnh, Thị Thanh
Hòa

Trịnh Thị Thanh
Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung FOS vào thức ăn thông qua một số
Hòa ; Đỗ Thị
chỉ tiêu sinh lý máu, tốc độ tăng trưởng của lươn nhằm góp phần vào việc
Thanh Hương
(Cán bộ hướng nâng cao năng suất mô hình nuôi lươn.
dẫn)

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của chế độ chiếu
sáng khác nhau lên sự phát
triển của tảo Chaetoceros
calcitrans :

Luận văn ThS

Xác định thời gian tồn trữ
tối ưu và đánh giá hiệu quả
của chế phẩm sinh học trên
giống lúa OM6976 ở huyện
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang :

Trần, Đình Huy

Trần Đình Huy ;
Đánh giá sự phát triển và thành phần dinh dưỡng của tảo dưới các điều kiện
Trần Sương Ngọc
chiếu sáng khác nhau để tìm ra màu sắc, cường độ và chu kỳ chiếu sáng
(Cán bộ hướng
thích hợp cho tảo.
dẫn)

Phạm, Thị Thủy

Phạm Thị Thủy ;
Ngô Thanh Phong
(Cán bộ hướng
dẫn)

Xác định thời gian tồn trữ tối ưu của chế phẩm sinh học dạng lỏng từ dòng
vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis BV3 và đánh giá hiệu quả cố định
đạm của chế phẩm sinh học sau khi lưu trữ từ 3 tháng trên giống lúa
OM6976 trồng ngoài đồng thông qua các chỉ tiêu nông học và năng suất lúa.
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Lý Sal ; Lê Sĩ
Đồng (Cán bộ
hướng dẫn)

Trình bày các khái niệm cơ bản và các đặc tính của copula, Phương pháp
copula cho tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng copula trong
phân tích rủi ro tài chính.

Luận văn ThS

Phương pháp Copula cho
tổng các biến ngẫu nhiên :

Luận văn ThS

Phát triển năng lực tư duy
thuật toán cho học sinh
trong dạy học chủ đề
phương pháp tọa độ trong
không gian - Hình học lớp
12 :

Luận văn ThS

Mô hình hóa trong dạy học
hệ thức lượng thuộc chương
trình toán 10 :

Nguyễn Xuân Hè ;
Trình bày cơ sở lý thuyết, chủ đề "hệ thức lượng" trong sách giáo khoa hình
Lê Thị Hoài Châu
học 10 hiện hành với vấn đề "mô hình hóa", một số biện pháp sư phạm góp
Nguyễn, Xuân Hè
(Cán bộ hướng
phần bồi dưỡng cho học sinh năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn.
dẫn)

Luận văn ThS

Dạy học chủ đề nguyên hàm
- giải tích 12 theo chuẩn
kiến thức kỹ năng: Một
nghiên cứu ở trường Cao
đẳng Cơ điện và Nông
nghiệp Nam bộ :

Nguyễn, Thị Kim
Trang

Luận văn ThS

Định lượng các ion vi lượng
trong nấm đông trùng hạ
thảo được sản xuất tại
trường Đại học Cần Thơ :

Luận văn ThS

Nghiên cứu lý thuyết về cấu
Thiều Quang Khải
trúc, cơ chế phát triển và các
Xác định cấu trúc tối ưu và cơ chế phát triển của các cluster vàng pha tạp
; Phạm Vũ Nhật
tính chất năng lượng, điện
Thiều, Quang Khải
nickel, nghiên cứu đặc điểm liên kết giữa vàng - nickel cũng như ảnh hưởng
(Cán bộ hướng
tử của cluster vàng pha tạp
của nguyên tố pha tạp lên cấu trúc của hệ vàng tinh khiết.
dẫn)
nickel AunNi (n = 1 - 12) :

Luận văn ThS

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt
tính kháng oxy hóa của một
số flavonoid bằng tính toán
hóa lượng tử :

Luận văn ThS

Xử lý hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản - Thực trạng áp
dụng trong lĩnh vực ngân
hàng :

Lý, Sal

Phan Quốc Khánh
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn, một số biện pháp góp phần phát triển
; Nguyễn Dương
Phan, Quốc Khánh
năng lực tư duy thuật toán cho học sinh trong dạy học chủ đề phương pháp
Hoàng (Cán bộ
tọa độ không gian - hình học 12.
hướng dẫn)

Trần, Thùy Trang

Nguyễn Thị Kim
Trang ; Nguyễn Đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả học tập về nguyên hàm trong
Phú Lộc (Cán bộ giải tích 12 thông qua việc sử dụng các mô hình vào dạy học.
hướng dẫn)
Trần Thùy Trang ;
Nguyễn Thị Thu Nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp thích hợp để xác định các nguyên tố
Thủy (Cán bộ
vi lượng trong nấm đông trùng hạ thảo.
hướng dẫn)

Phạm, Văn Sim Em

Phạm Văn Sim
Em ; Phạm Vũ
Nhật (Cán bộ
hướng dẫn)

Khảo sát khả năng bắt giữ gốc tự do của một số phân tử flavonoid có trong
nhiều loại thực vật như cây cam thảo đất, cây núc nác,...

Vũ, Thị Lệ Thu

Vũ Thị Lệ Thu ;
Phạm Văn Beo
(Cán bộ hướng
dẫn)

Trình bày cơ sở lý luận và pháp lý, thực trạng về hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, bất cập và giải pháp xử lý hành vi lừa
đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng.
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Nguyễn Tấn
Trung ; Đoàn Thị
Nguyễn, Tấn Trung
Phương Diệp (Cán
bộ hướng dẫn)

Trình bày những vấn đề về lý luận và quy định của pháp luật về quyền đơn
phương chấm dứt hợp đồng của người lao động, thực trạng áp dụng pháp
luật lao động Việt Nam về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của
người lao động và các giải pháp hoàn thiện.

Luận văn ThS

Quyền đơn phương chấm
dứt hợp đồng của người lao
động :

Luận văn ThS

Pháp luật về ưu đãi đầu tư Thực trạng và một số giải
pháp tại các khu công
nghiệp tỉnh Hậu Giang :

Luận văn ThS

Huỳnh Quang
Trình bày khái quát quỹ tín thác đầu tư bất động sản, thực trạng pháp luật
Pháp luật Việt Nam về quỹ
Huy ; Lê Thị
Huỳnh, Quang Huy
Việt Nam về thành lập và quản lý quỹ tín thác đầu tư bất động sản và kiến
tín thác đầu tư bất động sản :
Nguyệt Châu (Cán
nghị hoàn thiện.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Quyền được hỗ trợ của
doanh nghiệp nhỏ và vừa Thực tiễn và hướng hoàn
thiện :

Trần Hoàng Minh
Trình bày khái quát về quyền của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nhận
; Cao Nhất Linh
Trần, Hoàng Minh
hỗ trợ, các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, những hạn chế và
(Cán bộ hướng
hướng hoàn thiện.
dẫn)

Luận văn ThS

Pháp luật Việt Nam về đầu
tư theo hình thức hợp đồng
hợp tác kinh doanh :

Võ Văn Tuấn
Trình bày khái quát về đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh,
Khanh ; Cao Nhất
pháp luật Việt Nam về đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh,
Linh (Cán bộ
những hạn chế và hướng hoàn thiện.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Pháp luật Việt Nam về thỏa
thuận trọng tài - Hạn chế và
giải pháp hoàn thiện :

Trương, Thị Ngọc
Dung

Luận văn ThS

Chế tài bồi thường thiệt hại
trong hợp đồng mua bán
hàng hóa quốc tế theo quy
định của công ước viên năm
1980 :

Trình bày tổng quan về chế tài bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán
Nguyễn Hồng Yến
hàng hóa quốc tế và quy định của công ước viên 1980 về chế tài bồi
; Phan Ngọc Tâm
Nguyễn, Hồng Yến
thường, thực tiễn áp dụng chế tài bồi thường rhieetj hại trong hợp đồng mua
(Cán bộ hướng
bán hàng hóa quốc tế theo quy định của công ước viên 1980 và kiến nghị
dẫn)
hoàn thiện pháp luật Việt Nam

Luận văn ThS

Pháp luật kinh doanh bất
động sản đối với chuyển
nhượng quyền sử dụng đất
dưới hình thức phân lô, bán
nền :

Đinh, Thị Ánh
Hồng Vương

Võ, Văn Tuấn
Khanh

Võ, Nguyễn Hạnh
Ngân

Đinh Thị Ánh
Hồng Vương ;
Trần Lê Đăng
Phương (Cán bộ
hướng dẫn)

Trình bày cơ sở lý luận về ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp, thực
trạng pháp luật về ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Hậu
Giang và một số giải pháp hoàn thiện.

Trương Thị Ngọc
Dung ; Cao Nhất Trình bày cơ sở lý luận về thỏa thuận trọng tài, thực trạng của việc thực
Linh (Cán bộ
hiện pháp luật về thỏa thuận trọng tài.
hướng dẫn)

Võ Nguyễn Hạnh
Ngân ; Phạm Văn
Võ (Cán bộ hướng
dẫn)

Trình bày tổng quan về kinh doanh bất động sản đối với chuyển nhượng
quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; thực trạng pháp luật về
kinh doanh bất động sản đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới
hình thức phân lô, bán nền và giải pháp hoàn thiện
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Luận văn ThS

Sử dụng phiếu học tập nhằm
phát triển năng lực đọc hiểu
văn bản văn chương cho học
sinh lớp 11 - THPT :

Luận văn ThS

Vận dụng tích hợp liên môn
trong dạy đọc hiểu văn bản
văn xuôi 12 :

Luận văn ThS

Đánh giá công tác quản trị
tài nguyên nước mặt ở khu
công nghiệp Trà Nóc 1 tại
thành phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Nghiên cứu ảnh hưởng bổ
sung dầu cá hồi, vitamin E
và selen trong khẩu phần
của gà ác đẻ lên năng suất,
chất lượng và thành phần
axit béo của trứng :

Luận văn ThS

Xác định biến động phân bố
không gian của đất phèn
Nguyễn, Thanh Việt
vùng Đồng bằng sông Cửu
Long :

Nguyễn Thanh
Việt ; Trần Văn
Dũng (Cán bộ
hướng dẫn)

Xác định sự phân bố của các chỉ tiêu TAA, TPA bằng phương pháp nội
suy, xây dựng các bản đồ độ sâu của các tầng phèn bằng phương pháp
truyền thống và nội suy, đánh giá sự khác biệt giữa hai phương pháp.

Luận văn ThS

Đánh giá biến động sử dụng
đất giai đoạn 2005 - 2015
thành phố Cà Mau tỉnh Cà
mau :

Trần, Cẩm Tú

Trần Cẩm Tú ;
Phạm Thanh Vũ
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá biến động sử dụng đất thành phố Cà Mau giai đoạn 2005 - 2015,
xác định các nguyên nhân gây biến động sử dụng đất và dự báo thay đổi sử
dụng đất thông qua mô hình toán học chuổi Makov.

Luận văn ThS

Phân vùng khả năng phát
triển mô hình sản xuất lúa
ứng dụng công nghệ cao
huyện Thoại Sơn tỉnh An
Giang :

Võ, Thanh Tâm

Võ Thanh Tâm ;
Phạm Thanh Vũ
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng đất đai làm cơ
sở xây dựng các tiêu chí và phân vùng khả năng phát triển mô hình sản xuất
lúa ứng dụng công nghệ cao huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Nguyễn, Huỳnh
Thanh Nhã

Lữ, Ngọc Trân

Vũ, Thị Thanh
Giang

Huỳnh, Thị Hiệp

Nguyễn Huỳnh
Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết, thiết kế phiếu học tập và
Thanh Nhã ; Tào
các tiêu chí đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản văn chương cho học sinh
Văn Ân (Cán bộ
lớp 11.
hướng dẫn)
Lữ Ngọc Trân ;
Nguyễn Kim
Châu (Cán bộ
hướng dẫn)

Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và lý luận chung về vấn đề tích
hợp liên môn, thiết kế dạy học chủ đề theo quan điểm dạy học tích hợp liên
môn cho tác phẩm văn xuôi lớp 12, thực nghiệm và đánh giá kết quả.

Vũ Thị Thanh
Đánh giá những mặt được và chưa được, sự phù hợp của các quy định pháp
Giang ; Văn Phạm
luật áp dụng trong công tác quản trị tài nguyên nước mặt tại khu công
Đăng Trí (Cán bộ
nghiệp Trà Nóc 1.
hướng dẫn)
Huỳnh Thị Hiệp ;
Nguyễn Thị Kim
Khang, Nguyễn
Nhựt Xuân Dung
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá ảnh hưởng các mức độ bổ sung dầu cá hồi kết hợp vitamin E và
selen trong khẩu phần lên năng suất sinh sản, thành phần acid béo của quả
trứng, thời gian bảo quản lên chất lượng và khả năng kháng oxy hóa của
trứng gà ác.
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Luận văn ThS

Luận văn ThS

Đánh giá, đề xuất giải pháp
tạo và sử dụng hiệu quả quỹ
đất sạch để phát triển kinh
Dương, Thanh Tùng
tế, xã hội trên địa bàn huyện
Châu Thành, tỉnh Hậu
Giang :
Đánh giá khả năng sử dụng
ảnh viễn thám Sentinel-2
Nguyễn, Thị Bé
thành lập bản đồ diễn tiến lũ
Năm
năm 2015 vùng tứ giác Long
Xuyên :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của gốc ghép
đến khả năng chống chịu
bệnh héo xanh do vi khuẩn
Ralstonia solanacearum trên
ớt cay tại huyện Chợ Mới,
tỉnh An Giang :

Luận văn ThS

Điều tra tình hình sử dụng
thức ăn trong chăn nuôi bò
thịt và khảo sát tính thích
nghi, năng suất của một số
giống cỏ tại tỉnh An Giang :

Luận văn ThS

Đánh giá hiện trạng kỹ thuật
và tài chính của các mô hình
nuôi cá lóc đen (Channa
striata Bloch, 1785) ở Đồng
bằng sông Cửu Long :

Luận văn ThS

Xác định gen kháng nhóm
sulfonamide của Escherichia
colisinh beta-lactamases phổ
rộng phân lập trên cá :

Luận văn ThS

Phân tích hiện trạng sản
xuất và thị trường cá bớp
Nguyễn, Lương Gia
(Rachycentron canadum) ở
Huân
quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên
Giang :

Dương Thanh
Tùng ; Lê Quang
Trí (Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp trong công tác tạo và sử dụng hiệu
quả quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ lợi ích quốc
gia, các công trình công cộng phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện
Châu Thành.

Nguyễn Thị Bé
Năm ; Nguyễn Thị
Hồng Điệp (Cán
bộ hướng dẫn)

Sử dụng ảnh viễn thám Sentinel-2 thành lập bản đồ diễn tiến lũ năm 2015
vùng tứ giác Long Xuyên, nhằm đánh giá hiện trạng ngập lũ vùng tứ giác
Long Xuyên năm 2015 từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời hạn chế những
thiệt hại do lũ gây ra.

Nguyễn, Thanh
Phong

Nguyễn Thanh
Phong ; Trần Thị Xác định gốc ghép có khả năng chống chịu tốt với bệnh héo xanh doa vi
Ba (Cán bộ hướng khuẩn Ralstonia solanacearum tại huyện Chợ Mới tỉnh An Giang.
dẫn)

Nguyễn, Ni Lê

Nguyễn Ni Lê ;
Đinh Văn Dũng,
Đánh giá tình hình chăn nuôi bò thịt tại An Giang, tính thích nghi và năng
Đỗ Võ Anh Khoa
suất của một số giống cỏ trồng tại tỉnh An Gaing.
(Cán bộ hướng
dẫn)

Châu, Văn Nhớ

Châu Văn Nhớ ;
Trương Hoàng
Minh (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích thực trạng phát triển nghề nuôi cá lóc đen, đánh giá hiệu quả kỹ
thuật và tài chính của các mô hình nuôi cá lóc đen ở các tỉnh An Giang,
Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh.

Phan, Như Ý

Phan Như Ý ;
Trần Thị Tuyết
Hoa (Cán bộ
hướng dẫn)

Xác định mức độ nhạy cảm kháng sinh của các chủng vi khuẩn ESBL-E.
coli kháng sulfonamide, tỉ lệ vi khuẩn ESBL-E. coli phân lập từ cá kháng
kháng sinh nhóm sulfonamide.

Nguyễn Lương
Gia Huân ;
Nguyễn Thanh
Long (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá hiện trạng nuôi và cung ứng cá bớp thương phẩm, phân tích kênh
phân phối sản phẩm cá bớp.

Nguyễn Ngọc
Nguyễn, Ngọc
Phượng ; Lê Thị
Phượng
Nguyệt Châu (Cán
bộ hướng dẫn)
Nguyễn Huỳnh
Thiện Phú ; Lê
Nguyễn, Huỳnh
Thị Nguyệt Châu
Thiện Phú
(Cán bộ hướng
dẫn)
Đinh Thị Bích
Ngọc ; Cao Nhất
Đinh, Thị Bích Ngọc
Linh (Cán bộ
hướng dẫn)
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Pháp luật thuế bảo vệ môi
trường - Thực trạng và
phương hướng hoàn thiện :
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Pháp luật về thuế sử dụng
đất - Thực tiễn áp dụng tại
tỉnh Hậu Giang :
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Pháp luật về chi nhánh, văn
phòng đại diện của doanh
nghiệp :

Luận văn ThS

Nguyễn Minh
Dạy học hàm số bậc hai từ
Khoa ; Lê Thái
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, mô hình hóa toán học trong thể chế
quan điểm mô hình hóa toán Nguyễn, Minh Khoa Bảo Thiên Trung
dạy học hiện hành về hàm số bậc hai.
học :
(Cán bộ hướng
dẫn)
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Khảo sát sự phụ thuộc vào
nhiệt độ của các tính chất
nhiệt động lực học của
Silicene bằng phương pháp
động lực học phân tử :

Phạm, Văn Phước
Em

Phạm Văn Phước
Trình bày các nghiên cứu sơ lược về silicene và động lực học của trạng thái
Em ; Võ Văn
vô định hình, giới thiệu về cơ sở của phương pháp mô phỏng và phương
Hoàng (Người
pháp động lực học phân tử cổ điển - mô phỏng MD.
hướng dẫn)
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Lạm phát trong mô hình hấp
dẫn f(R) dạng hàm mũ đa
thức :

Nguyễn, Hải Đăng

Nguyễn Hải Đăng
Nghiên cứu sự lạm phát vũ trụ trong mô hình hấp dẫn f(R) dạng hàm mũ ; Võ Văn Ớn
đa thức và đánh giá các tham số trong mô hình
(Người hướng dẫn)
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Khái quát về thuế bảo vệ môi trường, quy định của pháp luật Việt Nam về
thuế bảo vệ môi trường, thực trạng áp dụng và phương hướng hoàn thiện
quy định của pháp luật về thuế bảo vệ môi trường.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quy định pháp luật thuế sử dụng đất,
thực tiễn áp dụng pháp luật thuế sử dụng đất tại tỉnh Hậu Giang.
Nghiên cứu pháp luật vê chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp
trong nước và nước ngoài được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt
Nam.

Trình bày tổng quan về mô hình chuẩn, mở rộng tìm hiểu mô hình 3-4-1
trong trường hợp tổng quát với β bất kỳ, tìm hiểu về phổ hạt Higgs trong
mô hình 3-4-1 với β bất kỳ, trạng thái riêng khối lượng và trạng thái riêng
vật lý của các boson Higgs.

Luận văn ThS

Vô hướng Higgs trong mô
hình 3-4-1 với β bất kỳ :

Quách Thùy
Dương ; Hoàng
Quách, Thùy Dương
Ngọc Long
(Người hướng dẫn)

Luận văn ThS

Khảo sát sự đa dạng cây
thuốc dân gian ở huyện
Mang Thít tỉnh Vĩnh Long :

Nguyễn Lan
Phân lập và đánh giá sự đa dạng về nguồn tài nguyên cây làm thuốc ở
Hương ; Đặng
Nguyễn, Lan Hương
huyện Mang Thít làm cơ sở khoa học cho việc quản lý, bảo tồn và sử dụng
Minh Quân
nguồn tài nguyên cây thuốc ở địa phương có hiệu quả hơn.
(Người hướng dẫn)

Luận văn ThS

Pháp luật về thế chấp quyền
sử dụng đất của hộ gia đình,
cá nhân với cá nhân khác :

Phan, Thị Ngọc
Thanh
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Tối ưu hệ điều khiển mực
chất lỏng công nghiệp với
bộ điều khiển Fuzzy Logic :

Lâm, Thiện Tín
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Điều khiển máy kéo nén vạn
năng :

Nguyễn, Hoàng
Thịnh
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Phan Thị Ngọc
Thanh ; Nguyễn
Lan Hương (Cán
bộ hướng dẫn)

Trình bày khái quát về thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
với cá nhân khác; quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất của
hộ gia đình, những bất cập và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về
thế chấp quyền sử dụng đất.
Khảo sát tính phi tuyến và nhận dạng mô hình hệ ổn định mực chất lỏng
Lâm Thiện Tín ;
công nghiệp bằng phần mềm MATLAB, xác định các phương pháp điều
Võ Minh Trí (Cán
khiển phù hợp bằng công cụ mô phỏng MATLAB/Simulink từ mô hình
bộ hướng dẫn)
toán tìm được
Nguyễn Hoàng
Thịnh ; Nguyễn Nhận dạng mô hình hệ thống máy kéo nén vạn năng. Từ đó đề xuất thiết kế
Hữu Cường (Cán bộ điều khiển ổn định được lực hoặc vận tốc cho xylanh của máy.
bộ hướng dẫn)
Nguyễn Văn Dô ;
Phân tích màu sắc độc đáo, cái hồn riêng trong việc sử dụng phương ngữ
Nguyễn Văn Nở
Nam Bộ thể hiện trong tác phẩm văn chương của Hồ Tĩnh Tâm so với các
(Cán bộ hướng
nhà văn khác.
dẫn)

Luận văn ThS

Phương ngữ Nam Bộ trong
truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm :

Luận văn ThS

Nguyễn Kiều
Thành ngữ, tục ngữ trong
Diễm ; Nguyễn
Nguyễn, Kiều Diễm
truyện ngắn Trần Kim Trắc :
Văn Nở (Cán bộ
hướng dẫn)

Khái quát về thành ngữ, tục ngữ và vài nét về nhà văn Trần Kim Trắc, cách
vận dụng và giá trị biểu đạt của thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn Trần
Kim Trắc.

Luận văn ThS

Nghiên cứu về đánh dấu văn
bản chữ viết tay tiếng Việt
với giải thuật Dynamic
Time Warping :

Ngô Giang Thanh
; Lê Văn Lâm
Ngô, Giang Thanh
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu lý thuyết về xử lý ảnh cũng như các thao tác chuẩn hóa và phân
tách từ ngữ trên đối tượng ảnh số, tìm hiểu về các đặc trưng Word Profile
và Projection Profile, cài đặt và sử dụng giải thuật Dynamic Time Warping,
FastDTW, cận dưới Lemire.

Luận văn ThS

Nghiên cứu xây dựng mô
hình liên thông giữa các cơ
sở dữ liệu dùng chung với
các phần mềm nghiệp vụ
của một tỉnh :

Trương, Hoàng
Nguyên

Trương Hoàng
Nguyên ; Ngô Bá
Hùng (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu về trục tích hợp dịch vụ ESB và khảo sát, đánh giá một số phần
mềm nguồn mở hỗ trợ xây dựng trục tích hợp dịch vụ để từ đó lựa chọn một
nền tảng phù hợp cho việc phát triển giải pháp liên thông giữa các CSDL
dùng chung với các phần mềm nghiệp vụ của một tỉnh.

Luận văn ThS

Tuyển chọn nấm men chịu
nhiệt từ trái giác (Cayratia
trifolia L.) thu tại Cà Mau,
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến
Tre và Trà Vinh để lên men
rượu vang trái giác :

Lữ, Hằng Nghi

Lữ Hằng Nghi ;
Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn nấm men từ trái giác có khả năng chịu
Ngô Thị Phương
nhiệt, chịu ethanol và lên men mạnh để có thể ứng dụng trong lên men rượu
Dung (Cán bộ
vang trái giác.
hướng dẫn)

Nguyễn, Văn Dô
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Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Khảo sát sự đa dạng quần
thể tảo ở 9 địa điểm trên
sông của tỉnh Vĩnh Long :
EFL teachers' beliefs and
practices of formative
assessment in the classroom:
A case of Vinh Long
province :
Teachers' practices of
delivering oral corrective
feedback on students'
speaking performance and
their uptake in English as a
foreign language classrooms
:
An investigation into
teachers' corrective
feedback practice in
teaching EFL writing for
young learners in English
language centers :
EFL teachers' perceptions
and practices towards
delivering oral corrective
feedback to young learners'
speaking performance: A
case of a foreign language
center in Can Tho city :

Nguyễn Thị
Thanh Tiền ; Trần
Nghiên cứu nhằm đánh giá sự đa dạng và hiểu rõ vai trò của quần thể tảo
Nhân Dũng,
Nguyễn, Thị Thanh
Dương Văn Ni trong việc đánh giá chất lượng môi trường nước.
Tiền
(Cán bộ hướng
dẫn)
Tạ Thị Thanh Lan
Nghiên cứu điều tra niềm tin của giáo viên về việc sử dụng đánh giá thường
; Lê Xuân Mai
Tạ, Thị Thanh Lan
xuyên trong lớp học để tìm ra các công cụ đánh giá thường xuyên mà giáo
(Cán bộ hướng
viên sử dụng trong lớp học.
dẫn)

Trần, Thị Bích
Phương

Trần Thị Bích
Phương ; Nguyễn
Bửu Huân (Cán
bộ hướng dẫn)

Nghiên cứu được thực hiện để xem xét thực tế việc giáo viên tiếng Anh sửa
lỗi khi học sinh nói sai trong những lớp học tiếng Anh, đồng thời xem xét
mối liên hệ giữa loại lỗi học sinh phạm với kiểu sửa lỗi của giáo viên và sự
đáp lại của học sinh theo sau việc sửa lỗi của giáo viên.

Lương, Thị Hồng
Thanh

Lương Thị Hồng
Nghiên cứu những chiến lược sửa lỗi mà giáo viên thực hiện cho người học
Thanh ; Nguyễn
cũng như những lý do cho việc thực hiện này trong việc giảng dạy tiếng
Văn Lợi (Cán bộ
Anh cho trẻ tại trung tâm ngoại ngữ.
hướng dẫn)

Nguyễn, Thị Mỹ
Hoa

Nguyễn Thị Mỹ
Hoa ; Trịnh Quốc Nghiên cứu tìm hiểu về nhận thức và thực hành của giáo viên đối với việc
Lập (Cán bộ
sửa lỗi cho trẻ em trong khi học kĩ năng nói.
hướng dẫn)
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Luận văn ThS

Nghiên cứu sử dụng cỏ
Mulato II (B. ruziziensis x
B. decumbens x B.
Brizantha) trong khẩu phần
nuôi thỏ địa phương giai
đoạn sinh trưởng và sinh sản
tại tỉnh Tiền Giang :

Luận văn ThS

Phân tích chuỗi giá trị ba ba
thương phẩm tại tỉnh Hậu
Giang :

Luận văn ThS

Nghiên cứu điều kiện tồn
trữ thực khuẩn thể của vi
khuẩn Xanthomonas oryzae
pv. oryzae và khả năng
phòng trị bệnh cháy bìa lá
lúa ở điều kiện nhà lưới :

Luận văn ThS

Đánh giá chất lượng và ảnh
hưởng của các mức thay thế
thân bắp ủ chua trong khẩu
phần đến sinh trưởng của bò
lai Zebu tại huyện Bình Tân,
tỉnh Vĩnh Long :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của chất chiết
xuất từ cỏ mực (Eclipta alba
Hassk) lên đáp ứng miễn
dịch của tế bào bạch cầu cá
tra (Pangasianodon
hypophthalmus) :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của nhiệt độ và
Co2 lên tăng trưởng và tỷ lệ
sống của tôm thẻ chân trắng
giống (Litopenaeus
vannamei) :

Đỗ, Khánh Linh

Nguyễn, Thị Cúc
Ngân

Đỗ Khánh Linh ;
Đánh giá ảnh hưởng mức độ của cỏ Mulato II trong khẩu phần lên dưỡng
Nguyễn Văn Thu
chất tiêu thụ, tăng khối lượng, tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất, các thông số của
(Cán bộ hướng
dịch manh tràng, năng suất sinh sản và hiệu quả kinh tế của thỏ địa phương.
dẫn)
Nguyễn Thị Cúc
Ngân ; Nguyễn
Hữu Đặng (Cán
bộ hướng dẫn)

Phân tích thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ ba ba thương phẩm, kinh
tế chuỗi giá trị ba ba thương phẩm và đề xuất các hàm ý chính sách nhằm
nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị ngành hàng ba ba thương phẩm tại tỉnh Hậu
Giang.

Huỳnh Thanh
Tìm hiểu điều kiện và thời gian tồn trữ của thực khuẩn thể, các chủng vi
Suôl ; Nguyễn Thị
Huỳnh, Thanh Suôl
khuẩn mẫn cảm đối với từng dòng thực khuẩn thể triển vọng, nghiên cứu
Thu Nga (Cán bộ
chất phụ gia bảo vệ thực khuẩn thể tồn tại tốt trên bề mặt tán lá lúa.
hướng dẫn)

Hồ, Quốc Đạt

Hồ Quốc Đạt ; Hồ Đánh giá chất lượng thân bắp ủ chua ở các thời điểm bảo quản khác nhau,
Thanh Thâm (Cán xác định ảnh hưởng của các mức độ thân bắp ủ chua trong khẩu phần đến
bộ hướng dẫn) tăng trưởng của bò lai Zebu.

Nguyễn, Phương
Trang

Nguyễn Phương
Trang ; Bùi Thị
Bích Hằng,
Nguyễn Thanh
Phương (Cán bộ
hướng dẫn)

Phan, Thanh Tạo

Phan Thanh Tạo ;
Châu Tài Tảo
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và Co2 lên tăng trưởng và tỷ lệ sống
(Cán bộ hướng của tôm thẻ chân trắng giống.
dẫn)

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất chiết xuất cỏ mực Eclipta alba Hassk lên
đáp ứng miễn dịch và khả năng kháng khuẩn của cá tra.
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Luận văn ThS

Pháp luật về kinh doanh nhà
ở xã hội :

Phạm Tuyết Ngân
Nghiên cứu các vấn đề lý luận về kinh doanh nhà ở xã hội để thấy được vai
; Phạm, Văn Võ
Phạm, Tuyết Ngân
trò của nhà ở xã hội, của hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội cũng như sự
(Cán bộ hướng
cần thiết của pháp luật về kinh doanh nhà ở xã hội.
dẫn)

Luận văn ThS

Hoàn thuế giá trị gia tăng
đối với doanh nghiệp - Thực
trạng pháp luật và hướng
hoàn thiện :

Nguyễn Ngọc Đẹp
Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và
; Lê Thị Nguyệt
Nguyễn, Ngọc Đẹp
hoàn thuế giá trị gia tăng, tìm hiểu thực trạng hoàn thuế giá trị gia tăng tại
Châu (Cán bộ
các doanh nghiệp.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Pháp luật về công nhận sự
thỏa thuận của các đương sự
trong giải quyết tranh chấp
kinh doanh, thương mại tại
tòa án :

Phạm, Thị Yến Nhi

Luận văn ThS

Pháp luật về thu hồi đất do
chủ đầu tư không đảm bảo
tiến độ thực hiện dự án Thực trạng và giải pháp :

Lê Trọng Nguyên
Phân tích thực trạng pháp luật về thu hồi đất do chủ đầu tư không đảm bảo
; Phan Trung Hiền
Lê, Trọng Nguyên
tiến độ thực hiện dự án để chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của những quy
(Cán bộ hướng
định đó.
dẫn)

Luận văn ThS

Pháp luật bảo vệ người tiêu
dùng thực phẩm đối với sản
phẩm nông nghiệp - Thực
trạng và giải pháp :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của liều lượng
phân N-K đến năng suất và
Nguyễn Lượm Em
phẩm chất cam sành (Citrus
; Trần Văn Hâu Đề tài xác định công thức phân N-K thích hợp để nâng cao năng suất và
Nguyễn, Lượm Em
nobilis var. typica Hassk.)
(Cán bộ hướng phẩm chất cho cây cam sành tại Hậu Giang.
tại huyện Châu Thành và thị
dẫn)
xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang :

Luận văn ThS
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Một số phân phối liên quan
đến hai tỷ lệ :

Thuật toán di truyền trong
nhận dạng thống kê :

Lê, Thị Diệu

Trần, Văn Tuấn

Phạm, Toàn Định

Phạm Thị Yến
Nhi ; Cao Nhất
Linh (Cán bộ
hướng dẫn)

Lê Thị Diệu ;
Nguyễn Ngọc
Điện (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu các quy định của pháp luật và hạn chế của quy định pháp luật
và thực tiễn áp dụng pháp luật về công nhận sự thỏa thuận của các đương
sự trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng thực
phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp, thực trạng áp dụng pháp luật về bảo
vệ người tiêu dùng thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp và giải pháp.

Tổng kết một cách logic, có hệ thống các phân phối tiên nghiệm và hậu
Trần Văn Tuấn ;
nghiệm liên quan đến hai tỷ lệ, sử dụng các phân phối đã thiết lập liên quan
Võ Văn Tài (Cán
đến hai tỷ lệ xem xét bài toán ước lượng, kiểm định và phân loại bằng
bộ hướng dẫn)
phương pháp Bayes.
Phạm Toàn Định ;
Tô Anh Dũng
Giới thiệu tổng quan về bài toán nhận dạng thống kê, thuật toán di truyền
(Cán bộ hướng cho bài toán phân loại bằng phương pháp Bayes và phân tích chùm
dẫn)
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Bồi dưỡng năng lực sáng tạo
cho học sinh trung học phổ
thông qua chủ đề "Giải toán
có ứng dụng đạo hàm" ở lớp
12 :

Lê, Ngọc Kim Chi

Lê Ngọc Kim Chi
Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của năng lực sáng tạo và biểu hiện của
; Lê Hiển Dương
sáng tạo ở học sinh trung học phổ thông để từ đó đề xuất những biện pháp
(Cán bộ hướng
cần thiết nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh.
dẫn)
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Đánh giá hiện trạng và đề
xuất cập nhật hệ thống quan
trắc môi trường tỉnh Đồng
Tháp :

Phạm, Ngọc Thanh
Hùng

Phạm Ngọc Thanh
Hùng ; Nguyễn
Văn Công (Cán
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Xây dựng hệ thống thông tin
đa phương tiện giới thiệu
các vùng miền trên lãnh thổ
Việt Nam :

Nguyễn Vạn Năng
; Phạm Thị Ngọc Xây dựng một hệ thống đa phương tiện dưới dạng website tích hợp bản đồ
Nguyễn, Vạn Năng
Diễm (Cán bộ Việt Nam được phân vùng.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu hiện tượng từ
trở của màng mỏng F:SnO2
và Bi2Se3 :

Luận văn ThS
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Khảo sát hiện tượng tách
pha trong hệ Lennard-Jones
hai chiều hai loại nguyên tử
bằng phương pháp mô
phỏng :
Khảo sát khả năng ức chế
enzyme tyrosinase xúc tác
tạo melanin gây rối loạn sắc
tố da của cao chiết cỏ mực
(Eclipta alba (L.) Hassk.),
diếp cá (Houtuynia cordata),
ngải cứu (Artemisia
vulgaris) và tía tô (Perilla
frutescens) :
Khảo sát thành phần hóa
học và hoạt tính sinh học
của cây lức dây (Phyla
Nodiflora L. Greene.) :

Xác định các nguồn gây ô nhiễm môi trường chính ở hiện tại và theo định
hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, biên tập
bản đồ các nguồn phát sinh ô nhiễm tập trung và vị trí các điểm quan trắc,
đánh giá hiện trạng hệ thống quan trắc môi trường hiện tại.

Nguyễn, Nhật
Quyên

Nguyễn Nhật
Quyên ; Lê Hữu
Phước (Cán bộ
hướng dẫn)

Giới thiệu những nét cơ bản về vật liệu FTO và vật liệu điện môi tôpô
Bi2Se3, phân tích cơ chế truyền dẫn của hai loại vật liệu này thông qua
trích xuất các tham số từ kết quả đo từ trở thực nghiệm.

Trương, Hoa Thiên

Trương Hoa
Thiên ; Võ Văn
Hoàng (Người
hướng dẫn)

Khảo sát các tính chất nhiệt động lực trong quá trình làm lạnh nhanh, từ đó
khảo sát được sự ảnh hưởng của các tham số tương tác lên quá trình tách
pha.

Võ, Ngọc Loan
Trinh

Võ Ngọc Loan
Trinh ; Phạm Hiếu Xác định hàm lượng polyphenol của bốn loại dược liệu: cỏ mực, tía tô, diếp
Liêm, Nguyễn cá và ngãi cứu, khảo sát khả năng ức chế enzyme tyrosinase từ các cao
Trọng Tuân
chiết trên.
(Người hướng dẫn)

Thái, Minh Nhật

Thái Minh Nhật ; Chiết tách bằng các dung môi có độ phân cực khác nhau, các cao chiết sẽ
Lê Thanh Phước được thử các hoạt tính sinh học, nghiên cứu phân lập và tinh chế các hợp
(Người hướng dẫn) chất và xác định cấu trúc hóa học các chất phân lập được
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Ảnh hưởng của xâm nhập
mặn đến sự thay đổi mô
hình canh tác của nông dân
huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh
Long :
Nghiên cứu đa dạng loài và
đặc điểm phân bố của giun
đất ở huyện Xuyên Mộc và
huyện Châu Đức tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu :
Nghiên cứu đa dạng loài và
đặc điểm phân bố của giun
đất ở khu vực Tây Nam tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu :
Hiệu quả của vi khuẩn cố
định đạm và vi khuẩn hòa
tan lân lên giống lúa
IR50404 trồng trên đất canh
tác lúa tại xã Hiếu Nhơn,
huyện Vũng Liêm, tỉnh
Vĩnh Long :

Cao, Thảo Quyên

Cao Thảo Quyên ; Đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của xâm nhập mặn đối với sản xuất nông
Vũ Anh Pháp
nghiệp trên địa bàn huyện Vũng Liêm, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
(Người hướng dẫn) sự thay đổi kiểu mô hình canh tác của nông dân.

Trương, Thúy Ái

Trương Thúy Ái ;
Nguyễn Thanh Thống kê thành phần loài giun đất có trong khu vực nghiên cứu, xác định
Tùng (Người
đặc điểm phân bố của các loài giun đất, xây dựng bộ mẫu các loài giun đất.
hướng dẫn)

Nguyễn Phúc Hậu
; Nguyễn Thanh Thống kê thành phần loài giun đất có trong khu vực nghiên cứu, xác định
Nguyễn, Phúc Hậu
đặc điểm phân bố của các loài giun đất, xây dựng bộ mẫu các loài giun đất.
Tùng (Người
hướng dẫn)

Nguyễn, Thị Bé
Thương

Nguyễn Thị Bé
Thương ; Trần Xác định hiệu quả của hai dòng vi khuẩn cố định đạm Pseudomonas stutzeri
Thị Ngọc Sơn, HP1 và vi khuẩn hòa tan lân Pantoea agglomerans HP2 lên giống lúa
Nguyễn Hữu Hiệp IR50404 trồng trên đất canh tác lúa 3 vụ/năm.
(Người hướng dẫn)
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Giải pháp phát triển cây
thanh trà tỉnh Vĩnh Long :

Lê, Thị Mỷ Linh

Lê Thị Mỷ Linh ;
Võ Thành Danh Phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ trái thanh trà, tổ chức hệ thống
(Cán bộ hướng Marketing và giải pháp phát triển cây thanh trà tỉnh Vĩnh Long.
dẫn)
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Nghiên cứu chuỗi giá trị
chôm chôm tại huyện Chợ
Lách tỉnh Bến Tre :

Giang, Ngọc Thiên
Lan
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Điều chế và ứng dụng
Trần Thị Kim
Điều chế HGs chitin - HA từ vỏ trứng và vỏ tôm phế thải, ứng dụng HGs
hydrogel chitinThoa ; Đoàn Văn
Trần, Thị Kim Thoa
chitin - HA điều chế được dùng làm vật liệu khung nuôi cấy tế bào tạo
hydroxyapatite từ phụ phẩm
Hồng Thiện (Cán
xương.
thực phẩm :
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Phân tích cấu trúc và phổ
13C NMR của physalin B:
so sánh lý thuyết và thực
nghiệm :

Luận văn ThS

Hồ, Văn Trường

Giang Ngọc Thiên
Lan ; Võ Thành
Danh (Cán bộ
hướng dẫn)

Hồ Văn Trường ;
Phạm Vũ Nhật
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ chôm chôm tại huyện Chợ Lách
tỉnh Bến Tre, phân tích chuỗi giá trị chôm chôm và đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cấp hoạt động chuỗi giá trị ngành hàng chôm chôm tại huyện
Chợ Lách tỉnh Bến Tre.

Tìm hiểu bản chất thực tế của sự cộng hưởng từ hạt nhân trên cơ sở lý
thuyết, hiệu chỉnh phương pháp tính toán hóa lượng tử nhằm xác định
phương pháp tối ưu để dự đoán độ chuyển dịch hóa học phổ 13C NMR
physalin B.
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Nguyễn, Chí Tâm

Nguyễn Chí Tâm ;
Trình bày một số phương pháp số cho phương trình vi phân thường,
Nguyễn Thư
phương pháp bảo toàn tính ổn định mạnh và thực nghiệm số cho các
Hương (Cán bộ
phương pháp.
hướng dẫn)

Phạm, Hữu Hiển

Phạm Hữu Hiển ;
Nguyễn Đình Phư Trình bày một số kiến thức về không gian metric tập và metric mờ, một số
(Cán bộ hướng lớp phương trình vi phân mờ.
dẫn)
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Sự hội tụ PainlevéKuratowski cho bài toán tối
ưu và mở rộng :

Nguyễn, Thị Mỹ
Cầm

Nguyễn Thị Mỹ
Trình bày sự hội tụ Painlevé-Kuratowski và một số tính chất, sự hội tụ
Cầm ; Lâm Quốc
Painlevé-Kuratowski cho bài toán tối ưu véc tơ, sự hội tụ PainlevéAnh (Cán bộ
Kuratowski cho bài toán bất đẳng thức biến phân và bài toán cân bằng
hướng dẫn)
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Một số phương pháp phân
loại ngày bức xạ mặt trời :

Nguyễn, Khánh
Phúc

Nguyễn Khánh
Phúc ; Trần Văn Giới thiệu một số kiến thức xác suất thống kê, bức xạ mặt trời, chỉ số sáng
Lý (Cán bộ hướng và các phương pháp phân loại, áp dụng thực nghiệm trên dữ liệu thực.
dẫn)
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Phát luật về thu hồi đất vùng
phụ cận để đấu giá quyền sử
dụng đất thực hiện dự án :

Nguyễn, Quang
Thành

Nguyễn Quang
Trình bày cơ sở lý luận về thu hồi đất vùng phụ cận để đấu giá quyền sử
Thành ; Phan
dụng đất thực hiện dự án, thực trạng pháp luật về thu hồi đất vùng phụ cận
Trung Hiền (Cán
để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án và giải pháp hoàn thiện.
bộ hướng dẫn)
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Pháp luật về xử lý hành vi
quảng cáo gian dối - Thực
trạng trên truyền hình :

Luận văn ThS

Đánh giá tiềm năng phát
triển các mô hình canh tác
vùng ven biển tỉnh Trà Vinh
:
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Đánh giá yếu tố ảnh hưởng
đến hoạt động hợp tác xã
nông nghiệp tỉnh An Giang :
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Một số phương pháp rời rạc
hóa theo thời gian bảo toàn
tính ổn định mạnh :

Luận văn ThS

Sự tồn tại và duy nhất
nghiệm của phương trình vi
phân mờ dưới H- đạo hàm
tổng quát :

Đinh, Thị Phương
Thảo

Kim, Thành Đô

Hà, Thị Thu Hà

Đinh Thị Phương
Thảo ; Phạm Văn
Beo (Cán bộ
hướng dẫn)

Trình bày những vấn đề chung về hành vi quảng cáo gian dối, quy định của
pháp luật hiện hành về xử lý hành vi quảng cáo gian dối, thực trạng xử lý
hành vi quảng cáo gian dối trên truyền hình và giải pháp kiểm soát hành vi
quảng cáo gian dối.

Kim Thành Đô ;
Đánh giá hiện trạng để nhận ra khó khăn, thách thức và tiềm năng phát triển
Nguyễn Hồng Tín
của các mô hình canh tác chính trên nền đất lúa vùng ven biển tỉnh Trà
(Cán bộ hướng
Vinh.
dẫn)
Hà Thị Thu Hà ;
Dương Ngọc
Thành (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá hiệu quản sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản
xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
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Phân lập và tuyển chọn cộng
đồng nấm rễ nội sinh hỗ trợ
Nguyễn Phan
sự tăng trưởng và khả năng
Nguyễn, Phan Ngọc Ngọc Tường Vi ;
phòng trị bệnh thối gốc mè
Tường Vi
Đỗ Thị Xuân (Cán
do nấm Phytophthora
bộ hướng dẫn)
nicotianae trong điều kiện
nhà lưới :
Ảnh hưởng của chủng vi
Nguyễn Thị Minh
khuẩn Burkholderia và liều
Nguyễn, Thị Minh
Nguyệt ; Ngô
lượng đạm lên sinh trưởng
Nguyệt
Ngọc Hưng (Cán
và năng suất lúa tại Long
bộ hướng dẫn)
Mỹ - Hậu Giang :
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Ảnh hưởng của bột đạm
thủy phân từ phụ phẩm cá
tra, men vi sinh và Acid hữu
cơ trong khẩu phần đến tăng
trưởng và sức khỏe của gà
nòi :

Luận văn ThS

So sánh khía cạnh kỹ thuật
và tài chính trong nuôi tôm
biển thâm canh giữa trong
và ngoài cống đập Ba Lai,
tỉnh Bến Tre :
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Mô hình hóa toán học trong
dạy học hệ bất phương trình
bậc nhất hai ẩn :
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Định lý Vi-ét: Bước chuyển
từ lớp 10 lên lớp 12 :
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Boson chuẩn trong mô hình
3-4-1 với 10-tuyến Higgs :

Thái Hoàng Nam ;
Nguyễn Thị Thủy
Thái, Hoàng Nam
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân lập và xác định thành phần cộng đồng nấm rễ nội sinh từ cây bắp và
cây mè, đánh giá khả năng đáp ứng sự sinh trưởng của cây mè với các
nguồn nấm rễ được phân lập.

Đánh giá và chọn chủng vi khuẩn Burkholderia có hiệu quả nâng cao sinh
trưởng và năng suất lúa trên đất phèn, xác định lượng phân đạm phối hợp vi
khuẩn Burkholderia đạt hiệu quả cao trên đất lúa Long Mỹ - Hậu Giang.

Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung men vi sinh, acid hữu cơ trong khẩu
phần sử dụng bột đạm thủy phân từ phụ phẩm cá tra để theo dõi về năng
suất sinh trưởng, tỷ lệ bệnh, tỷ lệ nuôi sống, mệt số E. coli trong phân, chất
lượng thịt của gà nòi và hiệu quả kinh tế.

Hồ, Minh Phong

Hồ Minh Phong ;
Trương Hoàng Phân tích hiện trạng phát triển nghề nuôi tôm biển thâm canh, so sánh khía
Minh, Ngô Xuân cạnh kỹ thuật và tài chính của nghề nuôi tôm biển thâm canh giữa trong và
Quảng (Cán bộ ngoài, trước và sau khi xây dựng cống đập Ba Lai.
hướng dẫn)

Hồ, Thúy Như

Hồ Thúy Như ; Lê
Vận dụng mô hình hóa toán học trong dạy học hệ bất phương trình bậc nhất
Thái Bảo Thiên
hai ẩn cụ thể là bài toán tối ưu tuyến tính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả
Trung (Cán bộ
dạy học môn toán ở trường phổ thông.
hướng dẫn)

Nguyễn, Thị Lài

Nguyễn Thị Lài ;
Dương Hữu Tòng Nghiên cứu định lý Vi-ét trong mối quan hệ giữa lớp 10 và lớp 12, tìm ra
(Cán bộ hướng các sai lầm của học sinh khi sử dụng định lý Vi-ét để giải quyết các bài toán.
dẫn)

Lý, Ngọc Hà

Lý Ngọc Hà ; Lê Trình bày tổng quan về Boson chuẩn trong mô hình chuẩn và mô hình 3-4-1
Thọ Huệ (Cán bộ với 10-tuyến Higgs, những đóng góp của Boson chuẩn vào một số tín hiệu
hướng dẫn)
vật lý mới.

423

424

425

426

427

428

429

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Nghiên cứu thái độ của học
viên Cao học Kinh tế đối
với đạo đức kinh doanh và
nhận thức về trách nhiệm xã
hội :
Đánh giá thực trạng và giải
pháp phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên địa
bàn tỉnh An Giang :

Đỗ, Nguyệt Quế

Đỗ Nguyệt Quế ;
Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với đạo đức
Lưu Tiến Thuận
kinh doanh và nhận thức về trách nhiệm xã hội của học viên cao học kinh tế
(Cán bộ hướng
hiện nay.
dẫn)

Trần, Văn Thiết

Trần Văn Thiết ;
Thái Anh Hòa Đánh giá thực trạng phát triển và phân tích các thuận lợi, khó khăn trong
(Cán bộ hướng quá trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang.
dẫn)

Luận văn ThS

Hoạch định chiến lược kinh
doanh hàng tiêu dùng của
công ty lương thực Sông
Hậu đến năm 2022 :

Ngô, Trung Dũng

Ngô Trung Dũng ;
Phân tích thực trạng kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển
Bùi Văn Trịnh
hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng, hoạch định chiến lược kinh doanh
(Cán bộ hướng
hàng tiêu dùng của công ty lương thực Sông Hậu đến năm 2022.
dẫn)

Luận văn ThS

Giải pháp nâng cao năng lực
cạnh tranh cho các doanh
nghiệp chế biến, xuất khẩu
gạo khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long trong điều
kiện hội nhập kinh tế :

Đỗ, Hồng Kỳ

Đỗ Hồng Kỳ ; Lê Mô tả thực trạng hoạt động kinh doanh của ngành gạo xuất khẩu, xác định
Tấn Nghiêm (Cán những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phân tích năng lực cạnh
bộ hướng dẫn) tranh của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo khu vực ĐBSCL.
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Nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến ý định hủy dịch
vụ của khách hàng khi sử
dụng dịch vụ giá trị gia tăng
của Mobifone tại thành phố
Cần Thơ :

Nguyễn Tuấn Anh
Phân tích thực trạng kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến ý định hủy
; Lê Nguyễn Đoan
Nguyễn, Tuấn Anh
dịch vụ của khách hàng đối với dịch vụ giá trị gia tăng tại Mobifone Cần
Khôi (Cán bộ
Thơ.
hướng dẫn)
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Phân tích kênh phân phối
sản phẩm muối tại huyện
Duyên Hải tỉnh Trà Vinh :

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả tài chính
của ba mô hình sản xuất lúa:
Mô hình hai vụ lúa, mô hình
một lúa - một tôm và mô
hình hai lúa - một màu tại
huyện Vĩnh Thuận, tỉnh
Kiên Giang :

Trần Quốc Cường
Phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm muối, kênh phân phối,
; Mai Văn Nam
giá trị gia tăng và phân phối giá trị gia tăng giữa các tác nhân trong kênh
Trần, Quốc Cường
(Cán bộ hướng
phân phối sản phẩm muối tại huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.
dẫn)

Phạm, Thúy An

Phạm Thúy An ;
Mai Văn Nam
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ của nông hộ sản xuất theo 3 mô
hình, so sánh hiệu quả tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài
chính của 3 mô hình.
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Tuyển chọn vi khuẩn phân
giải Chlorate kali được phân
lập từ đất trồng nhãn ở quận
Cái Răng, Cần Thơ :

Nguyễn, Lê Lam
Ngọc

Phân lập vi khuẩn nội sinh
có tính kháng khuẩn trong
Nguyễn, Diệp Minh
cây nghệ đen Curcuma
Tân
zedoaria(Berg.) Rose :
Hiệu quả của việc hướng
dẫn học sinh kết hợp đọc
Nguyễn, Thị Kim
viết trong dạy đọc hiểu văn
Vân
bản đối với việc phát triển
năng lực đọc và viết cho học
sinh :
Ảnh hưởng của xâm nhập
mặn đến sản xuất nông
Lâm, Khắc Huy
nghiệp ở huyện Thạnh Phú,
tỉnh Bến Tre :
Nghiên cứu sự ảnh hưởng
của chế độ đãi ngộ đến động
lực làm việc của quản trị
Lương, Hoàng Nam
viên cấp trung trong các
công ty xuất nhập khẩu thủy
sản trên địa bàn tỉnh Cà
Mau :
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định sử
Nguyễn, Phương
dụng thực phẩm an toàn của
Quang
người tiêu dùng tại thành
phố Cần Thơ :
Phân tích ảnh hưởng của
giới hạn tín dụng chính thức
đến thu nhập của nông hộ
sản xuất nông nghiệp ở Sóc
Trăng :

Nguyễn Lê Lam
Ngọc ; Nguyễn
Thị Phi Oanh
(Cán bộ hướng
dẫn)Diệp
Nguyễn

Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng phân giải Chlorate
kali từ đất trồng nhãn, định danh khoa học các dòng vi khuẩn phân giải
Chlorate kali hiệu quả trong đất dựa vào hệ thống phân loại Bergey và trình
tự gen 16S rRNA.

Minh Tân ;
Nghiên cứu các khả năng kháng khuẩn và sản xuất chất kích thích tăng
Nguyễn Hữu Hiệp
trưởng thực vật ở những dòng vi khuẩn nội sinh trong nghệ đen.
(Cán bộ hướng
dẫn)
Nguyễn Thị Kim
Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, thiết kế các hoạt động kết hợp
Vân ; Nguyễn Thị
đọc - viết trong dạy học nhằm phát triển năng lực đọc, viết cho học sinh và
Hồng Nam (Cán
thực nghiệm sư phạm.
bộ hướng dẫn)
Lâm Khắc Huy ;
Nguyễn Duy Cần
(Cán bộ hướng
dẫn)
Lương Hoàng
Nam ; Ngô Mỹ
Trân (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp trên địa
bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh bến Tre. Từ đó đề xuất một số biện pháp trong
sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện xâm nhập mặn ngày càng cao
cho địa phương.
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ đãi ngộ đến động lực làm việc của
quản trị viên cấp trung trong các công ty xuất nhập khẩu thủy sản trên địa
bàn tỉnh Cà Mau, qua đó đề xuất một số hàm ý chính sách về chế độ đãi ngộ
cho các quản trị viên cấp trung nhằm nâng cao động lực làm việc tại các
doanh nghiệp này trong thời gian tới.

Nguyễn Phương
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thực phẩm an toàn
Quang ; Đỗ Văn
của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp
Xê (Cán bộ hướng
nhằm nâng cao quyết định sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng.
dẫn)

Nguyễn Thị Đoan
; Vũ Thị Hồng
Nguyễn, Thị Đoan
Nhung (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích thực trạng về giới hạn tín dụng và sử dụng tín dụng từ nguồn
chính thức của hộ sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng của giới hạn tín dụng
chính thức đến thu nhập của hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng.
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Đánh giá tiềm năng độ phì
nhiêu đất cho canh tác lúa
tỉnh Hậu Giang trên cơ sở
hệ thống FCC :

Luận văn ThS

Đánh giá yếu tố tác động
đến việc thực hiện kế hoạch
sử dụng đất nông nghiệp
giai đoạn 2005 - 2015 làm
cơ sở điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đất huyện Giồng
Riềng, tỉnh Kiên Giang :
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Các giải pháp nâng cao hiệu
quả quản lý đất đai trên địa
bàn huyện Thới Lai, thành
phố Cần Thơ :
So sánh và đánh giá quá
trình cải thiện công tác bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư
trong các dự án của quận
Ninh Kiều, thành phố Cần
Thơ :
Nghiên cứu khả năng sử
dụng rong câu (Gracilaria
sp.) trong nuôi tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus
vannamei) :
Nghiên cứu nuôi thương
phẩm hàu (Crassostrea
belcheri) từ các nguồn giống
khác nhau tại tỉnh Cà Mau :

Ông, Văn Ninh

Ông Văn Ninh ;
Trần Kim Tính
(Cán bộ hướng
dẫn)

Xác định đặc tính và phân loại độ phì nhiêu đất theo hệ thống FCC và trở
ngại độ phì nhiêu đất cho canh tác lúa, đề xuất các khuyến cáo sử dụng đất
cho canh tác lúa trên cơ sở độ phì nhiêu đất.

Huỳnh, Văn Dũng

Huỳnh Văn Dũng
; Võ Quang Minh
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá biến động tình hình sử dụng đất và xác định các yếu tố tác động
đến thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng giai đoạn 2005 2015. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn
huyện Giồng Riềng đến năm 2020.

Huỳnh, Thanh
Phường

Huỳnh Thanh
Đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, xác định
Phường ; Võ
những thuận lợi khó khăn và các nguyên nhân tồn tại trong công tác quản lý
Quang Minh (Cán
nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.
bộ hướng dẫn)

Phạm, Kim Định

Phạm Kim Định ;
Phân tích và đánh giá những bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
Lê Quang Trí
định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố
(Cán bộ hướng
Cần Thơ.
dẫn)

Nguyễn Minh Kha
Xác định được mật độ rong câu (Gracilaria sp.) thích hợp trong nuôi kết
; Nguyễn Thị
Nguyễn, Minh Kha
hợp với tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) cho kết quả tốt nhất về
Ngọc Anh (Cán
chất lượng nước, sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm nuôi.
bộ hướng dẫn)

Trần, Cẩm Loan

Trần Cẩm Loan ;
Ngô Thị Thu
Thảo (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất của hàu từ các nguồn
giống khác nhau được nuôi trong các mô hình khác nhau, làm cơ sở cho
việc góp phần cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu quả của mô hình nuôi hàu
ở ĐBSCL.
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Ảnh hưởng của nTriacontanol, Canxi Oxit,
Humat kali và Brassinolide
đến sinh trưởng và năng suất
giống lúa IR50404 trong
điều kiện mặn tại huyện
Long Phú, tỉnh Sóc Trăng :

Trương, Quốc
Thanh

Ảnh hưởng của
Hexaconazole và Anvil đến
đặc tính sinh trưởng, năng
suất và phẩm chất hai giống
Trần, Nguyễn
khoai lang tím (Ipomoea
batatas (L.) Lam.) tại huyện
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long :
Đánh giá tuân thủ an toàn vệ
sinh thực phẩm và mật độ
Escherichia coli trên rau xà
Huỳnh, Long Thành
lách tại cơ sở dịch vụ ăn
uống tại Cái Bè, Tiền Giang
:
Tối ưu hóa các điều kiện
trích ly y-oryzanol và acid
Lê, Phạm Vân Anh
ferulic từ cám gạo bằng
phương pháp sóng siêu âm :

Trương Quốc
Thanh ; Lê Văn Nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm ra chất nâng cao sinh trưởng và năng suất
Bé (Cán bộ hướng của giống lúa IR50404 trong điều kiện mặn
dẫn)

Trần Nguyễn ; Lê Nghiên cứu nhằm xác định dạng Hexaconazole thích hợp đến sự sinh
Văn Hòa (Cán bộ trưởng, năng suất, chất lượng và hàm lượng anthocyanin trong thịt củ của
hướng dẫn)
hai giống khoai lang tím trồng ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Huỳnh Long
Thành ; Lê
Nguyễn Đoan Duy
(Cán bộ hướng
dẫn)

Lê Phạm Vân Anh
Tối ưu hóa các điều kiện trích ly y-oryzanol và acid ferulic bằng phương
; Nguyễn Công Hà
pháp sóng siêu âm, lựa chọn điều kiện tỷ lệ dịch trích ly hôn hợp dung môi
(Cán bộ hướng
sử dụng thích hợp trong quá trình làm giàu y-oryzanol.
dẫn)
Phạm Thị Mè ;
Tổng hợp vật liệu ZIF-67 bằng phương pháp nhiệt dung môi, khảo sát khả
Đặng Huỳnh Giao
năng hấp phụ MO của ZIF-67 trong môi trường nước ở điều kiện thường,
(Cán bộ hướng
khả năng thu hồi và tái sử dụng của vật liệu.
dẫn)
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Tổng hợp vật liệu ZIF-67
ứng dụng hấp phụ chất hữu
cơ bền trong nước :
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Xây dựng và ứng dụng quy
Nguyễn Ngọc
trình phát hiện đồng thời các
Vàng ; Tôn Nữ
Nguyễn, Ngọc Vàng
chất màu và chất bảo quản
Liên Hương (Cán
trong son môi bằng HPLCbộ hướng dẫn)
PDA :

Phạm, Thị Mè

Đánh giá mức độ tuân thủ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ
sở dịch vụ ăn uống như điều kiện chung đối với cơ sở, điều kiện đối với
trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện đối với con người tại các cơ sở dịch vụ ăn
uống trên địa bàn huyện Cái Bè.

Tìm hiểu các quy trình phân tích của RB, MPa, PP trong son môi bằng
phương pháp HPLC, khảo sát các điều kiện xử lý mẫu, điều kiện sắc ký,
thẩm định quy trình phân tích, kiểm tra RB, MPa, PP bằng phương pháp
HPLC trong son môi trên thị trường An Giang.

449

450

451

452

453

454

455

Võ Thanh Vinh ;
Nghiên cứu xây dựng hệ thống gợi ý nhạc theo tâm trạng người nghe và sự
Trần Nguyễn
tươi mới của bài hát, sử dụng cơ sở dữ liệu của Last.Fm để xây dựng và
Minh Thư (Cán
kiểm thử hệ thống gợi ý nhạc.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Hệ thống gợi ý dựa trên
thuộc tính tâm trạng âm
nhạc :

Luận văn ThS

Nguyễn Thanh
Xây dựng WEBGIS tích hợp
Phi ; Trần Cao Đệ
quản lý hạ tầng đô thị tại
Nguyễn, Thanh Phi
(Cán bộ hướng
thành phố Sóc Trăng :
dẫn)
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Một giải pháp dự đoán sở
thích người dùng theo thời
gian :
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Nhận dạng hành vi của bò
sử dụng gia tốc kế :
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New insights into learner
response to teacher written
corrective feedback in EFL
writing :

Luận văn ThS

EFL university teachers'
pratice of using techniques
to provide and scaffold
understanding of input in
non-linguistic classes :

Luận văn ThS

An investigation into
university EFL students'
beliefs about efectiveness of
corrective feedback on
speaking performance :

Võ, Thanh Vinh

Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống thông tin địa lý, các phương
pháp xác định giá đất của UBND thành phố, xây dựng hệ thống thông tin
địa lý kết hợp bản đồ giá dất cho Phường 1 thành phố Sóc Trăng từ đó làm
cơ sở để đưa ra dự toán quy hoạch trong địa bàn.

Lê, Ngọc Quyền

Lê Ngọc Quyền ;
Nguyễn Hữu Hòa, Nghiên cứu tích hợp yếu tố thời gian vào mô hình MF nhằm cải thiện chất
lượng cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả của những hệ thống gợi ý
Nguyễn Thái
Nghe (Cán bộ
truyền thống.
hướng dẫn)

Lê, Đình Chiến

Lê Đình Chiến ;
Trần Công Án, Lê Nghiên cứu phương pháp xây dựng mô hình tự động nhận dạng các hành vi
Văn Lâm (Cán bộ của bò từ các tín hiệu gia tốc kế 3 chiều và kết hợp các giải thuật máy học.
hướng dẫn)

Nguyễn, Thị Kiều
Tiên

Nguyễn Thị Kiều
Tiên ; Châu Thiện Nghiên cứu nhằm điều tra phản hồi của học viên khi đọc góp ý trong bài
Hiệp (Cán bộ
viết của giáo viên.
hướng dẫn)

Dương, Thị Ngọc
Ngân

Dương Thị Ngọc
Ngân ; Nguyễn
Văn Lợi (Cán bộ
hướng dẫn)

Phan, Ánh Xuân

Nghiên cứu nhằm điều tra việc các giảng viên dạy tiếng Anh ở các trường
Đại học thực hiện các thủ thuật dùng để cung cấp dữ liệu đầu vào và hỗ trợ
việc hiểu được các dữ liệu đầu vào trong các lớp học không phải là ngôn
ngữ.

Phan Ánh Xuân ;
Nguyễn Văn Lợi Nghiên cứu việc sửa lỗi trong các lớp học nói và tìm ra những loại sửa lỗi
(Cán bộ hướng mà sinh viên cho là có hiệu quả đối với kỹ năng nói của họ.
dẫn)
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Luận văn ThS

The impacts of drama
activities on EFL young
adolescents' speaking
performance and their
attitudes towards drama :

Lê, Thị Bích Như

Lê Thị Bích Như ;
Nguyễn Văn Lợi Nghiên cứu nhằm tìm ra tác động của các hoạt động đóng kịch đối với sự
(Cán bộ hướng thể hiện môn nói của các học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên.
dẫn)

Luận văn ThS

An investigation into EFL
teachers' use of display and
referential questions in
speaking lessons: A case of
a foreign language center in
Can Tho city :

Huỳnh, Mai Trúc
Phương

Huỳnh Mai Trúc
Phương ; Trịnh Nghiên cứu tìm hiểu về việc sử dụng loại câu hỏi trình bày và loại câu hỏi
Quốc Lập (Cán bộ tham khảo của các giáo viên trong bài dạy nói dành cho trẻ em.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Étude du style dans les
exposés oraux des guides
touristiques Vietnamiens de
langue Francaise :

Notre mesmoire comprendra trois chapitres. Le premier chapitre ét
Bùi Thị Yến Ngọc
consacré au rappel des éléments théoriques indispensables à notre
; Võ Văn Chương
Bùi, Thị Yến Ngọc
recherche. Dans le deuxième chapitre sera présentée la mesthodologie que
(Cán bộ hướng
nous utilisons pour mener notre recherche. Le troisième chapitre est destiné
dẫn)
à présenter les résultats de la recherche.

Luận văn ThS

Rapport image-texte dans
les textes journalistiques. Le
cas des articles du Courrier
du Vietnam :

Võ Thị Minh Thư
Notre mesmoire comprend ainsi deux grands chapitres: chapitre 1
; Võ Văn Chương
Võ, Thị Minh Thư
présentant le cadre théorique et chapitre 2 rapportant les résultats de nos
(Cán bộ hướng
analyses du corpus.
dẫn)

Luận văn ThS

Phân tích nhận thức rủi ro
trong quyết định mua mỹ
phẩm trực tuyến của người
tiêu dùng tại thành phố Cần
Thơ :

Luận văn ThS

Giải pháp phát triển công
nghiệp phụ trợ thuộc ngành
dệt may tại Tp. Cần Thơ :

Luận văn ThS

Phân tích hiệu quả kênh
phân phối ngành hàng thuốc
kháng sinh của công ty cổ
phần dược Hậu Giang ở thị
trường miền Tây Nam Bộ :

Nguyễn, Hồng
Chuyện

Nguyễn Hồng
Phân tích thực trạng tiêu dùng trực tuyến đối với mỹ phẩm của người tiêu
Chuyện ; Huỳnh
dùng và nhận thức rủi ro trong quyết định mua mỹ phẩm trực tuyến của
Trường Huy (Cán
người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ.
bộ hướng dẫn)

Nguyễn Minh
Đánh giá tiềm năng và xu hướng phát triển; phân tích và dự báo tình hình
Đãm ; Võ Thành
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may tại
Nguyễn, Minh Đãm
Danh (Cán bộ
thành phố Cần Thơ.
hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Mai
Xuân

Nguyễn Thị Mai
Xuân ; Bùi Văn
Trịnh (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích hiệu quả kênh phân phối và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện
kênh phân phối ngành hàng thuốc kháng sinh cho dược Hậu Giang trên địa
bàn Tây Nam Bộ trong thời gian tới.
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Khảo sát thành phần hóa
học và hoạt tính sinh học
tinh dầu vỏ và lá của một số
cây thuộc chi Citrus, họ
Rutaceae :

464
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Nghiên cứu phương pháp
tổng hợp Benzimidazole :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định sử
dụng sản phẩm kem xả
dưỡng thể Vivea của người
tiêu dùng tại thành phố Cần
Thơ :

Luận văn ThS

Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến hành vi sử dụng
dịch vụ Mobile banking của
khách hàng cá nhân tại ngân
hàng thương mại cổ phần
Đông Nam Á chi nhánh Cần
Thơ :

Luận văn ThS

Các yếu tố ảnh hưởng đến
việc thực hiện trách nhiệm
xã hội của doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu :

Luận văn ThS

Phân tích hiệu quả sản xuất
dâu Hạ Châu tại huyện
Phong Điền thành phố Cần
Thơ :

Luận văn ThS

Phân tích hiệu quả sản xuất
cam sành tại huyện Tam
Bình, tỉnh Vĩnh Long :
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Cao, Văn Tính

Lê, Thị Xuân Lộc

Phan, Thị Thu Diệu

Cao Văn Tính ;
Nguyễn Trọng
Tuân (Người
hướng dẫn)

Xác định chỉ số lý-hóa của tinh dầu vỏ và lá chi Citrus, khảo sát thành phần
hóa học của tinh dầu vỏ và lá chi Citrus bằng hệ thống sắc ký khí ghép khối
phổ.

Lê Thị Xuân Lộc ; Nghiên cứu phát triển phương pháp tổng hợp các dẫn xuất benzimidazole,
Bùi Thị Bửu Huê xác định cấu trúc của các hợp chất tổng hợp được bằng các phương pháp
(Người hướng dẫn) phổ nghiệm bao gồm MS, NMR, IR.
Phan Thị Thu
Diệu ; Lê Tấn
Nghiêm (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích thực trạng sử dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử
dụng sản phẩm kem dưỡng da Nivea của người tiêu dùng tại thành phố Cần
Thơ.

Trần, Mỹ Quyên

Trần Mỹ Quyên ;
Lê Tấn Nghiêm Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến
(Cán bộ hướng hành vi sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân.
dẫn)

Hồ, Ngọc Quyến

Hồ Ngọc Quyến ;
Đánh giá nhân thức và thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các
Lê Tấn Nghiêm
doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội
(Cán bộ hướng
của các doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu.
dẫn)

Châu Ngô Hoài
An ; Dương Ngọc
Châu, Ngô Hoài An
Thành (Cán bộ
hướng dẫn)
Lưu, Thụy Duy Anh

Lưu Thụy Duy
Anh ; Mai Văn
Nam (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá thực trạng sản xuất và phân tích hiệu quả tài chính của các nông
hộ sản xuất dâu Hạ Châu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ
thuật của các nông hộ sản xuất dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền thành
phố Cần Thơ.
Đánh giá thực trạng sản xuất, phân tích hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả tài chính của cam sành tại huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh
Long.

470

471

472

473

Luận văn ThS

Khảo sát biến đổi di truyền
của tính trạng lá và trái giữa
lai và ghép ở cây ớt
(capsicum spp.) bằng chỉ thị
SSR :

Luận văn ThS

Đánh giá khả năng chấp
nhận chuyển đổi mô hình
lúa - màu theo định hướng
tái cơ cấu nông nghiệp tình
Hậu Giang :

Luận văn ThS

Đánh giá hiện trạng cơ cấu
mùa vụ lúa và loại đất trên
các tiểu vùng đê bao tỉnh An
Giang năm 2015 :

Luận văn ThS

Vi nhân giống khoai môn
(Colocasia esculenta) :
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Luận văn ThS

Luận văn ThS

Khảo sát khả năng tăng
trưởng và tỷ lệ tiêu hóa
dưỡng chất của khẩu phần
ngỗng thịt :
Ảnh hưởng của Levamisole
lên một số chỉ tiêu miễn
dịch của cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) :
Trách nhiệm bồi thường
thiệt hại trong trường hợp
người sử dụng lao động
chấm dứt hợp đồng lao động
:
Pháp luật về thế chấp quyền
sử dụng đất nông nghiệp :

Phạm Từ Mỹ Linh
; Trương Trọng Đánh giá sự biến đổi di truyền của các tổ hợp lai và ghép dựa trên đặc tính
Phạm, Từ Mỹ Linh
Ngôn (Cán bộ nông học và chỉ thị SSR ở đời tự thụ thứ ba.
hướng dẫn)

Hồ, Thị Mỹ Kiều

Hồ Thị Mỹ Kiều ;
Phân tích hiệu quả mô hình canh tác nhằm tìm ra yếu tố tác động đến khả
Huỳnh Quang Tín
năng chấp nhận chuyển đổi của nông dân, hướng tới phát triển mô hình
(Cán bộ hướng
canh tác đa dạng và hiệu quả trên nền đất độc canh cây lúa.
dẫn)

Huỳnh, Chí Linh

Huỳnh Chí Linh ;
Võ Quang Vinh
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phạm Hồng Ngọc
Phạm, Hồng Ngọc ; Lê Văn Bé (Cán
bộ hướng dẫn)
Nguyễn Thị
Huỳnh Như ;
Nguyễn, Thị Huỳnh
Phạm Tấn Nhã
Như
(Cán bộ hướng
dẫn)
Lê Văn Tèo ; Bùi
Thị Bích Hằng
Lê, Văn Tèo
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá biến động hiện trạng đê bao ngăn lũ hình thành đến năm 2015,
xây dựng bản đồ phân bố cơ cấu mùa vụ lúa năm 2015, hiện trạng phân bố
các loại đất và cơ cấu mùa vụ lúa trên các tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ
tháng 8.
Đề tài nghiên cứu nhằm tìm ra nồng độ chất điều hòa sinh trưởng và loại
đèn thích hợp cho việc nhân giống khoai môn in vitro.
Khảo sát khả năng tăng trưởng của ngỗng nuôi thịt khi cho ăn cám gạo, bột
cá tra và lục bình tươi, xác định giá trị dinh dưỡng và đánh giá khả năng
tiêu hóa cám gạo và lục bình tươi.
Xác định hàm lượng và thời gian thích hợp bổ sung Levamisole vào thức ăn
nhằm tăng cường hệ miễn dịch của cá tra.

Quách, Thu Thảo

Nghiên cứu hệ thống pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong
Quách Thu Thảo ;
trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động, từ đó đưa
Đoàn Thị Phương
ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về trách
Diệp (Cán bộ
nhiệm bồi thường thiệt hại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người
hướng dẫn)
lao động.

Phạm, Thị Thủy

Phạm Thị Thủy ;
Đoàn Thị Phương Phân tích, đánh giá, tổng hợp có tính hệ thống căn cứ trên cơ sở lý luận và
Diệp (Cán bộ
thực tiễn về thế chấp quyền sử dụng đất nông nghiệp.
hướng dẫn)
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Luận văn ThS

Pháp luật về ưu đãi đầu tư
tại địa bàn kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn :

Nguyễn Đức Quận
Nghiên cứu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại địa
; Phạm Trí Hùng
Nguyễn, Đức Quận
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thực tiễn áp dụng các
(Cán bộ hướng
quy định của pháp luật có liên quan.
dẫn)

Luận văn ThS

Điều tra, khảo sát hiện
tượng đen xơ trên cây mít
thái siêu sớm (Artocarpus
heterophyllus Lam.) tại
quận Cái Răng thành phố
Cần Thơ năm 2014 :

Anousone
Sithilath ; Trần Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu các yếu tố có liên quan đến hiện tượng
Sithilath, Anousone
Văn Hâu (Cán bộ đen xơ để làm tiêu đề cho các nghiên cứu khắc phục hiện tượng này.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Một số biện pháp khắc phục
sai lầm của học sinh khi giải
toán liên quan đến tính đơn
điệu của hàm số :

Luận văn ThS

Thiết kế và sử dụng các tình
huống nhằm luyện tập cho
học sinh các hoạt động kết
Phạm, Thị Bảo Trân
nối dạy học giải tích 12 với
thực tiễn :

Phạm Thị Bảo
Trân ; Đào Tam
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu làm sáng tỏ các phương thức khai thác, sử dụng các tình huống
thực tiễn trong dạy học toán nói chung và giải tích nói riêng, nhằm nâng cao
chất lượng dạy học môn toán trong trường THPT.

Luận văn ThS

Đánh giá diễn biến chất
lượng nước mặt tại một số
sông, rạch chính trên địa
bàn tỉnh Sóc Trăng :

Thái Vũ Bằng ;
Trương Thị Nga
(Cán bộ hướng
dẫn)

Hệ thống các thông số chất lượng nước mặt tại một số sông, rạch chính trên
địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhằm phân tích và đánh giá diễn biến chất lượng
môi trường nước mặt góp phần cho cải thiện nguồn nước mặt tại địa
phương.

Luận văn ThS

Nghiên cứu tính chất điện tử
vật liệu Graphene hai lớp
bằng phương pháp phiếm
hàm mật độ dựa trên liên kết
mạnh :

Luận văn ThS

Nghiên cứu đặc điểm sinh
học sinh sản và dinh dưỡng
của cá bống cát tối
(Glossogobius giuris) phân
bố ở ven biển Trà Vinh, Sóc
Trăng và Bạc Liêu :

Huỳnh, Ngọc Tới

Thái, Vũ Bằng

Huỳnh Ngọc Tới ;
Khảo sát thực trạng việc dạy và học toán đối với giáo viên và học sinh để
Dương Hữu Tòng
chỉ ra những sai lầm phổ biến của học sinh khi giải các bài toán liên quan
(Cán bộ hướng
đến tính đơn điệu của hàm số ở trường trung học phổ thông.
dẫn)

Nguyễn, Phương
Dung

Nguyễn Phương
Dung ; Huỳnh Khảo sát cấu trúc vùng năng lượng và mật độ trạng thái của bGNRs với hai
Anh Huy (Người biên zigzag và armchair theo hai kiểu xếp Â-stacking và AB-stacking.
hướng dẫn)

Lê, Thị Trúc Linh

Tìm hiểu về sức sinh sản, mùa vụ sinh sản và mối quan hệ giữa sức sinh sản
Lê Thị Trúc Linh
với chiều dài và trọng lượng của cá bống cát tối, xác định cấu trúc mô học
; Đinh Minh
của tuyến trứng, tuyến tinh qua các giai đoạn phát triển, khảo sát hình thái
Quang (Cán bộ
ống tiêu hóa, thành phần thức ăn, tính ăn và phổ dinh dưỡng của cá bống
hướng dẫn)
cát tối.
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Vận dụng lí thuyết kiến tạo
vào quá trình dạy học các
bài phong cách chức năng
ngôn ngữ cho sinh viên sư
phạm Tiểu học trường Cao
đẳng Cần Thơ :

Luận văn ThS

Phát triển năng lực thuyết
trình thông qua dạy học tác
phẩm thơ ca trung đại Việt
Nam :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của than tràm
lên đặc tính hóa học đất
trồng rau muống (Ipomea
Aquatica) :
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Trần, Thị Thúy
Ngân

Trần Thị Thúy
Ngân ; Nguyễn
Văn Nở (Cán bộ
hướng dẫn)

Hà Thị Thu
Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thiết kế các bài
Phương ; Nguyễn
Hà, Thị Thu Phương
tập nhằm phát triển năng lực thuyết trình cho học sinh trong dạy học thơ ca
Kim Châu (Cán
trung đại Việt Nam, thực nghiệm và đánh giá kết quả.
bộ hướng dẫn)
Nguyễn, Minh
Trung

Nguyễn Minh
Trung ; Bùi Thị
Nga (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá tính bền vững của
Phạm Duy Linh ;
mô hình rừng thủy sản kết
Nguyễn Hồng Tín
Phạm, Duy Linh
hợp ở vùng ven biển Đồng
(Cán bộ hướng
bằng sông Cửu Long :
dẫn)
Đánh giá giá trị kinh tế của
Nguyễn Trương
sinh khối và hấp thụ CO2
Nhật Tân ;
Nguyễn, Trương
của cây tràm tại Trung tâm
Trương Hoàng
Nhật Tân
Nông nghiệp Mùa Xuân
Đan (Cán bộ
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
hướng dẫn)
Giang :
Đánh giá tác động của biến
Nguyễn Huỳnh
đổi khí hậu lên hệ thống
Như ; Lê Anh
Nguyễn, Huỳnh Như
canh tác lúa - tôm ở huyện
Tuấn (Cán bộ
Thới Bình, tỉnh Cà Mau :
hướng dẫn)
Nâng cao chất lượng dịch vụ
khám chữa bệnh tại bệnh
viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng
:

Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, vận dụng lí thuyết kiến tạo
vào quá trình dạy học các bài phong cách chức năng ngôn ngữ cho sinh viên
Cao đẳng sư phạm Tiểu học.

Nguyễn, Thị Mai
Thùy

Nguyễn Thị Mai
Thùy ; Nguyễn
Huỳnh Phước
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá vai trò của than tràm đến thành phần đạm nhằm ứng dụng than
tràm trong sản xuất rau.
Đánh giá tính bền vững của mô hình rừng thủy sản kết hợp tại các tỉnh ven
biển ĐBSCL, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần
phát triển sinh kế nông hộ, quản lý tài nguyên rừng bền vững.

Đánh giá giá trị kinh tế, giá trị lưu trữ và hấp thụ CO2 của rừng tràm, từ đó
đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với thực tiễn nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hệ thống
canh tác lúa - tôm, từ đó đánh giá tính bền vững của hệ thống canh tác này
tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nhằm tìm ra các
nhân tố ảnh hưởng và đề xuất các hàm ý chính sách nâng cao chất lượng
dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.
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Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến việc lựa chọn
thuốc không kê đơn của
người dân tại các cơ sở bán
lẻ thuốc ở thành phố Cần
Thơ :

Luận văn ThS

Xác định các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định thuê
ngoài của các doanh nghiệp
thủy sản tại thành phố Cần
Thơ :

Luận văn ThS

Nghiên cứu mối quan hệ
giữa chỉ số giá chứng khoán
của hai thị trường ở Việt
Nam :

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Nghiên cứu tính chất điện tử
của cấu trúc siêu mạng dựa
trên dãy dị chất ZnO/GaN
kiểu Armchair bằng phương
pháp phiếm hàm mật độ :
Mô phỏng cấu trúc hạt nano
vô định hình TiO2 bằng
phương pháp phiếm hàm
mật độ dựa trên liên kết
mạnh :
Nghiên cứu cấu trúc
Silicene bằng phương pháp
phiếm hàm mật độ dựa trên
liên kết mạnh :
Tín hiệu của các hạt Higgs
trong mô hình 3-3-1 với vô
hướng trơ :

Lữ, Thiện Phúc

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thuốc không kê đơn của
Lữ Thiện Phúc ;
người dân tại cơ sở bán lẻ thuốc ở thành phố Cần Thơ, từ đó dựa trên kết
Đỗ Văn Xê (Cán
quả nghiên cứu giúp cho các cơ sở bán lẻ thuốc đưa ra được những chiến
bộ hướng dẫn)
lược phù hợp để thu hút người tiêu dùng.

Bùi Thị Anh Thư ;
Lê Tấn Nghiêm
Bùi, Thị Anh Thư
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích thực trạng thuê ngoài và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
thuê ngoài của các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đề xuất một số khuyến nghị giúp các doanh nghiệp có thêm cơ sở, thông tin
để việc thuê ngoài hiệu quả hơn.

Nguyễn Ngọc
Nghiên cứu sự liên kết giữa hai Sở Giao dịch chứng khoán ở Việt Nam, trên
Oanh ; Trương
Nguyễn, Ngọc Oanh
cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm duy trì sự ổn định và phát triển
Đông Lộc (Cán bộ
bền vững cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
hướng dẫn)
Huỳnh, Thị Mỹ
Duyên

Huỳnh Thị Mỹ
Nghiên cứu sự hình thành và tính chất điện tử cấu trúc siêu mạng dựa trên
Duyên ; Nguyễn
cấu trúc ZnO/GaN kiểu armchair bằng phương pháp phiếm hàm mật độ kết
Thành Tiên (Cán
hợp mô phỏng tính chất của chúng bằng phần mềm mô phỏng vật lý.
bộ hướng dẫn)

Lê Thị Hồng Điệp Khảo sát cấu trúc hạt nano vô định hình TiO2 với các kích thước và hình
Lê, Thị Hồng Điệp ; Huỳnh Anh Huy dạng khác nhau, được tạo ra từ hai dạng thù hình của TiO2 là anatase và
(Người hướng dẫn) rutile.
Nguyễn, Thị Quế
Trinh

Phạm, Thị Trang

Nguyễn Thị Quế
Trinh ; Huỳnh Khảo sát cấu trúc và tính chất của vật liệu silicene bằng phương pháp
Anh Huy (Người phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh.
hướng dẫn)
Phạm Thị Trang ;
Trình bày mô hình chuẩn và cơ chế Higgs, mô hình 3-3-1 với cơ chế Higgs
Phùng Văn Đồng
mới, khảo sát các hạt Higgs ở máy gia tốc LHC.
(Người hướng dẫn)
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Sử dụng phép biến đổi
wavelet rời rạc để phân tích
dữ liệu địa chấn nhằm xác
định chính xác tâm chấn của
trận động đất :
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Các ràng buộc địa phương
lên mô hình hấp dẫn cải tiến
f(R) dạng hàm mũ - đa thức :

Luận văn ThS

Hạt Higgs của mô hình
chuẩn trong mô hình 3-3-1
với ba đơn tuyến Lepton :

Đoàn, Lê Thanh
Linh
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Phân lập chất từ cao kém
phân cực của lá loài
Vernonia amygdalina Del. :

Nguyễn, Thị Bạch
Hà

Nguyễn Thị Bạch
Hà ; Tôn Nữ Liên Nghiên cứu phân lập, tinh chế các chất từ cao kém phân cực và xác định
Hương (Người cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập được.
hướng dẫn)
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Cao, Thanh Hoài

Cao Thanh Hoài ;
Nghiên cứu chiết tách, phân lập và xác định cấu trúc hóa học một số hợp
Lê Tiến Dũng
chất từ quả chín Caryota mitis L.
(Người hướng dẫn)
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Trần, Thị Nữ

Trần Thị Nữ ; Lê
Nghiên cứu chiết tách, phân lập và xác định cấu trúc hóa học một số hợp
Tiến Dũng (Người
chất từ quả Caryota mitis L.
hướng dẫn)
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Khảo sát thành phần hóa
học cao phân cực quả đủng
đỉnh (Caryota mitis L.) :
Khảo sát thành phần hóa
học cao ethyl acetate quả
đủng đỉnh (Caryota mitis L.)
:Hiệu quả của vi khuẩn cố

Trình bày tổng quan về động đất và phương pháp phân tích sóng địa chấn
Nguyễn Kim Tiền
để xác định các thông số của trận động đất và phép biến đổi wavelet rời rạc,
Nguyễn, Kim Tiền ; Dương Hiếu Đẩu
mô phỏng xác định các thông số cơ bản của một trận động đất bằng biến đổi
(Người hướng dẫn)
wavelet rời rạc
Nguyễn, Ngọc

định đạm và vi khuẩn hòa
tan lân lên giống lúa
Võ, Thị Thu Tuyền
OM5451 tại xã Hiếu Phụng,
huyện Vũng Liêm, tỉnh
Vĩnh Long :
Hiệu quả của vi khuẩn cố
định đạm và vi khuẩn hòa
tan lân lên giống lúa
Tăng, Thị Thùy Lan
OM2517 trên vùng đất
nhiễm phèn - mặn tại thị xã
Giá Rai tỉnh Bạc Liêu :

Nguyễn Ngọc ;
Nghiên cứu các ràng buộc địa phương trong hệ mặt trời lên mô hình hấp
Võ Văn Ớn
dẫn f(R) dạng hàm mũ - đa thức để đánh giá các tham số của mô hình.
(Người hướng dẫn)
Đoàn Lê Thanh
Trình bày mô hình chuẩn và hạt Higgs trong mô hình chuẩn, hạt Higgs của
Linh ; Hoàng
mô hình chuẩn trong mô hình 3-3-1 với ba đơn tuyến Lepton, tương tác của
Ngọc Long
hạt Higgs trung hòa với các Boson chuẩn.
(Người hướng dẫn)

Võ Thị Thu
Tuyền ; Trần Thị Xác định hiệu quả của hai dòng vi khuẩn cố định đạm Klebsiella
Ngọc Sơn,
pneumoniae HKN1 và vi khuẩn hòa tan lân Pantoea agglomerans HP2 lên
Nguyễn Hữu Hiệp sự tăng trưởng và năng suất cây lúa.
(Người hướng dẫn)
Tăng Thị Thùy
Xác định hiệu quả của hai dòng vi khuẩn cố định đạm Klebsiella
Lan ; Trần Thị
pneumoniae HKN1 và vi khuẩn hòa tan lân Pantoea agglomerans HP2 trong
Ngọc Sơn (Người
điều kiện đất nhiễm phèn - mặn trên cây lúa trồng tại Bạc Liêu.
hướng dẫn)
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Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng giới hạn tín dụng của
doanh nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn thành phố Vĩnh
Long tỉnh Vĩnh Long :

Luận văn ThS

Đánh giá khả năng kháng
khuẩn và chống oxy hóa của
tinh dầu trích ly từ vỏ bưởi
Năm Roi (Citrus grandis) :

Luận văn ThS

Nghiên cứu thiết kế hệ
thống điều khiển máy quay
phim di chuyển trên dây cáp
đôi :

Luận văn ThS
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Phân loại văn bản với giải
thuật Logistic Regression :
Phân lập và tuyển chọn các
dòng nấm men
(Saccharomyces spp.) lên
men rượu cà na (Canarium
album) :
Teacher talk in EFL
speaking lessons and
implications for learner
involvement: A case at a
foreign language center in
the Mekong Delta :
Factors hindering oral
presentation of non-English
major students at a college
in Can Tho city :

Phan, Thị Bé Ba

Phan Thị Bé Ba ;
Phân tích khái quát về doanh nghiệp nhỏ và vừa và giới hạn tín dụng đối
Bùi Văn Trịnh
với các doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của
(Cán bộ hướng
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.
dẫn)

Lâm Thùy Duyên
; Nguyễn Công Hà
Lâm, Thùy Duyên
(Cán bộ hướng
dẫn)

Xác định các thành phần hóa học có trong tinh dầu vỏ bưởi, phân tích các
chỉ tiêu hóa học trong tinh dầu vỏ bưởi, đặc điểm biến đổi trong quá trình
bảo quản tinh dầu, hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính chống oxy hóa của
tinh dầu.

Nguyễn, Hoàng
Vương

Nguyễn Hoàng
Vương ; Nguyễn
Ứng dụng bộ điều khiển trượt cho hệ thống điều khiển máy quay phim di
Chánh Nghiệm
chuyển trên dây cáp đôi được thiết kế lắp tại trường quay trong nhà.
(Cán bộ hướng
dẫn)

Quách, Tiểu Long

Quách Tiểu Long
; Đỗ Thanh Nghị, Nghiên cứu phát triển thuật toán máy học (LR-SGD) mà không tập trung
Phạm Nguyên nghiên cứu sâu các bước xử lý dữ liệu đầu vào, không phân biệt ngôn ngữ
Khang (Cán bộ của các văn bản trong tập dữ liệu.
hướng dẫn)

Phân lập các dòng nấm men từ dịch quả cà na lên men, tuyển chọn dòng
Nguyễn Thị Niềm
nấm men có hoạt lực lên men cao thông qua khảo sát cường độ lên men của
; Huỳnh Ngọc
Nguyễn, Thị Niềm
các dòng nấm men phân lập được bằng chai Durham và bình tam giác, định
Thanh Tâm (Cán
danh dòng nấm men có hoạt lực lên men cao bằng phương pháp giải trình
bộ hướng dẫn)
tự DNA.

Bùi, Kiều Diễm

Bùi Kiều Diễm ;
Phạm Thị Hồng
Nhung (Cán bộ
hướng dẫn)

Lê, Thị Thảo

Lê Thị Thảo ;
Nguyễn Thị
Phương Hồng
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu điều tra mục đích, tần suất và mức độ ngữ ngôn của giáo viên
trong lớp học nói tiếng Anh, tìm ra những điểm đặc trưng của ngữ ngôn
giáo viên để xét xem đặc trưng nào hỗ trợ hay cản trở sự tham gia của học
sinh trong lớp học nói tiếng Anh.

Nghiên cứu nhằm tìm ra những yếu tố cacnr trở việc thuyết trình bằng tiếng
Anh của sinh viên không chuyên ngữ.
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EFL student motivation in
learning English speaking
with the native speaker at a
college in the Mekong Dalta
:Le transfert de l'anglais vers
le Francais: Estudes des
devoirs en expression
escrite des estudiants
anglophones du
Despartement de Francais
de l'Université de Can Tho :
Nghiên cứu ảnh hưởng của
chất lượng dịch vụ đến sự
gắn kết của khách hàng sử
dụng dịch vụ thông tin di
động mạng Vinaphone tại
thành phố Cần Thơ :

Trần Thị Tú Trinh
; Nguyễn Bửu
Nghiên cứu tìm hiểu động lực của sinh viên khi học nói tiếng Anh với
Trần, Thị Tú Trinh
Huân (Cán bộ
người nước ngoài và một số đề xuất nâng cao chất lượng giảng dạy.
hướng dẫn)

Trương, Bích Hảo

Cette réalité nous a pousé à mener une recherche: Quelles sont les erreurs
Trương Bích Hảo
concernant l'anglais fréquemment apprues dans les copíe de production
; Nguyễn Hương
écrite des étudiants du départment de francais; pourquoi les étudiant
Trà (Cán bộ
n'appliquent pas les règles grammaticales du francais au lieu d'utiliser ceux
hướng dẫn)
de l'anglais tandis que ces règles sont précisément distinctes.

Nguyễn, Lê Minh
Quang

Nguyễn Lê Minh
Phân tích thực trạng sử dụng dịch vụ thông tin di động và đánh giá các nhân
Quang ; Đỗ Văn
tố tác động đến sự gắn kết của khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin di
Xê (Cán bộ hướng
động mạng Vinaphone tại thành phố Cần Thơ.
dẫn)

Phân tích các nhân tố ảnh
Đoàn Minh
hưởng đến quyết định mua
Phân tích thực trạng tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua
Cường ; Huỳnh
sản phẩm sữa bột trẻ em từ 1 Đoàn, Minh Cường
đối với dòng sản phẩm sữa bột trẻ em từ 1 -3 tuổi của Vinamilk của khách
Trường Huy (Cán
- 3 tuổi của Vinamilk tại
hàng tại thành phố Cần Thơ.
bộ hướng dẫn)
thành phố Cần Thơ :
Giải pháp hoàn thiện công
Phạm Thị Bình
tác quản trị lực lượng bán
Phân tích thực trạng bán hàng và quản trị lực lượng bán hàng, các yếu tố
Phạm, Thị Bình
Minh ; Lưu Thanh
hàng tại công ty cổ phần
ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của lực lượng bán hàng công
Minh
Đức Hải (Cán bộ
thương mại Sabeco Sông
ty, đánh giá tính phù hợp của quy trình quản trị lực lượng bán hàng.
hướng dẫn)
Hậu :
Nguyễn Thùy
Phân tích thực trạng kinh doanh và tiêu dùng các loại trái cây trong và
Phân tích hành vi tiêu dùng
Nhung ; Lê Tấn
Nguyễn, Thùy
ngoài nước, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng trái cây của người
trái cây của người dân tại
Nghiêm (Cán bộ
Nhung
dân Vĩnh Long.
tỉnh Vĩnh Long :
hướng dẫn)
Giải pháp nâng cao mức độ
nhận biết của khách hàng
đối với thương hiệu Sense
City :

Ngô, Mộng Hằng

Ngô Mộng Hằng ;
Đo lường và đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu
Võ Thành Danh
Sense City, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết của khách
(Cán bộ hướng
hàng.
dẫn)
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Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến ý định mua thực
phẩm chức năng của người
tiêu dùng trên địa bàn thành
phố BếnTre :

Nguyễn, Thị Diễm
Hằng

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả sản xuất
và giảm khí thải nhà kính
của các mô hình sản xuất
lúa ở huyện Long Phú, tỉnh
Sóc Trăng :

Huỳnh Văn
Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất lúa của nông hộ, các yếu tố ảnh
Cường ; Ngô Thị
Huỳnh, Văn Cường
hưởng đến hiệu quả sản xuất và ước tính lượng khí thải nhà kính từ các mô
Thanh Trúc (Cán
hình sản xuất lúa ở huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định di cư
kinh tế của nông dân ở Việt
Nam :

Nguyễn, Thị Ngân
Hà

Luận văn ThS

Xác định mầm bệnh thối
đồng tiền trên khoai lang
tím tại huyện Bình Tân,
Vĩnh Long và tuyển chọn vi
khuẩn đối kháng trong đất
để phòng trị bệnh :

Trần Thị Bích
Phân lập và xác định mầm bệnh thối đồng tiền trên khoai lang tím, tuyển
Thảo ; Nguyễn
Trần, Thị Bích Thảo
chọn vi khuẩn trong đất có khả năng đối kháng với mầm bệnh thối đồng
Đắc Khoa (Cán bộ
tiền trên đĩa thạch.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Tuyển chọn vi khuẩn phân
giải Chlorate kali được phân
lập từ đất trồng nhãn ở quận
Thốt Nốt, Cần Thơ :

Luận văn ThS

Sử dụng hóa học tính toán
nghiên cứu cấu trúc hình
học và cấu trúc electron của
các cluster VBn :

Luận văn ThS

Khảo sát sự tương tác giữa
kiteplatin với guanine và
adenine bằng phương pháp
tính toán hóa học lượng tử :

Trần, Thị Diệu
Nguyên

Sơn, Quan Thành

Tô, Thị Ngọc Hân

Nguyễn Thị Diễm
Hằng ; Ngô Mỹ Phân tích thực trạng hành vi tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định
Trân (Cán bộ
mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng thành phố Bến Tre.
hướng dẫn)

Nguyễn Thị Ngân
Hà ; Phạm Lê
Mô tả thực trạng di cư kinh tế của nông dân và phân tích các yếu tố ảnh
Thông (Cán bộ hưởng đến quyết định di cư kinh tế của nông dân Việt Nam.
hướng dẫn)

Trần Thị Diệu
Nguyên ; Nguyễn
Thị Phi Oanh
(Cán bộ hướng
dẫn)
Sơn Quan Thành ;
Trần Văn Tân
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng phân giải Chlorate
kali từ đất trồng nhãn, định danh khoa học các dòng vi khuẩn phân giải
Chlorate kali hiệu quả trong đất dựa vào hệ thống phân loại Bergey và trình
tự gen 16S rRNA.
Xác định cấu trúc hình học của các cluster VBn và các đồng phân biên về
mặt năng lượng cũng như các tính chất dao động của các đồng phân bền
nhất về mặt năng lượng, nghiên cứu đặc điểm liên kết giữa vanadi và bor.

Tô Thị Ngọc Hân
Khảo sát sự tương tác của kiteplatin với DNA cụ thể là các base purine:
; Phạm Vũ Nhật
guanine và adenine; tìm hiểu bản chất của sự tương tác bao gồm các điểm
(Cán bộ hướng
liên kết, năng lượng liên kết và cơ chế liên kết.
dẫn)

Phạm, Chí Hữu

Phạm Chí Hữu ;
Lê Thanh Tùng
(Cán bộ hướng
dẫn)

Trình bày một số khái niệm trong giải tích, điều kiện tối ưu sử dụng định
tính ràng buộc Guignard, điều kiện tối ưu sử dụng định tính ràng buộc mở
rộng Abadie và Magasarian-Fromovitz.

Trần Tuấn Đạt ;
Lâm Quốc Anh
(Cán bộ hướng
dẫn)

Trình bày tính liên tục nghiệm của bài toán tối ưu, bài toán bất đẳng thức
biến phân và bài toán cân bằng.

Luận văn ThS

Điều kiện tối ưu cho bài
toán tối ưu với ràng buộc
cân bằng :
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Nghiên cứu tính liên tục
nghiệm trong tối ưu hóa
bằng phương pháp hàm Gap
:

Trần, Tuấn Đạt
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Ứng dụng phương pháp
Bayes để đánh giá độ tin cậy
trong hệ mờ :

Lê, Thanh Hà
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Lê Thanh Hà ; Lê Trình bày một số khái niệm cơ bản về mờ, thống kê Bayes cho ước lượng
Sĩ Đồng (Cán bộ điểm của số mờ, ứng dụng phương pháp Bayes để đánh giá độ tin cậy trong
hướng dẫn)
hệ mờ.

Trần, Thị Tuyết
Sương

Trần Thị Tuyết
Sương ; Lâm
Hoàng Chương
(Cán bộ hướng
dẫn)

Trình bày một số kiến thức cơ bản về chuỗi số, không gian xác suất,.. một
số chuỗi lũy thừa toán tử, sự hội tụ của chuỗi lũy thừa toán tử co trong L1
và trong không gian hilbert, hội tụ hầu khắp nơi của chuỗi lũy thừa toán tử.

Trương Thị Oanh
Thùy ; Nhan Minh
Trí (Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích các thành phần hóa học của nguyên liệu vỏ quýt hồng Lai Vung,
khảo sát ảnh hưởng của chế độ chần và nồng độ muối đến cảm quan và hàm
lượng β-carotene trong vỏ quýt, nồng độ đường và thời gian ngâm đến sự
thay đổi độ ẩm, hàm lượng β-carotene.
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Sự hội tụ của chuỗi lũy thừa
của toán tử co trong Lp :

Luận văn ThS

Khảo sát các yếu tố ảnh
hưởng đến hàm lượng βcarotene trong quá trình chế
biến mứt vỏ quýt hồng
(Citrus reticulata Blanco)
Lai Vung, Đồng Tháp :

Trương, Thị Oanh
Thùy
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Nghiên cứu sản xuất bột
chuối theo phương pháp sấy
bọt :

Nguyễn, Thị Kim
Dung

Nguyễn Thị Kim
Khảo sát ảnh hưởng của các chất tạo bọt và ổn định bọt đến độ bền bọt,
Dung ; Võ Tấn
động học của sự thoát ẩm trong quá trình sấy bọt bằng phương pháp sấy đối
Thành (Cán bộ
lưu, đánh giá chất lượng sản phẩm về màu sắc và độ hòa tan.
hướng dẫn)

Trà, Thúy Trinh

Trà Thúy Trinh ;
Trần Văn Minh Nghiên cứu thơ Đồng bằng sông Cửu Long sau năm 1975 và nhà thơ Song
(Cán bộ hướng Hảo, đặc điểm nội dung và nghệ thuật thơ Song Hảo
dẫn)
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Đặc điểm thơ Song Hảo :
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Mô phỏng đóng mở cống
theo thời gian thực với mô
hình ô-tô-mát tế bào :

Huỳnh Thanh Nhã
Nghiên cứu lý thuyết cống thủy lợi và mô phỏng, tìm hiểu lý thuyết về mô
; Huỳnh Xuân
hình ô-tô-mát tế bào, đề xuất tập luật cho mô hình ô-tô-mát tế bào để xác
Huỳnh, Thanh Nhã
Hiệp (Cán bộ
định đóng mở cống thủy lợi phù hợp.
hướng dẫn)
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Khảo sát một số hỗn hợp
Ngô Thị Hồng
môi trường nuôi cấy nấm
Ngô, Thị Hồng
Hương ; Trần
vân chi trắng (Trametes
Hương
Nhân Dũng (Cán
elegans) :
bộ hướng dẫn)
Ảnh hưởng của quy trình xử
Huỳnh Ngọc
lý nguyên liệu lên thành
phần hóa học và một số hoạt Huỳnh, Ngọc Thiên Thiên Trang ; Lưu
Trang
Thái Danh (Cán
tính sinh học của tinh dầu
bộ hướng dẫn)
nghệ vàng (Curcuma longa
L):
Nghiên cứu khả năng sử
Võ Thị Thu
dụng vỏ tràm (Melaleuka
Duyên ; Bùi Thị
Võ, Thị Thu Duyên
cajuputi Powel) để trồng
Minh Diệu (Cán
nấm vân chi đỏ (Pycnoporus
bộ hướng dẫn)
sanguineus) :
Phạm Thu Huyền
; Nguyễn Thu
Hương (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu quy trình sản xuất cơ bản để sản xuất nấm vân chi trắng
(Trametes elegans), từ đó làm tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn về
công nghệ sản xuất nấm vân chi trắng sau này.
Nghiên cứu ảnh hưởng của các quy trình xử lý nguyên liệu trước khi ly
trích lên năng suất, thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của
tinh dầu nghệ vàng.
Nghiên cứu xác định khả năng thay thế mùn cưa cao su bằng cơ chất vỏ
tràm (tỷ lệ phối trộn phù hợp giữa vỏ tràm với mùn cưa cao su) để trồng
nấm vân chi đỏ cho năng suất cao, đồng thời xác định được độc tính cấp
bằng đường uống của cao chiết quả thể nấm vân chi đỏ.
Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thái độ của giáo viên phổ thông đối với việc sử
dụng các đường hướng dạy viết, việc sử dụng những đường hướng dạy viết
trong thực tế giảng dạy và có hay không mối quan hệ giữa thái độ và việc
thực hành của giáo viên trong sử dụng các đường hướng dạy viết.
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High school EFL teachers'
attitudes towards and
practices of writing
instruction approaches :

Phạm, Thu Huyền

Luận văn ThS

Lecturers' and students'
perceptions towards using
interactive whiteboard in
EFL classrooms: A case at
university in the Mekong
Delta :

Phạm Thanh Loan
; Lê Xuân Mai Nghiên cứu nhằm tìm ra sự khác biệt về nhận thức giữa sinh viên chuyên và
Phạm, Thanh Loan
(Cán bộ hướng không chuyên thông qua bảng câu hỏi và phỏng vấn.
dẫn)

Luận văn ThS

The effects of drama-based
role play activities on
English as a foreign
language (EFL) students'
speaking performance: A
case at a university in the
Mekong Dalta :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định tham
gia hụi của tiểu thương trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Long :

Đỗ, Thị Ngọc Nhi

Đỗ Thị Ngọc Nhi
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các hoạt động đóng vai dựa trên kịch nghệ
; Nguyễn Bửu
đến ba khía cạnh của nói - độ chính xác, phát âm và sự tương tác đối với
Huân (Cán bộ
sinh viên học tiếng Anh.
hướng dẫn)

Huỳnh Kim
Nguyên ; Phan
Huỳnh, Kim Nguyên
Đình Khôi (Cán
bộ hướng dẫn)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của tiểu
thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ đó đề xuất một số khuyến nghị
nhằm làm tăng hiệu quả của việc tham gia hụi của tiểu thương.
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Phân tích tiềm năng phát
triển du lịch cộng đồng kết
hợp với làng nghề tại huyện
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long :
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Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định lựa
chọn hàng tiêu dùng Việt
của người dân thành phố
Cần Thơ :

Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định tham
gia và hợp tác xã nông
nghiệp của nông hộ ở tỉnh
Vĩnh Long :
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Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến việc hạn chế tín
dụng chính thức đối với
nông hộ tại Tp. Cần Thơ :

Luận văn ThS

Phân tích hiệu quả kinh tế
của nông hộ trồng lúa tại
quận Bình Thủy thành phố
Cần Thơ :
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Tuyển chọn chất mang để
tồn trữ vi khuẩn Bacillus sp.
đối kháng với vi khuẩn
Xanthomonas oryzae pv.
oryzae gây bệnh cháy bìa lá
lúa :

Luận văn ThS

Khảo sát các hoạt tính sinh
học của cao chiết cỏ mần
trầu (Eleusine indican (L.)
Gaertn) :

Nguyễn, Phạm Thu
Giang

Nguyễn Phạm
Thu Giang ;
Huỳnh Trường
Huy (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích thực trạng hoạt động và tiềm năng phát triển của các điểm du lịch
cộng đồng kết hợp với làng nghề dựa trên nhu cầu của du khách.

Lê, Thị Trúc Ly

Lê Thị Trúc Ly ;
Lưu Thanh Đức Phân tích thực trạng nhu cầu tiêu dùng và xác định các yếu tố tác động đến
Hải (Cán bộ
quyết định lựa chọn hàng Việt của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ.
hướng dẫn)

Khưu, Bảo Châu

Khưu Bảo Châu ;
Phân tích thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp và các yếu
Lê Tấn Nghiêm
tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp của nông
(Cán bộ hướng
hộ ở tỉnh Vĩnh Long.
dẫn)

Tạ, Hồng Sáng

Tạ Hồng Sáng ;
Phân tích thực trạng hạn chế tín dụng chính thức của nông hộ và các yếu tố
Vương Quốc Duy
ảnh hưởng đến việc hạn chế tín dụng chính thức đối với nông hộ ở thành
(Cán bộ hướng
phố Cần Thơ.
dẫn)

Phạm Hồng
Phân tích tình hình sản xuất, hiệu quả kinh tế của các hộ trồng lúa và các
Thắng ; Mai Văn
Phạm, Hồng Thắng
nhân tố tác động đến hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng lúa tại quận Bình
Nam (Cán bộ
Thủy.
hướng dẫn)

Đặng, Hoài An

Đặng Hoài An ;
Nguyễn Thị Phi
Oanh (Cán bộ
hướng dẫn)

Tạo chế phẩm dạng bột và đánh giá khả năng sống sót của 5 chủng Bacillus
trong 5 loại chất mang khác nhau trong thời gian 9 tháng, khảo sát khả năng
đối kháng của 5 chủng Bacillus sp. trên đĩa thạch đối với vi khuẩn Xoo sau
khi tồn trữ trong 5 loại chất mang và đánh giá hiệu quả quản lý bệnh cháy lá
lúa ở điều kiện nhà lưới.

Nguyễn, Thanh
Nhật Phương

Nguyễn Thanh
Nhật Phương ;
Nguyễn Đức Độ
(Cán bộ hướng
dẫn)

Điều chế cao chiết cỏ mần trầu, định tính các nhóm hợp chất tự nhiên và
định lượng flavonoid và alkaloid tổng có trong cao chiết, khảo sát và so
sánh hoạt tính sinh học của cao chiết khả năng chống oxy hóa và kháng
khuẩn.

Nguyễn, Thị Ngọc
Thắm

Nguyễn Thị Ngọc
Tổng hợp và khảo sát đặc tính hạt nano Fe3O4, tạo hạt nano sắt từ phủ
Thắm ; Đoàn Văn
chitosan, ứng dụng dung nạp và khả năng phóng thích curcumin (in vitro),
Hồng Thiện (Cán
đánh giá mô hình động học của quá trình phóng thích curcumin.
bộ hướng dẫn)

Nguyễn, Hoàng
Khang

Nguyễn Hoàng
Xác định cấu trúc hình học và cấu trúc electron của cluster SeSi4 và cluster
Khang ; Trần Văn
SeSi4-; dùng kết quả tính toán để so sánh và đối chiếu với kết quả thu được
Tân (Cán bộ
từ thực nghiệm
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Bài toán 1-Median trên
mạng lưới đồ thị và bài toán
ngược :

Phạm, Văn Chiến

Phạm Văn Chiến ;
Trình bày các khái niệm cơ bản và thuật toán có liên quan của lý thuyết vị
Nguyễn Trung
trí trên đồ thị và bài toán xếp ba lô, bài toán 1-median trên đồ thị xương
Kiên (Cán bộ
rồng,...
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Mô hình Markov ẩn của quá
trình giá cổ phiếu :

Trần, Văn Trọng

Trần Văn Trọng ;
Nghiên cứu tìm hiểu mô hình Markov ẩn, xây dựng mô hình, ứng dụng
Trần Văn Lý (Cán
trong mô tả động thái của quá trình giá cổ phiếu.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Xử lý hành vi trục lợi bảo
hiểm nhân thọ - Thực trạng
và hướng hoàn thiện :

Lê, Ngọc Anh

Luận văn ThS

Nguyên tắc công bằng trong
pháp luật thuế thu nhập cá
nhân :

Nguyễn, Thị Trúc
Linh

Luận văn ThS

Pháp luật về điều kiện kinh
doanh thực phẩm thủy sản
xuất khẩu :

Võ, Tấn Tài

Luận văn ThS

Phát triển năng lực tạo lập
văn bản nghị luận cho học
sinh THPT qua hình thức
dạy học dựa trên dự án :

Nguyễn, Thị Thùy
Trang

Luận văn ThS

Việc sử dụng phiếu học tập
trong dạy học để phát triển
năng lực đọc hiểu văn bản
văn chương cho học sinh
lớp 10 :

Nguyễn Bảo Trâm
Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, thiết kế và sử dụng phiếu
; Nguyễn Hoa
Nguyễn, Bảo Trâm
học tập theo định hướng phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương
Bằng (Cán bộ
cho học sinh.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Điều chế hạt nano sắt từ phủ
chitosan ứng dụng dẫn
truyền curcumin :

Luận văn ThS

Nghiên cứu cấu trúc của
cluster SeSi4 bằng hóa học
lượng tử tính toán :
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Lê Ngọc Anh ;
Phạm Văn Beo
(Cán bộ hướng
dẫn)

Trình bày những vấn đề lý luận và pháp lý về xử lý hành vi trục lợi bảo
hiểm nhân thọ, thực trạng và giải pháp về xử lý hành vi trục lợi bảo hiểm
nhân thọ.

Nguyễn Thị Trúc
Trình bày những vấn đề lý luận về nguyên tắc công bằng trong pháp luật
Linh ; Lê Thị
thuế thu nhập cá nhân, thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc
Nguyệt Châu (Cán
công bằng trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân.
bộ hướng dẫn)
Võ Tấn Tài ; Cao
Nhất Linh (Cán
bộ hướng dẫn)
Nguyễn Thị Thùy
Trang ; Dương
Thị Hồng Hiếu
(Cán bộ hướng
dẫn)

Trình bày lý luận chung về kinh doanh thực phẩm thủy sản xuất khẩu, pháp
luật và điều kiện kinh doanh thực phẩm thủy sản xuất khẩu, thực trạng và
hướng hoàn thiện.
Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy học dựa trên dự án và dạy tạo
lập vă bản nghị luận, điều tra, khảo sát thực trạng dạy học tạo lập văn bản
và đề xuất quy trình thiết kế hồ sơ bài dạy dựa trên dự án nhằm phát triển
năng lực tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh.
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Luận văn ThS

Thiết kế và sử dụng bài tập
thảo luận nhóm trong dạy
học văn học trẻ em để phát
triển năng lực giao tiếp cho
sinh viên :

Luận văn ThS

Sử dụng câu hỏi dạy học tác
phẩm thơ trữ tình lớp 11
nhằm phát triển năng lực
liên tưởng, tưởng tượng của
học sinh :

Luận văn ThS

Tác động của đánh giá
thường xuyên đối với việc
phát triển năng lực đọc văn
bản của học sinh :

Luận văn ThS

Sử dụng sơ đồ tư duy trong
dạy học văn học trung đại
Việt Nam lớp 10 nhằm phát
triển năng lực sáng tạo cho
người học :

Luận văn ThS

Ước tính sinh khối và dinh
dưỡng của tảo trong ruộng
lúa 3 vụ ở huyện Chợ Mới
tỉnh An Giang vụ thu đông
năm 2016 :

Luận văn ThS

Đánh giá hiện trạng chất
lượng môi trường lao động
tại công ty cổ phần SADICO
Cần Thơ :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến động lực làm
việc của nhân viên tại các
đơn vị sự nghiệp có thu
thành phố Cần Thơ :

Ngô Trần Thị
Tổng quan nghiên cứu và những vấn đề chung, thiết kế các bài tập thảo luận
Anina ; Nguyễn
Ngô, Trần Thị Anina
nhóm để phát triển năng lực giao tiếp cho sinh viên trong dạy học phần văn
Lâm Điền (Cán bộ
học trẻ em.
hướng dẫn)

Lại, Thị Thùy An

Lại Thị Thùy An ;
Tổng quan về việc nghiên cứu câu hỏi trong dạy học, thiết kế câu hỏi dạy
Tào Văn Ân (Cán
học nhằm phát triển năng lực liên tưởng và tưởng tượng cho học sinh.
bộ hướng dẫn)

Bùi, Kim Cương

Bùi Kim Cương ;
Nguyễn Thị Hồng Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, thiết kế các hoạt động dạy
Nam (Cán bộ
học nhằm đánh giá thường xuyên năng lực đọc văn bản của học sinh.
hướng dẫn)

Đồng, Thủy Thảo

Đồng Thủy Thảo ;
Nguyễn Kim
Châu (Cán bộ
hướng dẫn)

Trần, Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh ;
Nguyễn Hữu
Chiếm (Cán bộ
hướng dẫn)

Lê, Thị Phượng

Lê Thị Phượng ;
Phạm Văn Toàn, Nghiên cứu một số yếu tố trong điều kiện lao động ảnh hưởng đến chất
Nguyễn Phương lượng môi trường tại công ty, xác định các chỉ tiêu gây ô nhiễm môi trường
Toại (Cán bộ
lao động tại công ty để đánh giá mức độ ô nhiễm.
hướng dẫn)

Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thiết kế và
hướng dẫn sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học văn học trung đại Việt Nam
lớp 10 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho người học, thực nghiệm và
đánh giá kết quả.
Đánh giá chất lượng nước ruộng thâm canh qua các đợt bón phân, tổng sinh
khối của tảo nổi và tảo bám trong ruộng lúa theo từng đợt và các ngày sau
bón phân, tổng lượng chất dinh dưỡng do tảo cung cấp cho ruộng lúa trong
vụ thu đông năm 2016.

Lư Thị Ngọc Hân
Đánh giá thực trạng ảnh hưởng đến động lực làm việc và phân tích các yếu
; Lê Nguyễn Đoan
Lư, Thị Ngọc Hân
tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại các đơn vị sự nghiệp
Khôi (Cán bộ
có thu thành phố Cần Thơ.
hướng dẫn)
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Luận văn ThS

Ảnh hưởng của độ mặn kết
hợp nhiệt độ lên tiêu hóa và
hiệu quả sử dụng thức ăn
của cá lóc (Channa striata) :

Luận văn ThS

Hệ tiết niệu trên chó bị bệnh
tiểu đường tại bệnh xá thú y
- Đại học Cần Thơ :

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Đánh giá tiềm năng phát
triển vườn cây ăn trái đặc
sản gắn với du lịch trên địa
bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh
An Giang :
Đánh giá hiệu quả phòng trị
của xạ khuẩn và thuốc hóa
học đối với bệnh thán thư do
nấm Colletotrichum sp. trên
đậu nành rau (Glycine max.
L) Merr.) trong điều kiện
nhà lưới :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của Vitamin C
lên tăng trưởng và đáp ứng
miễn dịch của cá lóc
(Channa striata) :

Luận văn ThS

Tính phân biệt của nhãn
hiệu theo quy định của pháp
luật Việt Nam :

Luận văn ThS

Nghiên cứu đặc điểm sinh
học dinh dưỡng và sinh sản
cá bống cát (Glossogobius
aureus) phân bố ở ven biển
tỉnh Bạc Liêu :

Võ, Nguyên Mẫn

Võ Nguyên Mẫn ;
Lam Mỹ Lan,
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ kết hợp độ mặn lên hoạt tính enzyme
Trần Thị Thanh tiêu hóa và độ tiêu hóa thức ăn của cá lóc, tăng trưởng và hiệu quả sử dụng
Hiền (Cán bộ
thức ăn của cá lóc.
hướng dẫn)

Thái, Quốc Khải

Thái Quốc Khải ;
Chẩn đoán những bệnh trên hệ tiết niệu của chó bị bệnh tiểu đường nhằm
Trần Ngọc Bích
góp phần hỗ trợ cho công tác chẩn đoán và nâng cao kết quả điều trị chó
(Cán bộ hướng
tiểu đường và làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu sau này.
dẫn)

Huỳnh, Thị Thúy

Huỳnh Thị Thúy ;
Nguyễn Quang
Tuyến (Cán bộ
hướng dẫn)

Dương, Vân Anh

Dương Vân Anh ;
Tuyển chọn chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng cao và các loại thuốc
Lưu Thái Danh
hóa học có khả năng phòng trị bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. gây
(Cán bộ hướng
hại nặng trên cây đậu nành rau trong điều kiện nhà lưới.
dẫn)

Đánh giá tiềm năng phát triển vườn cây ăn trái đặc sản huyện Tịnh Biên
gắn với du lịch nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách góp phần khai thác có
hiệu quả diện tích đất trồng cây ăn trái và tăng thu nhập cho các hộ trồng
vườn trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Nguyễn, Tường
Khanh

Nguyễn Tường
Khanh ; Phạm
Minh Đức, Trần
Thị Thanh Hiền
(Cán bộ hướng
dẫn)

Xác định hàm lượng vitamin C thích hợp bổ sung vào thức ăn viên cho cá
lóc để cải thiện tăng trưởng và kích thích đáp ứng miễn dịch ở cá lóc.

Lê, Thị Thảo

Lê Thị Thảo ;
Nguyễn Ngọc
Điện (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu các quy định của pháp luật về tính phân biệt của nhãn hiệu và
thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam và so sánh với quy
định của các điều ước quốc tế.

Trần, Thùy Trang

Trần Thùy Trang ;
Trần Đắc Định, Khảo sát hình thái ống tiêu hóa, thành phần thức ăn và tính ăn của cá bống
Đinh Minh Quang cát, xác định sự thành thục sinh dục, sức sinh sản, mùa vụ sinh sản và mối
(Cán bộ hướng quan hệ giữa sức sinh sản với chiều dài và trọng lượng của cá bống cát.
dẫn)

573

574

575

576

Luận văn ThS

Một số bố trí thí nghiệm liên
quan đến nhân tố và ứng
dụng :

Luận văn ThS

Khai triển chính tắc và phân
tích trực giao của quá trình
ngẫu nhiên :

Trình bày các kiến thức cơ bản về bố trí thí nghiệm, một số bố trí thí
nghiệm và bố trí thí nghiệm với nhân tố ngẫu nhiên.

Thái, Văn Thành

Thái Văn Thành ;
Dương Tôn Đảm Trình bày một số kiến thức cơ sở về quá trình ngẫu nhiên, khai triển chính
(Cán bộ hướng tắc quá trình ngẫu nhiên và phân tích trực giao của quá trình ngẫu nhiên.
dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu chế tạo vật liệu
scaffold sử dụng trong kỹ
thuật mô bằng phương pháp
tách pha :

Tào, Thế Dương

Tào Thế Dương ;
Chế tạo vật liệu scaffold từ polymer phân hủy sinh học kết hợp với
Hồ Quốc Phong
hydroxyapatite (HA) và collagen sử dụng cho kỹ thuật mô với quy mô
(Cán bộ hướng
phòng thí nghiệm.
dẫn)

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của tỷ lệ nạp lục
bình (Echhorria crassipes)
lên thành phần và hiệu suất
sinh khí sinh học :

Nguyễn, Thị Nhật
Linh
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Luận văn ThS

580

Nguyễn, Thanh
Thừa

Nguyễn Thanh
Thừa ; Tô Anh
Dũng (Cán bộ
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả sản xuất
của mô hình cánh đồng mẫu
lớn trong sản xuất lúa tại
huyện Bình Tân và Bình
Minh, tỉnh Vĩnh Long :
Nghiên cứu tính chất màng
ZnO chức năng hóa bằng
phương pháp phiếm hàm
mật độ dựa trên liên kết
mạnh :
Xác định biên của ảnh bằng
phép biến đổi Wavelet hai
chiều :
Đánh giá thực trạng, tiềm
năng khai thác và bảo tồn
nguồn tài nguyên cây cảnh ở
thành phố Vĩnh Long :

Nguyễn Thị Nhật
Linh ; Nguyễn Võ
Châu Ngân (Cán
bộ hướng dẫn)

Đánh giá khả năng sử dụng sinh khối lục bình làm nguyên liệu để sản xuất
khí sinh học, gia tăng giá trị sử dụng sinh khối thực vật trong sản xuất khí
sinh học. Đồng thời xác định ảnh hưởng của tỷ lệ nạp chất hữu cơ từ lục
bình đến quá trình sản xuất và hiệu suất sinh khí sinh học.

Trương Thị Hồng
Đánh giá thực trạng và hiệu quả sản xuất của nông hộ tham gia mô hình
Trương, Thị Hồng Châm ; Đặng Kiều
cánh đồng lớn tại hai huyện Bình Tân và Bình Minh, đề xuất một số giải
Châm
Nhân (Cán bộ
pháp nhằm nhân rộng mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn hai huyện.
hướng dẫn)

Trần, Hà Duy

Bùi, Thị Mỹ Loan

Trần Hà Duy ;
Huỳnh Anh Huy Khảo sát các tính chất vật lí của bề mặt màng ZnO chức năng hóa.
(Người hướng dẫn)
Bùi Thị Mỹ Loan
Trình bày một số phương pháp tách biên ảnh, phép biến đổi wavelet và tách
; Đặng Văn Liệt
biên bằng phép biến đổi wavelet.
(Người hướng dẫn)

Hồ Thị Kiều Oanh
Khảo sát thực tế các địa điểm có trồng cây cảnh ở thành phố Vĩnh Long,
; Đặng Minh
Hồ, Thị Kiều Oanh
thu thập mẫu cây, chụp ảnh, phân loại, thống kê và lập danh lục các loài cây
Quân (Người
cảnh hiện có theo hệ thống Brummitt (1992).
hướng dẫn)
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Nghiên cứu tính đa dạng hệ
thực vật bậc cao ở rừng tràm
Nguyễn, Hoàng Tính
Mỹ Phước huyện Mỹ Tú
tỉnh Sóc Trăng :
Hình thái giải phẩu và khả
năng bảo vệ gan của lá mơ
Nguyễn, Thị Thanh
lông (Paederia lanuginosa)
Lan
và mơ leo (Paederia
scandens) :
Đánh giá mức độ tham gia
của cộng đồng địa phương
trong các dự án ứng phó
Tô, Lý Kim Tuyến
biến đổi khí hậu ở các tỉnh
ven biển Đồng bằng sông
Cửu Long :

Luận văn ThS

Ứng dụng mô hình WEAP
tính toán cân bằng nước:
Nghiên cứu ở Trung tâm
Nông nghiệp Mùa Xuân,
tỉnh Hậu Giang :

Luận văn ThS

Ứng dụng ảnh Sentinel-1 và
mô hình Oryza trong ước
đoán năng suất và sản lượng
lúa tỉnh Đồng Tháp :

Luận văn ThS

Nghiên cứu các bộ test kit
tổng amonium, nitrite (NO2), nitrate (NO3-) và ion sắt
(Fe) nhằm đánh giá sơ bộ
chất lượng một số nền mẫu
nước khác nhau trên địa bàn
tỉnh Sóc Trăng :

Trần, Như Anh

Nguyễn Hoàng
Điều tra, đánh giá tính đa dạng của hệ thực vật bậc cao có trong các sinh
Tính ; Đặng Minh
cảnh rừng đặc trưng của rừng tràm Mỹ Phước nhằm làm cơ sở khoa học cho
Quân (Người
việc quản lý, bảo tồn và sử dụng đa dạng hệ thực vật có hiệu quả hơn.
hướng dẫn)
Nguyễn Thị
Thanh Lan ; Đái
Thị Xuân Trang
(Người hướng dẫn)

Mô tả đặc điểm hình thái và giải phẫu cơ quan sinh dưỡng của mơ lông và
mơ leo; khảo sát khả năng bảo vệ gan của cao chiết methanol lá mơ lông và
mơ leo trên mô hình chuột bị gây tổn thương gan bởi hóa chất carbon
tetrachlorid.

Tô Lý Kim Tuyến
Đánh giá các dự án sản xuất nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu ở các
; Lê Anh Tuấn
tỉnh ven biển ĐBSCL trong giai đoạn 2008 - 2016 có khảo sát sự tham gia
(Cán bộ hướng
của cộng đồng.
dẫn)

Trần Như Anh ; Đánh giá hiện trạng hạ tầng quản lý nước, tính toán cân bằng nước ở vùng
Trần Văn Tỷ (Cán nghiên cứu sử dụng mô hình WEAP và đề xuất kịch bản phân bổ nguồn
bộ hướng dẫn) nước.

Đỗ, Hoàng Minh

Đỗ Hoàng Minh ;
Ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám và mô hình Oryza để giám sát quá trình
Nguyễn Thị Hồng
sinh trưởng và phát triển của cây lúa làm cơ sở cho việc dự báo năng suất
Điệp (Cán bộ
và sản lượng lúa tỉnh Đồng Tháp.
hướng dẫn)

Tiêu, Triển Đạt

Tiêu Triển Đạt ;
Nguyễn Thị Thu
Thủy (Cán bộ
hướng dẫn)

Xây dựng phương pháp phân tích test kit với độ chính xác, dễ thực hiện
nhằm đáp ứng nhu cầu đánh giá chất lượng môi trường nước một cách linh
hoạt, nhanh chóng.
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Ảnh hưởng của dòng tiền tự
do đến hiệu quả hoạt động
của các doanh nghiệp niêm
yết trên Sở giao dịch chứng
khoán Thành phố Hồ Chí
Minh :
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Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng cấu trúc vốn của các
ngân hàng thương mại tại
Việt Nam :
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Luận văn ThS

Các nhân tố ảnh hưởng đến
tiếp cận tín dụng chính thức
của nông hộ nghèo trên địa
bàn tỉnh An Giang :
Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định sử
dụng phần mềm kế toán của
các doanh nghiệp nhỏ và
siêu nhỏ tại thành phố Cần
Thơ
Phân: tích ảnh hưởng của

kiểm soát quản trị đến sự tự
nguyện công bố thông tin
của các công ty niêm yết
trên sàn giao dịch chứng
khoán thành phố Hồ Chí
Minh :
Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định mua
thực phẩm tươi sống tại siêu
thị trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang :
Nghiên cứu hành vi tương
lai của khách du lịch khi
tham quan điểm đến thành
phố Cần Thơ :

Quách, Nguyễn
Thanh Vy

Quách Nguyễn
Xác định ảnh hưởng của dòng tiền tự do đến hiệu quả hoạt động của các
Thanh Vy ; Lê
doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và đề xuất một số khuyến nghị nhằm
Long Hậu (Cán bộ
nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.
hướng dẫn)

Ngô Thị Bửu
Huyên ; Lê Long
Ngô, Thị Bửu Huyên
Hậu (Cán bộ
hướng dẫn)
Huỳnh, Kim Khoa

Lê, Thị Kiều

Đánh giá khái quát thực trạng cấu trúc vốn và xác định các yếu tố ảnh
hưởng đến cấu trúc vốn của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, đề
xuất một số khuyến nghị nhằm làm tăng hiệu quả trong quản trị cấu trúc
vốn ở các ngân hàng thương mại.

Huỳnh Kim Khoa
Khái quát thực trạng và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín
; Mai Văn Nam
dụng chính thức của nông hộ nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang, từ đó đề ra
(Cán bộ hướng
giải pháp tăng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức.
dẫn)
Lê Thị Kiều ;
Nguyễn Thiện
Phong (Cán bộ
hướng dẫn)

Mô tả và phân tích thực trạng sử dụng phần mềm kế toán của các doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng phần
mềm kế toán.

Trần, Thanh Như
Nguyệt

Trần Thanh Như
Phân tích thực trạng công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết
Nguyệt ; Ngô Mỹ
trên sàn chứng khoán và các yếu tố trong kiểm soát quản trị ảnh hưởng đến
Trân (Cán bộ
sự tự nguyện công bố thông tin của các công ty niêm yết.
hướng dẫn)

Đoàn, Trung Trí

Đoàn Trung Trí ;
Phân tích thực trạng tiêu thụ thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng và
Lê Nguyễn Đoan
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm tươi sống tại siêu thị
Khôi (Cán bộ
tại tỉnh Hậu Giang.
hướng dẫn)

Trần, Thạch Tín

Trần Thạch Tín ;
Phân tích thực trạng hoạt động du lịch và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng
Quan Minh Nhựt
đến hành vi thương lai của khách du lịch đối với điểm đến thành phố Cần
(Cán bộ hướng
Thơ.
dẫn)
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Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến sự di cư kinh tế
của lao động nông thôn ở
huyện Đầm Dơi và Trần
Văn Thời tỉnh Cà Mau :

Võ Vân Anh ;
Phạm Lê Thông
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích và đánh giá thực trạng nguồn lao động nông thôn, xác định các
nhân tố ảnh hưởng đến sự di cư kinh tế ở 2 huyện Đầm Dơi và Trần Văn
Thời tỉnh Cà Mau.
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Phân lập, định danh và khảo
Huỳnh Quốc
sát thành phần cơ chất trồng
Khánh ; Bùi Thị
Huỳnh, Quốc Khánh
nấm vân chi đỏ (Pycnoporus
Minh Diệu (Cán
sp.) :
bộ hướng dẫn)

Phân lập định danh pháp và nhân giống chủng vân chi đỏ, khảo sát khả
năng thay thế cơ chất mùn cưa cao su bằng vỏ trấu, rơm, cùi bắp để trồng
nấm vân chi đỏ.
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Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh trong cây
bắp (Zea mays L.) trồng tại
tỉnh Đắk Lắk :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
Trần Thị Tuyết
hưởng đến khả năng tiếp cận
Phân tích thực trạng vay vốn và khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ,
Anh ; Đỗ Văn Xê
vốn vay và khả năng trả nợ Trần, Thị Tuyết Anh
các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng và khả năng trả nợ vay
(Cán bộ hướng
vay đúng hạn của nông hộ
đúng hạn của nông hộ tại các ngân hàng tỉnh Vĩnh Long.
dẫn)
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long :
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Đánh giá vai trò của hội
nông dân huyện Tam Bình,
tỉnh Vĩnh Long trong xây
dựng nông thôn mới :

Phan, Châu Ngọc
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Khảo sát khả năng phòng trị
bệnh đạo ôn trên lúa do nấm
Pyricularia oryzae Cavara
gây ra của các chủng xạ
khuẩn phân lập từ vùng đất
nhiễm mặn :

Nguyễn, Mạnh
Trung

Nguyễn Mạnh
Trung ; Lê Minh
Tường (Cán bộ
hướng dẫn)
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Ảnh hưởng của tỷ lệ
Natri/Canxi trong đất nhiễm
mặn lên sinh trưởng và năng
suất lúa :

Trần, Ngọc Hữu

Trần Ngọc Hữu ;
Nguyễn Kim
Xác định ảnh hưởng của nhiễm mặn đến thay đổi tỷ lệ Natri/Canxi trong
Quyên, Ngô Ngọc
đất, sinh trưởng và năng suất lúa.
Hưng (Cán bộ
hướng dẫn)

Võ, Vân Anh

Nguyễn, Ngọc Hồ

Nguyễn Ngọc Hồ
; Nguyễn Hữu Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn nội sinh có khả năng cố định
Hiệp (Cán bộ
đạm, phân giải lân, tổng hợp chất kích thích sinh trưởng IAA tốt.
hướng dẫn)

Phan Châu Ngọc ;
Đánh giá thực trạng tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới và vai trò
Nguyễn Ngọc Đệ
của hội nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam
(Cán bộ hướng
Bình tỉnh Vĩnh Long.
dẫn)
Tìm ra chủng nấm P. oryzae có khả năng gây hại nặng trên lúa trồng trên
đất nhiễm mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện nhà lưới và
chủng xạ khuẩn phân lập từ vùng đất nhiễm mặn có hiệu quả phòng trị bệnh
đạo ôn lúa do nấm P. oryzae gây ra.
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Đánh giá sự đa dạng về hình
thái và di truyền của cá
hường (Helostoma
temminkii) ở Đồng bằng
sông Cửu Long :
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Hành vi ấn định giá theo
luật cạnh tranh :

Luận văn ThS

Pháp luật về tiếp cận quyền
sử dụng đất của nhà đầu tư
nước ngoài :

Lê, Văn Triền

Luận văn ThS

Ưu đãi đầu tư về đất đai để
thu hút đầu tư vào đơn vị
hành chính - kinh tế đặc biệt
:

Huỳnh, Thị Thu
Oanh
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Khảo sát đặc điểm sinh học
liên quan đến đặc tính
không hột của cam sành
(Citrus nobilis var. typica
Hassk.) không hột được phát
hiện ở tỉnh Hậu Giang :
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Dạy học tích hợp: Trường
hợp cấp số nhân :
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Số phức trong dạy - học
toán và vật lí ở bậc trung
học phổ thông :

Nguyễn, Phương
Thảo

Nguyễn Phương
Đánh giá sự khác biệt về mặt hình thái và di truyền của các quần thể cá
Thảo ; Dương
hường phân bố ở các tỉnh ĐBSCL, từ đó làm cơ sở cho các chương trình
Thúy Yên (Cán bộ
chọn giống và bảo tồn đối tượng này trong các thủy vực tự nhiên.
hướng dẫn)

Lê, Trần Long

Lê Trần Long ;
Trần Thăng Long Nghiên cứu các vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn của các hành vi
(Cán bộ hướng cạnh tranh về giá ở Việt Nam.
dẫn)

Trần, Hoàng Bích
Trâm

Lê Văn Triền ;
Nguyễn Lan
Hương (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu các quy định của pháp luật về việc tiếp cận quyền sử dụng đất
của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh thông qua
thị trường quyền sử dụng đất.

Huỳnh Thị Thu
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan
Oanh ; Phan
đến chế định ưu đãi đầu tư cho các đối tác khi xúc tiến đầu tư tại đơn vị
Trung Hiền (Cán
hành chính - kinh tế đặc biệt.
bộ hướng dẫn)
Trần Hoàng Bích
Trâm ; Nguyễn Bá Đề tài nghiên cứu nhằm xác định nguyên nhân không hột trên cam sành
không hột được phát hiện năm 2013 tại Hậu Giang.
Phú (Cán bộ
hướng dẫn)

Nguyễn, Thị Thanh
Thùy

Nguyễn Thị
Thanh Thùy ; Lê
Thái Bảo Thiên
Trung (Cán bộ
hướng dẫn)

Tìm hêểu lịch sử, đặc điểm, vai trò của dạy học tích hợp và những hình
thức dạy học tích hợp có tính khả thi, phân tích mối quan hệ thể chế với
khái niệm cấp số nhân trong dạy học toán phổ thông Việt Nam, xây dựng và
thực nghiệm một số giáo án dạy học cho phép học sinh tiếp cận nghĩa của
đối tượng cấp số nhân theo quan điểm dạy học tích hợp.

Nguyễn, Hữu Trí

Nguyễn Hữu Trí ;
Vũ Như Thư
Hương (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của số phức, vai trò đối tượng
và vai trò công cụ của khái niệm số phức trong lính vực toán và vật lí, phân
tích sự ảnh hưởng của mối quan hệ thể chế dạy học toán ở Việt Nam lên
mối quan hệ cá nhân của giáo viên và học sinh đối với khái niệm số phức.
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Phát triển năng lực giao tiếp
toán học cho học sinh trong
dạy học cấp số cộng đại số
và giải tích 11 :

Phạm, Thị Ái Minh

Luận văn ThS

Sử dụng phép biến đổi
wavelet Gaussian-Poisson
đa tỉ lệ để phân tích dị
thường địa từ ở vùng ven
biển Trà Vinh - Sóc Trăng :

Nguyễn Minh Tân
Trình bày khái niệm cơ bản về địa từ và thăm dò địa từ, phép biến đổi
Nguyễn, Minh Tân ; Dương Hiếu Đẩu
wavelet và các mô hình lí thuyết.
(Người hướng dẫn)

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định kinh
Huỳnh Đình Phiên
Đánh giá thực trạng về bán lẻ ngành hàng điện thoại di động của Mobifone,
doanh ngành hàng điện thoại
; Phan Anh Tú
Huỳnh, Đình Phiên
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh ngành hàng
di động mang nhãn hiệu
(Cán bộ hướng
điện thoại di động của Mobifone tại điểm bán lẻ viễn thông.
Mobifone của điểm bán lẻ
dẫn)
tại tỉnh Hậu Giang :

Luận văn ThS

Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến hành vi sử dụng
ứng dụng liên lạc miễn phí
tại thành phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Hoạch định chiến lược phát
triển dịch vụ tại Trung tâm
Học liệu trường Đại học
Cần Thơ đến năm 2022 :

Luận văn ThS

Phân lập vi khuẩn nội sinh
có tính kháng khuẩn trong
cây nghệ vàng (Curcuma
longa L.) :

Luận văn ThS

Khảo sát cấu trúc và tính
chất điện hóa của vật liệu
cấu trúc lớp NaxMO2 và
MnO2 ứng dụng làm vật
liệu điện cực cho pin natri :

Nguyễn, Mạnh
Thắng

Phạm Thị Ái
Minh ; Nguyễn Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, phát triển năng lực giao tiếp toán học
Phú Lộc (Cán bộ cho học sinh trong dạy học cấp số cộng - đại số và giải tích 11.
hướng dẫn)

Nguyễn Mạnh
Phân tích thực trạng sử dụng ứng dụng liên lạc miễn phí của người dân, các
Thắng ; Võ Thành
yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng ứng dụng liên lạc miễn phí của người
Danh (Cán bộ
dân tại thành phố Cần Thơ.
hướng dẫn)

Nguyễn Minh
Chiến ; Bùi Văn
Nguyễn, Minh Chiến
Trịnh (Cán bộ
hướng dẫn)
Chế, Minh Ngữ

Phân tích tính hình thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức tại Trung tâm
Học liệu; Hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ tại Trung tâm Học liệu,
nhằm góp phần để hoạt động dịch vụ đạt hiệu quả.

Chế Minh Ngữ ;
Nguyễn Hữu Hiệp Đề tài nghiên cứu nhằm tìm kiếm những dòng vi khuẩn nội sinh có tính
(Cán bộ hướng kháng khuẩn trong cây nghệ vàng trồng ở Việt Nam.
dẫn)

Nguyễn Thanh
Tổng hợp vật liệu điện cực bằng phương pháp tổng hợp pha rắn, khảo sát
Hải ; Lê Mỹ Loan
Nguyễn, Thanh Hải
cấu trúc, hình thái của vật liệu để xác định độ sạch của vật liệu tổng hợp và
Phụng (Cán bộ
thay đổi điều kiện tổng hợp khi cần thiết.
hướng dẫn)
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Bài toán điều kiện đầu và
điều kiện biên của phương
trình sóng với đạo hàm bậc
không nguyên :

Luận văn ThS

Hoàn thiện pháp luật về cho
thuê lại quyền sử dụng đất
của tổ chức kinh tế :
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Luận văn ThS

Lưu, Đăng Khoa

Đỗ, Anh Thư

Lưu Đăng Khoa ;
Trình bày các không gian hàm, hàm Gamma, hàm Mittag-Leffler, một số
Đặng Đức Trọng
bất đẳng thức và khái niệm bài toán chỉnh, không chỉnh theo định nghĩa của
(Cán bộ hướng
Hadamard.
dẫn)
Đỗ Anh Thư ;
Nguyễn Lan
Hương (Cán bộ
hướng dẫn)

Dạy tạo lập văn bản dựa trên
Nguyễn Thị Kim
tiến trình nhằm phát triển
Hà ; Trần Văn
năng lực lập luận trong làm Nguyễn, Thị Kim Hà
Minh (Cán bộ
văn nghị luận cho học viên
hướng dẫn)
trung tâm GDTX :
Nguyễn Thị Kim
Thân ; Nguyễn
Một số biện pháp phát triển
Nguyễn, Thị Kim
Thị Hồng Nam
kĩ năng lập luận trong văn
Thân
(Cán bộ hướng
nghị luận cho học sinh :
dẫn)Thị
Nguyễn
Phát triển năng lực tạo lập
Thanh Thúy ;
văn bản nghị luận cho học
Nguyễn, Thị Thanh
Nguyễn Thị Hồng
sinh thông qua dạy tạo lập
Thúy
Nam (Cán bộ
văn bản dựa trên tiến trình :
hướng dẫn)
Tận dụng bùn đáy ao thâm
canh cá tra (Pangasianodon
Hồ Nhân Tâm ;
hypophthalmus) trồng lác
Ngô Thụy Diễm
chiếu (Cyperus
Hồ, Nhân Tâm
Trang (Cán bộ
malaccensis), cỏ vetiver
hướng dẫn)
(Vetiveria zizanioides) và cỏ
lông tây (Brachiaria mutica)
:
Phân tích các nhân tố ảnh
Nguyễn Thị Kim
hưởng đến quyết định mua
Thành ; Lê
Nguyễn, Thị Kim
sắm tại các cửa hàng tiện ích
Nguyễn Đoan
Thành
của người dân thành phố
Khôi (Cán bộ
Cần Thơ :
hướng dẫn)

Trình bày những vấn đề chung về việc cho thuê lại quyền sử dụng đất của
tổ chức kinh tế, thực trạng pháp luật về việc cho thuê lại quyền sử dụng đất
của tổ chức kinh tế và giải pháp hoàn thiện.

Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, thiết kế các hoạt động dạy
tạo lập văn bản dựa trên tiến trình.

Trình bày văn nghị luận và kĩ năng lập luận trong văn nghị luận, biện pháp
phát triển kĩ năng lập luận, thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.

Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, thiết kế các hoạt động dạy
học, thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.

Khảo sát khả năng sinh trưởng và khả năng hấp thu đạm, lân của 3 loại cây
nghiên cứu ở 3 mật độ khác nhau trong điều kiện trồng là bùn thải ao nuôi
thâm canh cá tra, đánh giá hàm lượng đạm, lân trong bùn đáy ao nuôi thâm
canh cá tra trước và sau khi trồng.

Phân tích hành vi mua sắm, xác định và phân tích mức độ ảnh hưởng của
các nhân tố đến quyết định mua sắm tại các cửa hàng tiện ích của người dân
thành phố Cần Thơ.
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Các yếu tố ảnh hưởng đến
tăng trưởng tín dụng của các
ngân hàng thương mại Việt
Nam :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của khẩu phần
thức ăn ủ chua đến khả năng
sinh trưởng của bò thịt :
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Luận văn ThS

Ảnh hưởng của nhiệt độ và
cacbon dioxit lên sự phát
triển phôi và tăng trưởng
của cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) :
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Nguyễn, Hồng
Thanh Dung

Nguyễn Hồng
Thanh Dung ; Võ Đánh giá thực trạng tăng trưởng tín dụng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng
Văn Dứt (Cán bộ đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
hướng dẫn)

Nguyễn Phúc
Hiệp ; Đoàn Đức
Nguyễn, Phúc Hiệp Vũ, Đỗ Võ Anh
Khoa (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của nguồn nguyên liệu
sẵn có ở địa phương có thể sử dụng sản xuất khẩu phần thức ăn ủ chua,
nghiên cứu xây dựng công thức khẩu phần thức ăn ủ chua quy mô phòng thí
nghiệm.

Châu Huỳnh Thùy
Trâm ; Nguyễn
Châu, Huỳnh Thùy
Nghiên cứu ảnh hưởng đon và kết hợp của nhiệt độ và CO2 lên sự phát
Thanh Phương
Trâm
triển phôi, tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá tra.
(Cán bộ hướng
dẫn)
Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi và thời gian đến hiệu suất trích ly
Đánh giá tác động của
Nguyễn Việt
protein gạo mầm, tương tác giữa nồng độ cơ chất dịch đệm, nồng độ
Protein thủy phân từ gạo
Khoa ; Nguyễn
Nguyễn, Việt Khoa
enzyme papain bổ sung và thời gian lên quá trình thủy phân protein, đánh
mầm lên quá trình phát triển
Bảo Lộc (Cán bộ
giá tác động của protein thủy phân từ gạo mầm lên quá trình phát triển
của Bacillus subtilis :
hướng dẫn)
Bacillus subtilis
Ảnh hưởng của một số điều
Nguyễn Minh
Khảo sát hiệu suất thu hồi tinh bột từ bốn giống khoai lang, các yếu tố ảnh
kiện chế biến đến tính chất
Ngọc ; Nhan
Nguyễn, Minh Ngọc
hưởng đến tính chất tinh bột, khả năng làm trắng tinh bột của một số chất
vật lý của tinh bột khoai
Minh Trí (Cán bộ
như natri bisulfit, natri clorua, nước chua từ dịch bào khoai lang.
lang :
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu chế biến xúc
xích tiệt trùng từ đậu nành
kết tủa bằng GDL :

Luận văn ThS

Sự thay đổi áp suất bên
trong đồ hộp dưới tác dụng
của nhiệt độ và ứng dụng
trong tiệt trùng thực phẩm :

Luận văn ThS

Đặc điểm truyện ngắn sau
1975 của Nguyễn Mạnh
Tuấn :

Huỳnh Thị
Huỳnh, Thị Phương Phương Thảo ; Võ
Thảo
Tấn Thành (Cán
bộ hướng dẫn)
Lê, Việt Tiến

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn tàu hủ kết tủa bằng GDL với soyprotein, gluten và nước đến cấu trúc và màu sắc của sản phẩm; kích cỡ bao
bì, nhiệt độ tiệt trùng và thời gian chết nhiệt đến độ đàn hồi, màu sắc và khả
năng bảo quản sản phẩm.

Lê Việt Tiến ; Võ Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đầu và cuối, khoảng không và loại dung
Tấn Thành (Cán dịch đến sự thay đổi áp suất trong quá trình gia nhiệt; đo đạc áp suất và
bộ hướng dẫn) nhiệt độ bên trong bao bì theo thời gian ở các sản phẩm đóng hộp thực tế.

Nguyễn Chí Công
; Nguyễn Lâm
Nguyễn, Chí Công
Điền (Cán bộ
hướng dẫn)

Giới thiệu những nét chính về truyện ngắn Việt Nam và đặc điểm truyện
ngắn sau 1975 của Nguyễn Mạnh Tuấn nhìn từ phương diện cảm hứng sáng
tác, các kiểu nhân vật, kết cấu, tình huống truyện giọng điệu và ngôn ngữ
nghệ thuật.
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Nghiên cứu khảo sát các yếu
tố ảnh hưởng đến quá trình
phân tán của curcumin trên
collagen :

Luận văn ThS

Khảo sát thành phần hóa
học dịch chiết phân cực
trung bình trái khổ qua rừng
(Momordica charantia L.
var.abbreviata ser) :

Đặng Quốc Lượm
; Lương Huỳnh
Đặng, Quốc Lượm
Vủ Thanh (Cán bộ
hướng dẫn)

Luận văn ThS

An analysis of EFL teachers'
question types in English
reading classes from a
critical thinking theory :

Nguyễn, Thị Lam
Giang

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Trương, Thị Bé
Trinh

Trương Thị Bé
Trinh ; Huỳnh
Liên Hương (Cán
bộ hướng dẫn)

Khảo sát quá trình kết hợp curcumin trên nền phim collagen nhằm giúp cải
thiện tính ổn định và độ hòa tan của curcumin, kéo dài thời gian phóng
thích curcumin thông qua sự phóng thích chậm của curcumin trong
liposome.
Khảo sát thành phần hóa học dịch chiết phân cực trung bình trái khổ qua
rừng (Momordica charantia L. var.abbreviata ser) nhằm làm cơ sở khoa học
cho việc sử dụng hiệu quả trái khổ qua rừng trong việc điều trị bệnh và góp
phần làm sáng tỏ thêm thành phần hóa học của chúng.

Nguyễn Thị Lam
Giang ; Phương Nghiên cứu điều tra sự ảnh hưởng của các câu hỏi của giáo viên tiếng Anh
Hoàng Yến (Cán trong giờ đọc hiểu đến tư duy phản biện của học sinh.
bộ hướng dẫn)

Nguyễn Bảo
Hoàng Diễm
The wrong use of formulaic
Nguyễn, Bảo Hoàng Trinh ; Nguyễn
sequences of EFL learners
Diễm Trinh
Thị Phương Hồng
in the Mekong Delta :
(Cán bộ hướng
dẫn)
Le transfert de la grammaire
anglaise sur la pratique du
Mai Thị Phượng
Francais. Le cas de
Mai, Thị Phượng
Loan ; Nguyễn
l'Utilisation d'Adjectif dans
Loan
Thắng Cảnh (Cán
la production escrite des
bộ hướng dẫn)
élèves dé classes FLV2 au
Lycée Luu Huu Phuoc à
Cantho :
Tác động của các nhân tố
Mai Trọng Phước
hoạt động đến hình thức chi
; Phan Đình Khôi
trả cổ tức của các công ty
Mai, Trọng Phước
(Cán bộ hướng
được niêm yết trên Sở giao
dẫn)
dịch chứng khoán Hà Nội :

Nghiên cứu nhằm tìm ra những hình thức cấu trúc đặc ngữ mà sinh viên học
ngoại ngữ tại một trung tâm ngoại ngữ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long thường phạm lỗi và những nguyên nhân vì sao họ phạm phải những
lỗi này.

Cette réalité nous a pousé à mener une recherche: Quelles sont les erreurs
concernant l'anglais fréquemment apprues dans les copíe de production
écrite des étudiants du départment de francais; pourquoi les étudiant
n'appliquent pas les règles grammaticales du francais au lieu d'utiliser ceux
de l'anglais tandis que ces règles sont précisément distinctes.
Phân tích các nhân tố thuộc về hoạt động của công ty ảnh hưởng đến hình
thức chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội, từ đó đề ra giải pháp giúp các công ty lựa chọn hình thức chi trả cổ
tức phù hợp dựa trên những nhân tố sẵn có.
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Mối quan hệ giữa quản trị
vốn lưu động và tỷ suất sinh
lợi của các công ty cổ phần
ngành công nghiệp niêm yết
trên thị trường chứng khoán
Việt Nam :

Luận văn ThS

Các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết định sử dụng thẻ
thanh toán của người dân tại
tỉnh Hậu Giang :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của tỷ giá hối
đoái đến kim ngạch xuất
khẩu gạo của Việt Nam :

Luận văn ThS

Phân tích tác động của đa
dạng hóa danh mục tín dụng
đến lợi nhuận của các ngân
hàng thương mại Việt Nam :

Luận văn ThS

Giải pháp nâng cao khả
năng tiếp cận vốn tín dụng
ngân hàng của các doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên địa
bàn tỉnh Kiên Giang :

Phan, Thanh Bình

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ
vay đúng hạn của nông hộ
nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau :

Quách Thị Tú Ly ;
Vương Quốc Duy Phân tích thực trạng vay và trả nợ vay của hộ nuôi tôm, các nhân tố ảnh
Quách, Thị Tú Ly
(Cán bộ hướng hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của hộ nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau.
dẫn)

Luận văn ThS

Xây dựng hệ thống câu hỏi
trắc nghiệm khách quan theo
chuẩn kiến thức, kỹ năng để
kiểm tra - đánh giá kết quả
học tập môn toán lớp 12
(Chương phương pháp tọa
độ trong không gian) :

Trần Thị Kim Cúc
; Phan Đình Khôi
Trần, Thị Kim Cúc
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu quản trị vốn lưu động và tỷ suất
sinh lợi của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp cho việc quản trị
vốn lưu động nhằm nâng cao tỷ suất sinh lợi cho doanh nghiệp.

Hồ, Thùy Dương

Hồ Thùy Dương ;
Phân tích thực trạng hoạt động và cung cấp dịch vụ thẻ thanh toán của các
Vương Quốc Duy
ngân hàng thương mại và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ
(Cán bộ hướng
thanh toán của người dân tại tỉnh Hậu Giang.
dẫn)

Trần, Ngọc Quỳnh
Trang

Trần Ngọc Quỳnh
Đánh giá thực trạng xuất khẩu gạo, đo lường ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái
Trang ; Võ Văn
đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam, đề xuất một số giải pháp đẩy
Dứt (Cán bộ
mạnh xuất khẩu gạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
hướng dẫn)

Chu, Văn Nam

Chu Văn Nam ;
Phân tích cơ cấu danh mục tín dụng và đo lường tác động của đa dạng hóa
Huỳnh Việt Khải
danh mục tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam
(Cán bộ hướng
trong giai đoạn 2009 - 2015.
dẫn)

Võ, Văn Dũng

Phan Thanh Bình
; Trương Đông
Lộc (Cán bộ
hướng dẫn)

Võ Văn Dũng ;
Nguyễn Văn
Hồng (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của các doanh
nghiệp, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay và
lượng vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Kiên Giang.

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
môn toán THPT góp phần cải thiện nội dung và công cụ kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập môn toán lớp 12 của học sinh.
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Nghiên cứu kỹ thuật chuyển
đổi Ammonium trong nước
thải Biogas thành Nitrate để
trồng rau cải xanh (Brassica
juncea) :
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Mô phỏng nghiên cứu siêu
vật liệu dựa trên cấu trúc
SSRR :

Luận văn ThS

Nghiên cứu ảnh hưởng của
các tham số cấu trúc lên cấu
trúc vùng năng lượng của
Penta-Graphene bằng
phương pháp gần đúng liên
kết mạnh :
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Điều chế xúc tác Fe/SiO2
dùng tách ion NO3- trong
nước :
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Tính chính quy Metric và
điều kiện tối ưu trong bài
toán tối ưu đa trị :
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Các mô hình lan truyền virút
trong môi trường không
thuần nhất :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của ba loại than
(tràm, trấu, tre) lên sinh
trưởng của cải xanh
(Brassica juncea L.) :

Đỗ Kiều Oanh ;
Nguyễn Hữu
Chiếm (Cán bộ
hướng dẫn)

Xác định hiệu suất và thời gian chuyển đổi từ NH4 sang NO3 trong nước
thải sau túi biogas với các biện pháp chuyển đổi khác nhau, đánh giá khả
năng sử dụng nước thải sau túi biogas chuyển đổi sang NO3 để trồng rau
cải xanh.

Đỗ, Kiều Oanh

Phan, Tấn Tường

Phan Tấn Tường ; Giới thiệu lý thuyết sóng điện từ trong môi trường có đồng thời độ từ thấm
Trần Thanh Hải âm, hằng số điện môi âm, các hiệu ứng đặc biệt của nó và sơ lược các
(Người hướng dẫn) nghiên cứu về vật liệu chiết xuất âm.

Bùi, Phi Thoàng

Bùi Phi Thoàng ; Xây dựng mô hình Hamilton để tính toán cấu trúc vùng năng lượng của
Vũ Thanh Trà Penta-Graphene, khảo sát tham số cấu trúc và ảnh hưởng của những tham
(Người hướng dẫn) số này lên cấu trúc vùng năng lượng.

Trần, Ni Kha

Nguyễn, Tố Như

Nguyễn, Dương
Phương Thành

Trần Ni Kha ;
Lương Huỳnh Vủ
Nghiên cứu nhằm điều chế xúc tác Fe/SiO2 và ứng dụng tách ion NO3Thanh, Đặng
trong môi trường nước
Huỳnh Giao (Cán
bộ hướng dẫn)
Nguyễn Tố Như ;
Phan Quốc Khánh Trình bày một số khái niệm cơ bản về tính chính quy metric, tính chính quy
(Cán bộ hướng metric tuyến tính, tính chính quy Holder.
dẫn)
Nguyễn Dương
Phương Thành ;
Nguyễn Hữu
Khánh (Cán bộ
hướng dẫn)

Trình bày các mô hình mô tả sự lan truyền virut không thuần nhất với các
tham số thay đổi theo thời gian, nghiên cứu với tham số lây nhiễm thay đổi,
mô hình có tính mùa trong đó mô hình chứa them hai tham số lan truyền
thay đổi và tuần hoàn theo thời gian trong năm.

Huỳnh Phan
Huỳnh, Phan Khánh Khánh Bình ; Bùi Xác định tính chất lý hóa của than sinh học được làm từ các loại nguyên
Thị Nga (Cán bộ liệu khác nhau để ứng dụng các loại than này vào việc cải tạo độ phì của đất.
Bình
hướng dẫn)
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Đánh giá hiệu quả mô hình
tưới tiết kiệm nước cho cây
đậu xanh ở huyện Long Hồ
tỉnh Vĩnh Long :

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả các mô
hình sản xuất nông nghiệp
thích ứng với biến đổi khí
hậu ở tỉnh Vĩnh Long :

Nguyễn Thị
Đánh giá sự thay đổi và tác động của các yếu tố khí hậu ở tỉnh Vĩnh Long.
Nguyễn, Thị Quyền Quyền Trang ; Lê
Từ đó đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với
Trang
Anh Tuấn (Cán bộ
biến đổi khí hậu.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi
cận biên của các quỹ tín
dụng nhân dân ở khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long :

Lê Phương
Đánh giá tổng quát về thực trạng hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân,
Thuyên ; Quan
Lê, Phương Thuyên
xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các quỹ
Minh Nhựt (Cán
tín dụng nhân dân ở khu vực ĐBSCL trong giai đoạn 2012 - 2016.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Năng suất sinh sản và sinh
trưởng của một số tổ hợp
heo lai nuôi ở chuồng kín và
chuồng hở tại Bạc Liêu :

Phạm, Đăng Khoa

Phạm Đăng Khoa
; Đinh Văn Dũng,
Nguyễn Minh
Thông (Cán bộ
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả giải quyết
khiếu nại về lĩnh vực đất đai
- Thực tiễn trên địa bàn
quận Ninh Kiều, thành phố
Cần Thơ :

Phạm, Thanh Tấn

Phạm Thanh Tấn ; Đánh giá thực trạng hiệu quả giải quyết khiếu nại về lĩnh vực đất đai, từ đó
Lê Tấn Lợi (Cán làm cơ sở đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý
bộ hướng dẫn) nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Luận văn ThS

Huỳnh Thị
Xây dựng phương pháp định
Xác định và lượng hóa các yếu tố tác động đến giá đất ở để xây dựng
Huỳnh, Thị Phương Phương Uyên ; Lê
giá đất ở trên địa bàn thị xã
phương pháp định giá đất mang tính khu vực và đề xuất giải pháp giúp hoàn
Uyên
Tấn Lợi (Cán bộ
Cai Lậy tỉnh Tiền Giang :
thiện công tác định giá đất trong quản lý nhà nước về đất đai.
hướng dẫn)
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Khảo sát bệnh viêm phổi,
màng phổi do vi khuẩn
Actinobacillus
pleuropneumoniae gây ra
trên heo tại tỉnh Bến Tre :

Nguyễn, Trường
Thọ

Nguyễn Trường
Thọ ; Lê Anh
Tuấn (Cán bộ
hướng dẫn)

Huỳnh Văn Thầm
; Lý Thị Liên
Huỳnh, Văn Thầm
Khai (Cán bộ
hướng dẫn)

Khảo sát năng suất và lượng nước cây đậu xanh, mô phỏng lượng nước tưới
cho cây đậu xanh bằng phần mềm Aquacrop và đánh giá hiệu quả mô hình
tưới tiết kiệm nước cho cây đậu xanh.

Xác định năng suất sinh sản của tổ hợp giống heo lai F1(LY) và F1(YL)
phối với giống đực thuần D, L,Y; xác định khả năng sinh trưởng, hệ số
chuyển hóa thức ăn của tổ hợp con lai giai đoạn từ 70 ngày tuổi đến xuất
chuồng trong điều kiện chăn nuôi chuồng kín và hở.

Khảo sát sự lưu hành của vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae gây
bệnh viêm phổi, màng phổi trên heo, xác định các serotype và sự nhạy cảm
của vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae đang lưu hành gây bệnh
viêm phổi, màng phổi trên heo tại tỉnh Bến Tre.
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Phản ứng của giá cổ phiếu
sau khi thông tin lợi nhuận
kế toán được công bố:
Trường hợp các cổ phiếu
niêm yết trên Sở giao dịch
chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh :
Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định sử
dụng thẻ ATM của người
dân tại Thành phố Sóc
Trăng :
Phân tích tác động của viện
trợ phát triển chính thức
ODA đến tăng trưởng kinh
tế tại Việt Nam :
Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến lượng vốn vay
ngân hàng của các doanh
nghiệp thủy sản trên địa bàn
tỉnh Cà Mau :

Trần, Thúy Hằng

Trần Thúy Hằng ;
Phan Đình Khôi
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu phản ứng của giá cổ phiếu sau khi thông tin lợi nhuận kế toán
được công bố, qua đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao tính hữu
ích của thông tin lợi nhuận kế toán trên sở giao dịch chứng khoán thành phố
Hồ Chí Minh.

Hoàng, Thị Sông
Lam

Hoàng Thị Sông
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của
Lam ; Quan Minh
người dân tại Thành phố Sóc Trăng, từ đó làm cơ sở để các ngân hàng có
Nhựt (Cán bộ
thể đưa ra quyết định mở rộng địa bàn kinh doanh thẻ ATM của ngân hàng.
hướng dẫn)

Lý, Bửu Châu

Lý Bửu Châu ;
Nguyễn Văn
Hồng (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích tác động của nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức ODA đến
tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, từ đó đề xuất kiến nghị tăng cường thu
hút và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA để thúc đẩy kinh tế tăng
trưởng nhanh và bền vững trong tương lai.

Đặng, Văn Đạt

Đặng Văn Đạt ;
Bùi Văn Trịnh
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích thực trạng tình hình tín dụng ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng
đến lượng vốn vay ngân hàng đối với các doanh nghiệp thủy sản trên địa
bàn tỉnh Cà Mau.

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến nhu cầu khách
Nguyễn Thị
hàng sử dụng sản phẩm dịch
Thanh Tâm ; Lê
vụ bảo hiểm liên kết ngân
Nguyễn, Thị Thanh
Khương Ninh
hàng tại ngân hàng thương
Tâm
(Cán bộ hướng
mại cổ phần Công Thương
dẫn)
Việt Nam - Chi nhánh Cần
Thơ :
Ảnh hưởng của sục khí lên
chất lượng nước, tăng
Lê Tiến Cường ;
trưởng và hiệu quả sử dụng
Phạm Thanh Liêm
Lê, Tiến Cường
thức ăn của cá tra
(Cán bộ hướng
(Pangasianodon
dẫn)
hypophthalmus) :

Phân tích thực trạng sử dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng
sản phẩm dịch vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng của khách hàng cá nhân tại
ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Khảo sát biến động của hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi cá tra, ảnh
hưởng của oxy hòa tan lên chất lượng nước, hiệu quả sử dụng thức ăn và
tăng trưởng của cá.

663

664

665

666

667

668

669

Luận văn ThS

Khảo sát tình hình sử dụng
thuốc, hóa chất và tồn lưu
kháng sinh Flofenicol,
Doxycycline và Amoxicillin
trên cá rô phi đỏ
(Oreochromis sp.) nuôi bè :
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Ảnh hưởng của độ mặn, mật
độ và phương thức thu
hoạch đến năng suất của
sinh khối Artemia
franciscana nuôi trên bể :
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Hiện trạng khai thác của
nghề lồng bẫy vùng ven biển
tỉnh Bạc Liêu :
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Chùm hàm mật độ xác suất
ứng dụng trong nhận dạng
ảnh :
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Nghiên cứu phản ứng
reforming CH4 bằng CO2
trên xúc tác
NiO+MgO/Al2O3 :
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Giảng dạy chủ đề quan hệ
vuông góc hình học 11 trung
học phổ thông theo định
hướng phát triển tư duy sáng
tạo :
Sử dụng mô hình hóa để
phát triển năng lực giải
quyết vấn đề cho học sinh
trung học phổ thông:
Trường hợp hệ phương trình
bậc nhất hai ẩn :

Nguyễn, Tâm Em

Nguyễn Tâm Em ;
Trần Minh Phú
(Cán bộ hướng
dẫn)

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi cá rô phi đỏ trên
bè, xác định nồng độ và thời gian đào thải của hỗn hợp kháng sinh
florfenicol-doxycycline, kháng sinh amoxicillin trên cơ thịt và máu cá rô
phi đỏ trong điều kiện nuôi bè.

Lê, Văn Thông

Lê Văn Thông ;
Nguyễn Văn Hòa Xác định độ mặn, mật độ và phương thức thu hoạch thích hợp để đạt được
(Cán bộ hướng năng suất của sinh khối Artemia cao nhất ở điều kiện nuôi trong bể.
dẫn)

Trương, Thanh
Trước

Trương Thanh
Đánh giá hiện trạng khai thác và xác định sản lượng khai thác, thành phần
Trước ; Trần Đắc
loài của nghề lồng bẫy vùng ven biển nhằm đề xuất giải pháp quản lý phù
Định (Cán bộ
hợp để bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.
hướng dẫn)

Thiều Thị Bảo
Yến ; Võ Văn Tài
Thiều, Thị Bảo Yến
(Cán bộ hướng
dẫn)
Nguyễn, Huỳnh
Phương Thảo

Nguyễn Huỳnh
Phương Thảo ;
Lưu Cẩm Lộc
(Cán bộ hướng
dẫn)

Tổng kết một cách có hệ thống những phương pháp phân tích chùm các
hàm mật độ xác suất, nghiên cứu các phương pháp trích xuất hàm mật độ
xác suất đặc trưng cho các hình ảnh để từ đó áp dụng trong bài toán phân
tích chùm.
Điều chế xúc tác NiO+MgO/Al2O3 biến tính Cu, Mn và V với hàm lượng
khác nhau bằng phương pháp tẩm đồng thời, nghiên cứu tính chất lý - hóa
của các xúc tác bằng các phương pháp phân tích hiện đại.

Dương, Thị Ngọc
Hiền

Dương Thị Ngọc
Nghiên cứu các biểu hiện đặc trưng, quá trình tư duy sáng tạo của học sinh
Hiền ; Nguyễn
về kiến thức toán, làm rõ hệ thống kiến thức và nội dung chương trình toán
Văn Quang (Cán
THPT liên quan đến quan hệ vuông góc hình học không gian lớp 11.
bộ hướng dẫn)

Nguyễn, Thị Kim
Khánh

Nguyễn Thị Kim
Khánh ; Vũ Như
Thư Hương (Cán
bộ hướng dẫn)

Nghiên cứu các thành tố, các biểu hiện có thể dùng để đánh giá năng lực
giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học tri thức hệ phương trình bậc
nhất hai ẩn bằng mô hình hóa, thiết kế một số tình huống thực nghiệm trong
dạy học tri thức hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Luận văn ThS

Rèn luyện kỹ năng giải bài
toán bằng cách lập phương
trình cho học sinh trung học
cơ sở :

Luận văn ThS

Thiết kế và sử dụng các tình
huống nhằm luyện tập cho
học sinh các hoạt động kết
nối dạy học hình học 12 với
thực tiễn :

Luận văn ThS

Hệ thống thông minh quản
lý và điều hành Taxi :

Luận văn ThS

Nguyễn Thanh
Tấn Kiệt ; Huỳnh
Nhận dạng lá cây thông qua
Trình bày về nhận dạng thực vật, mạng nơron nhân tạo và mô hình mạng
Xuân Hiệp,
Nguyễn, Thanh Tấn
hình thái gân lá với mô hình
nơron tích chập, giới thiệu mạng rron truyền thẳng và thuật toán lan truyền
Kiệt
Trương Quốc
Deep Learning :
ngược.
Định (Cán bộ
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Hiện tượng chuyển dời
quang điện tử trong các cấu Nguyễn, Nhựt Tuấn
trúc giếng lượng tử dựa trên
Hùng
hệ vật liệu ZnO/MgZnO :
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Đóng góp của Neutrino
thông thường vào quá trình
rã Higgs vi phạm số lepton
thế hệ trong mô hình 3-3-1
với lepton trung hòa :

Phan, Hữu Dĩnh

Phan Hữu Dĩnh ;
Giới thiệu phổ hạt mô hình 3-3-1 lepton trung hòa nặng và xác định khối
Nguyễn Thanh
lượng và các trạng thái riêng vật lý, tính các đỉnh tương tác liên quan đến rã
Phong (Cán bộ
Higgs.
hướng dẫn)
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Hiệu ứng trộn động năng
trong mô hình 3-3-1-1 :

Huỳnh, Văn Tèo

Luận văn ThS

Nhiễu loạn tuyến tính của
vũ trụ trong mô hình hấp
dẫn f(R) dạng hàm mũ - đa
thức :

Huỳnh Văn Tèo ;
Trình bày các vấn đề gắn với mô hình chuẩn, trộn động năng trong mô hình
Phùng Văn Đồng
3-3-1-1, tham số rho và dòng trung hòa đổi vị.
(Người hướng dẫn)

Trương, Hữu Nghị

Trương Hữu Nghị
Khảo sát nhiễu loạn tuyến tính trong mô hình hấp dẫn cải tiến f(R) dạng
; Võ Văn Ớn
hàm mũ đa thức, đánh giá các tham số của mô hình và giá trị của mô hình.
(Người hướng dẫn)
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Nguyễn, Đức Thum

Lê, Hoài Nở

Nguyễn, Xuân An

Nguyễn Đức
Thum ; Lê Hiển
Dương (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn một số vấn đề về kỹ năng giải toán
bằng cách lập phương trình, các biện pháp dạy học nhằm giúp cho học sinh
rèn luyện các kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình ở trường
trung học cơ sở.

Thiết kế và sử dụng các tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hình
Lê Hoài Nở ; Đào
học 12 để tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm thực hiện một số chức năng
Tam (Cán bộ
dạy học, thúc đẩy khả năng vận dụng kiến thức của học sinh, khả năng hiểu
hướng dẫn)
biết toán khi dạy học hình học lớp 12 THPT.
Nguyễn Xuân An
; Phạm Thị Ngọc
Diễm (Cán bộ
hướng dẫn)

Nguyễn Nhựt
Tuấn Hùng ;
Nguyễn Thành
Tiên (Cán bộ
hướng dẫn)

Xây dựng hệ thống thông minh phục vụ việc quản lý và điều hành taxi cho
các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi, cung cấp cho tài xế các công cụ
hỗ trợ việc thực hiện chuyến đi thuận tiện hơn đặc biệt trong đó có chức
năng xem và cập nhật các điểm kẹt xe.

Nghiên cứu phân bố của điện tử hai chiều và khảo sát hệ số hấp thụ quang
tuyến tính giữa các vùng con thứ nhất trong giếng lượng tử bán parabol
MgZnO/ZnO.
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Nguyễn, Thị Kim
Công

Nguyễn Thị Kim
Trình bày tổng quan về vật chất tối và mô hình chuẩn, cơ sở mô hình 3-3-1Công ; Hoàng
1 với lepton mới mang điện, đồng nhất các hạt vật chất tối và khảo sát mật
Ngọc Long
độ vật chất tối và tiết diện tán xạ tìm kiếm vật chất tối.
(Người hướng dẫn)

Đinh, Quốc Thái

Đinh Quốc Thái ;
Dương Tôn Đảm Trình bày các kiến thức cơ sở, hàm moment sinh cho biến ngẫu nhiên và
(Cán bộ hướng ứng dụng của hàm moment sinh.
dẫn)

Luận văn ThS

Vật chất tối trong mô hình 33-1-1 với các Lepton mới
mang điện :

Luận văn ThS

Hàm Moment sinh cho quá
trình ngẫu nhiên và ứng
dụng :

Luận văn ThS

Phát triển năng lực đọc hiểu
của học sinh thông qua việc
sử dụng nhật kí đọc sách
trong dạy đọc hiểu văn bản
văn học :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng nước thải biogas
đến sự thay đổi độ phì đất
Bùi, Thị Thùy Linh
trồng đậu bắp (Abelmoschus
esculentus L.) :
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Đánh giá hiện trạng đất và
Nguyễn Bảo
Đánh giá hiện trạng đất và nước có nguy cơ nhiễm mặn góp phần nâng cao
nước nhiễm mặn ảnh hưởng
Huyền ; Phạm
Nguyễn, Bảo Huyền
hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở 04 tỉnh ven biển ĐBSCL dưới sự thay đổi
sản xuất nông nghiệp ở vùng
Thanh Vũ (Cán bộ
của điều kiện tự nhiên hiện nay.
Đồng bằng sông Cửu Long :
hướng dẫn)
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Nguyễn Thanh
Dự báo tác động của biến
đổi khí hậu lên tài nguyên
Nhã ; Đào Nguyên Đánh giá xu thế khí tượng thủy văn, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy
Nguyễn, Thanh Nhã Khôi, Trần Văn văn SWAT, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Sê San và
nước mặt lưu vực sông Sê
Tỷ (Cán bộ hướng đề xuất biện pháp quản lý.
San, Tây Nguyên, Việt Nam
dẫn)
:
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Chỉnh lý và đánh giá biến
động các biểu loại đất phân
loại theo WRB tỉnh Hậu
Giang :

Luận văn ThS

Nghiên cứu phương pháp
thủy vân dễ vỡ vào bảo vệ
cơ sở dữ liệu quan hệ về kết
quả học tập :

Nguyễn Tuyền An
Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, thiết kế và sử dụng bài tập
; Trần Thị Nâu
Nguyễn, Tuyền An
nhật kí đọc sách trên cơ sở vận dụng nhật kí đọc sách trong dạy học đọc
(Cán bộ hướng
hiểu văn bản văn học.
dẫn)

Thái, Thành Dư

Bùi Thị Thùy
Linh ; Bùi Thị
Nga (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá hiệu quả của nước thải biogas đối với một số chỉ tiêu hóa học đất
trước và sau khi trồng đậu bắp, năng suất của đậu bắp khi sử dụng nguồn
dinh dưỡng trong nước thải biogas và phân hóa học.

Thái Thành Dư ;
Võ Quang Minh Chỉnh lý và cập nhật bản đồ đất tỉnh Hậu Giang theo hệ thống WRB (FAO,
(Cán bộ hướng 2006) và đánh giá biến động các biểu loại đất tỉnh Hậu Giang
dẫn)

Chung Nam
Phong ; Trần Cao
Chung, Nam Phong
Đệ (Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu các phương pháp thủy vân trên cơ sở dữ liệu quan hệ, đề xuất
phương pháp thủy vân phù hợp với đặc trưng dữ liệu điểm số, đáp ứng các
tính năng trong hệ thống quản lý điểm của các trường học, đảm bảo phát
hiện các thay đổi bất hợp pháp không thông qua hệ thống quản lý.
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An investigation into high
school EFL teachers and
students' perceptions of
teachers' roles and English
teaching through metaphor
analysis :

Luận văn ThS

Using collaborative lesson
Trần Thị Ngọc
planning for teacher
Viên ; Nguyễn Nghiên cứu khảo sát việc thực hiện và nhận thức của giáo viên tiếng Anh
professional development:
Trần, Thị Ngọc Viên Thị Phương Hồng trung học phổ thông tại thành phố Cần Thơ về việc ứng dụng hoạt động
Practices and perceptions of
(Cán bộ hướng nghiên cứu giáo án để phát triển chuyên môn.
EFL high school teachers in
dẫn)
Can Tho city :
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Giải pháp ứng phó cho các
doanh nghiệp xuất khẩu cá
tra ở ĐBSCL dưới tác động
bởi các lần xem xét hành
chính chống bán phá giá của
bộ thương mại Hoa Kỳ :

Nguyễn, Duy Tân

Luận văn ThS

Nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt
động sản xuất kinh doanh
của các hộ làng nghề truyền
thống tỉnh An Giang :

Nguyễn, Thị Thanh
Lan

Nguyễn Thị
Thanh Lan ; Đỗ
Văn Xê (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích thực trạng hoạt động của các ngành nghề truyền thống, xác định
các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các
ngành nghề truyền thống trong tỉnh An Giang

Luận văn ThS

Giải pháp thu hút khách
hàng đến mua sắm tại siêu
thị Co.opmart Cần Thơ :

Trần, Mỹ Loan

Trần Mỹ Loan ;
Lưu Thanh Đức
Hải (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích khái quát kết quả kinh doanh và ảnh hưởng của các yếu tố cấu
thành nên giá trị thương hiệu của siêu thị Co.opmart cần Thơ đến quyết
định lựa chọn mua sắm tại siêu thị của người tiêu dùng tại thành phố Cần
Thơ
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Phân tích hiệu quả kỹ thuật
sản xuất lúa Một Bụi Đỏ của
hộ nông dân tại huyện Hồng
Dân :

Luận văn ThS

Phân tích hiệu quả sản xuất
mía của nông hộ vùng Đồng
bằng sông Cửu Long :

Trần Thị Trúc
Hiền ; Phạm Thị Nghiên cứu phân tích nhận định của giáo viên về nghề nghiệp và vai trò của
Trần, Thị Trúc Hiền
Hồng Nhung (Cán giáo viên tiếng Anh cấp trung học phổ thông.
bộ hướng dẫn)

Lê, Thị Việt Anh

Hồ, Hoàng Thi

Nguyễn Duy Tân ;
Phân tích thực trạng tác động của các lần xem xét hành chính chống bán
Võ Hùng Dũng
phá giá do bộ thương mại Hoa Kỳ tiến hành, các giải pháp ứng phó của các
(Cán bộ hướng
doanh nghiệp xuất khẩu cá tra tại ĐBSCL.
dẫn)

Lê Thị Việt Anh ;
Mai Văn Nam
(Cán bộ hướng
dẫn)
Hồ Hoàng Thi ;
Lê Cảnh Dũng
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích thực trạng sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ
thuật khi sản xuất lúa Một Bụi Đỏ ở huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu.
Đánh giá hiện trạng sản xuất và mức độ ứng dụng cơ giới hóa trong sản
xuất mía, phân tích hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi
nhuận của hộ trồng mía
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Diễn biến độ mặn nước mặt
và dung dịch đất trong mô
hình lúa tôm tại huyện Thới
Bình tỉnh Cà Mau :

Luận văn ThS

So sánh kỹ thuật canh tác,
năng suất lúa ba vụ và hiện
trạng dinh dưỡng trong đất
lúa ở ba vùng sinh thái tỉnh
Đồng Tháp :

Luận văn ThS

Pháp luật về hoạt động cho
vay tiêu dùng của công ty tài
chính :

Luận văn ThS

Pháp luật Việt Nam về bảo
hộ quyền sở hữu công
nghiệp đối với nhãn hiệu và
tên thương mại :

Dương, Kim
Trường Chỉnh

Luận văn ThS

Vận dụng lý thuyết tình
huống Didactic vào dạy học
khái niệm hàm số liên tục ở
THPT - Đại số và Giải tích
11 :

Kim, Thị Minh
Thươne

Kim Thị Minh
Nghiên cứu cơ sở lý luận, tiếp cận khái niệm "hàm số liên tục" và vận dụng
Thươne ; Bùi Anh
lý thuyết tình huống Didactic vào dạy học phương pháp xét tính liên tục của
Kiệt (Cán bộ
hàm số.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Sử dụng các tri thức về tâm
lý học liên tưởng và các cặp
phạm trù của triết học duy
vật hỗ trợ các hoạt động
phát hiện kiến thức trong
dạy học hình học 10 trung
học phổ thông :

Triệu, Hòa Tâm

Triệu Hòa Tâm ; Nghiên cứu một số phương thức vận dụng các tri thức về tâm lý liên tưởng
Đào Tam (Cán bộ và các cặp phạm trù của triết học duy vật biện chứng hỗ trợ hoạt động phát
hướng dẫn)
hiện kiến thức trong dạy học hình học 10 THPT.

Luận văn ThS

Vô hướng Higgs trong mô
hình 3-4-1 với 10-tuyến tính
Higgs :

Nguyễn, Trần Trí

Nguyễn Trần Trí ;
Châu Minh Khôi
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đồng, Minh Tâm

Đồng Minh Tâm ;
Nguyễn Thành Xác định những ưu điểm và tồn tại trong kỹ thuật canh tác lúa 3 vụ của 3
Hối, Nguyễn Bảo vùng sinh thái tỉnh Đồng Tháp và đánh giá hàm lượng dinh dưỡng trong đất
Vệ (Cán bộ hướng lúa của 3 vùng sinh thái tỉnh Đồng Tháp.
dẫn)

Phan, Đăng Hữu

Phan Đăng Hữu ;
Phân tích, đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật dựa trên cơ sở
Cao Nhất Linh
lý luận, thực trạng áp dụng các quy định hiện hành về hoạt động cho vay
(Cán bộ hướng
tiêu dùng của công ty tài chính.
dẫn)
Dương Kim
Trường Chỉnh ;
Nguyễn Ngọc
Điện (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá diễn biến độ mặn trong nước và dung dịch đất giai đoạn rửa mặn
chuẩn bị cho vụ canh tác lúa, so sánh một số tính chất hóa học của bùn đáy
và đất mặt để làm cơ sở sử dụng bùn đáy ao như một nguồn dinh dưỡng
thay thế phân bón hóa học trong mô hình canh tác lúa-tôm.

Tìm hiểu những vấn đề lý luận về nhãn hiệu, tên thương mại, bảo hộ tên
thương mại, so sánh sự giống nhau và khác nhau của chế định bảo hộ nhãn
hiệu và tên thương mại.

Võ Thị Ngọc Hiền
Trình bày tổng quan về mô hình chuẩn, Boson Higgs trong mô hình 3-4-1
; Hoàng Ngọc
với 10-tuyến Higgs, đóng góp của vô hướng Higgs vào một số tín hiệu vật
Võ, Thị Ngọc Hiền
Long (Người
lý mới.
hướng dẫn)
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Nghiên cứu lý thuyết về cấu
trúc và các tính chất điện tử
của closo borane cluster
BnHn2- (n=5-12) :

Mã, Quốc Vĩ

Mã Quốc Vĩ ; Lê
Thanh Phước,
Xác định cấu trúc hình học tối ưu và đánh giá độ bền nhiệt động của một số
Phạm Vũ Nhật closo borane, áp dụng mô hình điện tử đơn giản để giải thích độ bền và cấu
(Cán bộ hướng trúc electron của các cluster này.
dẫn)

Nguyễn, Thị Diễm
Hương

Nguyễn Thị Diễm
Hương ; Lâm
Trình bày một số khái niệm cơ bản của không gian các hàm, lý thuyết xác
Hoàng Chương suất, phép biến đổi Ergodic Hilbert, hội tụ hầu chắc chắn của phép biến đổi
(Cán bộ hướng Hilbert.
dẫn)

Bùi, Kim Trọng

Bùi Kim Trọng ;
Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về thi hành bản án, quyết định
Nguyễn Hạnh
kinh doanh, thương mại; thực trạng thi hành bản án, quyết định kinh doanh,
(Cán bộ hướng
thương mại và giải pháp hoàn thiện.
dẫn)

Tạ, Văn Huyện

Tạ Văn Huyện ;
Trình bày lý luận chung về lao động người nước ngoài tại Việt Nam, pháp
Đoàn Thị Phương
luật về lao động nước ngoài tại Việt Nam - thực tiễn áp dụng và hướng
Diệp (Cán bộ
hoàn thiện.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Sự hội tụ hầu chắc chắn của
phép biến đổi Hilbert :

Luận văn ThS

Pháp luật thi hành bản án,
quyết định kinh doanh,
thương mại - Thực trạng và
giải pháp :

Luận văn ThS

Pháp luật Việt Nam về lao
động nước ngoài làm việc
tại Việt Nam :

Luận văn ThS

Pháp luật về chuyển nhượng
hợp đồng mua bán nhà ở
hình thành trong tương lai - Nguyễn, Chí Khang
Thực tiễn tại thành phố Cần
Thơ :

Luận văn ThS

Tác động của hoạt động ghi
chép đối với việc phát triển
năng lực đọc hiểu văn bản
văn chương của học sinh
Khmer :

Đỗ Thị Diễm Linh
Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết, thiết kế các mẫu phiếu
; Tào Văn Ân
Đỗ, Thị Diễm Linh
(Cán bộ hướng ghi chép và các tiêu chí đánh giá.
dẫn)

Luận văn ThS

Đánh giá việc ứng dụng mô
hình Stella 10.0 để tính toán
cân bằng nước cho 03 xã cù
lao huyện Chợ Mới, tỉnh An
Giang :

Nguyễn Văn Tuấn
Đánh giá hiện trạng hạ tầng quản lý nguồn nước của 3 xã cù lao, tính toán
; Văn Phạm Đăng
Nguyễn, Văn Tuấn
các nguồn cung cấp nước và các đối tượng tiêu thụ nước cho vùng nghiên
Trí (Cán bộ hướng
cứu.
dẫn)

Nguyễn Chí
Khang ; Phạm
Văn Võ (Cán bộ
hướng dẫn)

Trình bày tổng quan về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành
trong tương lai, thực trạng pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng mua bán
nhà ở hình thành trong tương lai qua thực tiễn áp dụng tại thành phố Cần
Thơ và hướng hoàn thiện.
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Thiết kế mô hình thu và
khảo sát chất lượng nước
mưa tại thành phố Cần Thơ :

Trần, Thị Diễm
Xuân

Đánh giá ảnh hưởng của
việc khai thác nước dưới đất
Nguyễn, Tiếng Vang
đến lún nền tại khu công
nghiệp Trà Nóc, thành phố
Cần Thơ :
Phân tích nhân tố ảnh hưởng
đến quyết định thuê ngoài
dịch vụ logistics của các
Lê, Thị Ngọc Tiền
doanh nghiệp xuất khẩu
thủy sản tại Đồng bằng sông
Cửu Long :
Nghiên cứu ảnh hưởng của
giá trị thương hiệu đến
quyết định lựa chọn thương
hiệu kem đánh răng P/S tại
địa bàn thành phố Cần Thơ :
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến động lực làm
việc của nhân viên khối văn
phòng tại các doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố Cần
Thơ :
Tác động của tính thanh
khoản đến tỷ suất sinh lời
của cổ phiếu trên Sở Giao
dịch Chứng khoán Hà Nội :

Trần Thị Diễm
Xuân ; Dương
Văn Ni (Cán bộ
hướng dẫn)

Khảo sát diễn biến chất lượng nước mưa tại thành phố Cần Thơ thay đổi
như thế nào theo thời gian. Từ đó, có thể đưa ra những thông tin nền cho
việc bước đầu xác định những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước mưa
và đề ra những biện pháp nhằm quản lý tốt chất lượng nước mưa.

Nguyễn Tiếng
Vang ; Trần Văn Đánh giá hiện trạng khai thác đến biến động của mực nước dưới đất và dự
Tỷ (Cán bộ hướng báo sụt lún nền thông qua các kịch bản biến động mực nước dưới mặt đất.
dẫn)
Lê Thị Ngọc Tiền
Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài
; Lê Tấn Nghiêm
dịch vụ logistics của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại ĐBSCL. Đề
(Cán bộ hướng
xuất hàm ý quản trị để phát triển dịch vụ thuê ngoài logistics trong tương lai.
dẫn)

Trần Hồng Trang
Phân tích thực trạng tiêu dùng kem đánh răng P/S, xác định các yếu tố của
; Lê Nguyễn Đoan
Trần, Hồng Trang
giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu kem
Khôi (Cán bộ
đánh răng P/S của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ.
hướng dẫn)

Huỳnh, Thanh
Tuyền

Nguyễn, Thị Hậu

Huỳnh Thanh
Tuyền ; Lê
Nguyễn Đoan
Khôi (Cán bộ
hướng dẫn)

Xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân
viên văn phòng tại các doanh nghiệp thành phố Cần Thơ. Đề xuất một số
hàm ý quản trị giúp tạo động lực và góp phần thúc đẩy nâng cao động lực
làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Hậu ; Phân tích sự tác động của tính thanh khoản lên tỷ suất sinh lời của cổ phiếu
Lê Long Hậu (Cán trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhằm đưa ra một số kiến nghị đối
bộ hướng dẫn) với nhà đầu tư khi tham gia mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Ảnh hưởng các mức độ bổ
Lê Nguyễn Đức
sung chế phẩm SalmateTM
Tài ; Nguyễn
và hạt lanh ép đùn lên năng
Lê, Nguyễn Đức Tài Nhựt Xuân Dung
suất sinh sản, thành phần
(Cán bộ hướng
acid béo và thời gian tồn trữ
dẫn)
trứng gà ác :

Nghiên cứu phối hợp giữa chế phẩm SalmateTM với hạt lanh ảnh hưởng
lên năng suất sinh sản, thành phần acid béo của lòng đỏ, chất lượng quả
trứng và khả năng kháng oxy hóa của trứng gà ác qua thời gian tồn trữ khác
nhau trong điều kiện tự nhiên.
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Đánh giá hiệu quả chu kỳ sử
dụng đất trồng keo lai trên
Nguyễn Minh
cơ sở xác định sinh khối ở
Hiền ; Lê Tấn Lợi
Nguyễn, Minh Hiền
các cấp tuổi 4,5 và 6 tại khu
(Cán bộ hướng
vực U Minh Hạ tỉnh Cà Mau
dẫn)
:
Phân tích mối quan hệ giữa
Nguyễn Văn Ngân
quy hoạch nông thôn mới và
; Lê Quang Trí
quy hoạch sử dụng đất của
Nguyễn, Văn Ngân
(Cán bộ hướng
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc
dẫn)
Trăng :
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Xây dựng tiêu chí phân
vùng sinh thái mặn, ngọt và
lợ tỉnh Kiên Giang :

Luận văn ThS

Đặc điểm hình thái, phân bố
và hoạt động nuôi hàu
(Ostreidae) vùng ven biển
Đồng bằng sông Cửu Long :

Luận văn ThS

Sử dụng chế phẩm Enzyme
trích ly từ nội tạng cá lóc
trong chế biến sản phẩm
dạng nhũ tương :

Luận văn ThS
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Nghiên cứu phân tích hoạt
độ phóng xạ anpha beta,
trong nước thải các cơ sở y
tế trên địa bàn thành phố
Cần Thơ, bằng phương pháp
đo nguồn mỏng :
Nghiên cứu ảnh hưởng của
phong cách lãnh đạo chuyển
biến đến sự thỏa mãn trong
công việc và lòng trung
thành của nhân viên văn
phòng ở các doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố Cần
Thơ :

Lê, Tôn Viễn
Phương

Lê Tôn Viễn
Phương ; Lê
Quang Trí (Cán
bộ hướng dẫn)

Xác định phương trình tính sinh khối làm cơ sở đánh giá hiệu quả chu kỳ sử
dụng đất trồng keo lai qua các cấp tuổi 4,5 và 6, từ đó xác định hiệu quả
kinh tế, môi trường của keo lai tại khu vực trên địa bàn U Minh Hạ - Cà
Mau.
Phân tích mối quan hệ giữa quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch sử dụng
đất huyện Mỹ Tú, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần cho công tác quản
lý nhà nước về đất đai ngày càng hoàn thiện.
Xây dựng tiêu chí phân biệt các vùng mặn, lợ, ngọt trên cơ sở sử dụng đất
và điều kiện tự nhiên, áp dụng các nhóm tiêu chí trong điều kiện của tỉnh
Kiên Giang để đánh giá thực tế tiêu chí phân loại.

Dương Minh
Khảo sát đặc điểm phân bố của hàu, xác định đặc điểm hình thái và phân
Thùy ; Ngô Thị
Dương, Minh Thùy
loại hàu; khảo sát các mô hình nuôi hàu và các loài hàu nuôi ở một số tỉnh
Thu Thảo (Cán bộ
ven biển vùng ĐBSCL.
hướng dẫn)
Phan Thị Bích
Ngọc ; Nguyễn
Phan, Thị Bích Ngọc
Văn Mười (Cán
bộ hướng dẫn)

Sử dụng chế phẩm enzyme được trích ly từ nội tạng cá lóc để cải thiện tính
chất hóa lý và cảm quan của sản phẩm cá lóc dạng nhũ tương.

Phạm, Nguyễn
Hồng Nguyên

Phạm Nguyễn
Hồng Nguyên ; Xây dựng phương pháp phân tích để có thể định lượng chính xác hoạt độ
Nguyễn Thị Thu phóng xạ trong nước thải, bên cạnh đó đưa ra những khuyến cáo đối với các
Thủy (Cán bộ
bệnh viện trong trường hợp nước thải chưa đạt yêu cầu.
hướng dẫn)

Lê, Nguyễn Viễn
Vinh

Phân tích ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển biến đến sự thỏa mãn
Lê Nguyễn Viễn trong công việc và lòng trung thành của nhân viên văn phòng ở các doanh
Vinh ; Võ Thành nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị
Danh (Cán bộ
giúp các nhà lãnh đạo áp dụng hiệu quả và toàn diện phong cách lãnh đạo
hướng dẫn)
chuyển biến, cũng như nâng cao sự thỏa mãn trong công việc và lòng trung
thành của nhân viên.
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Hoàn thiện kế toán quản trị
chi phí tại Trung tâm Thông
tin Di động khu vực IV :

Hồ, Văn Toàn

Đánh giá thực trạng các quy trình kiểm soát nội bộ và thực trạng của hệ
Hồ Văn Toàn ; Võ
thống kế toán quản trị chi phí tại Trung tâm IV, phân tích hiệu quả phục vụ
Văn Dứt (Cán bộ
của hệ thống kế toán quản trị chi phí đối với việc ra quyết định của lãnh đạo
hướng dẫn)
Trung tâm IV.
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Khảo sát khả năng phòng trị
bệnh đốm nâu do nấm
Neoscytalidium dimidiatum
trên cây thanh long của các
chủng nấm Trichoderma
spp. :

Lê, Tấn Triển

Lê Tấn Triển ;
Đề tài nghiên cứu nhằm chọn lọc các chủng Trichoderma spp. có triển vọng
Dương Minh (Cán
để phòng trị bệnh đốm nâu gây hại thanh long ở điều kiện ngoài đồng.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Khảo sát đặc tính hình thái,
nông học và dấu phân tử
SSR của 6 dòng đậu xanh
DDX đột biến thế hệ M6 :

Lâm Thị Trúc
Linh ; Trương Đề tài nghiên cứu chọn ra những dòng đậu xanh tốt, năng suất cao và có
Lâm, Thị Trúc Linh
Trọng Ngôn (Cán kiểu trái chín đồng loạt.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Khảo sát khả năng kháng
oxy hóa và bảo vệ gan của
cao chiết rễ cây gáo vàng :

Ngô Thị Thùy
Đánh giá khả năng kháng oxy hóa của cao chiết rễ gáo vàng thông qua khả
Vân ; Đái Thị
Ngô, Thị Thùy Vân
năng ức chế quá trình peroxide hóa lipid trên chuột tổn thương gan bởi
Xuân Trang (Cán
carbon tetrachloride.
bộ hướng dẫn)
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Ảnh hưởng của các phương
pháp ly trích lên thành phần
hóa học và hoạt tính sinh
học của tinh dầu nghệ vàng
(Curcuma longa L.) :

Nguyễn, Thanh Nhị

Luận văn ThS

Using analytic rubric for
speaking self-assessment:
EFL students' perceptions
and challenges :

Phan Thanh Xuân
Nghiên cứu khảo sát nhận thức của học sinh về việc sử dụng thang đo đánh
; Phương Hoàng
Phan, Thanh Xuân
giá chi tiết đối với việc tự đánh giá bản thân và một số vấn đề mà học sinh
Yến (Cán bộ
có thể đối mặt khi sử dụng Rubric để tự đánh giá.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

The impact of text-based
vocabulary instruction on
English as a foreign
language freshmen's reading
comprehension :

Phạm, Thị Hồng
Nhung

Nguyễn Thanh
Nhị ; Lưu Thái
Danh (Cán bộ
hướng dẫn)

Phạm Thị Hồng
Nhung ; Nguyễn
Bửu Huân (Cán
bộ hướng dẫn)

Nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp ly trích lên hiệu
suất ly trích thành phần các chất hóa học cùng với hoạt tính sinh học của
tinh dầu nghệ

Nghiên cứu điều tra ảnh hưởng của việc giảng dạy từ vựng dựa vào văn bản
lên đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm nhất và nhận thức
của sinh viên về việc giảng dạy từ vựng dựa vào văn bản trong đọc hiểu.
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Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến thu nhập và đa
dạng hóa thu nhập của hộ
gia đình ở tỉnh Hậu Giang :

Phạm, Hữu Tâm

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến giá đất thổ cư tại Huỳnh, Trọng Nghĩa
Thành phố Cà Mau :
Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến tiếp cận tín dụng
của nông hộ tại tỉnh Kiên
Giang :
Các nhân tố ảnh hưởng đến
động cơ làm việc và hành vi
thực hiện công việc của
công chức viên chức quận
Thốt Nốt thành phố Cần
Thơ :

Nguyễn, Thanh
Thoáng

Phạm Hữu Tâm ;
Huỳnh Trường Nghiên cứu hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình để tiến hành
Huy (Cán bộ
phân tích thực trạng đa dạng hóa thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh Hậu Giang.
hướng dẫn)
Huỳnh Trọng
Nghĩa ; Lê
Khương Ninh
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nguyễn Thanh
Thoáng ; Mai Văn Phân tích thực trạng tiếp cận tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến khả
Nam (Cán bộ
năng tiếp cận tín dụng của nông hộ tại tỉnh Kiên Giang.
hướng dẫn)

Đỗ Thị Ngọc Duy
; Nguyễn Tuấn
Đỗ, Thị Ngọc Duy
Kiệt (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của công chức viên
chức, đánh giá sự ảnh hưởng của động cơ làm việc đến hành vi thực hiện
công việc của công chức viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước
quận Thốt Nốt.

Trần Thị Thanh
Phân tích và đánh giá các quy định pháp luật về người nộp thuế, từ đó làm
Huyền ; Lê Thị
rõ những ưu điểm và hạn chế của quy định pháp luật về người nộp thuế thu
Nguyệt Châu (Cán
nhập cá nhân.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Pháp luật về người nộp thuế
thu nhập - Thực trạng và
giải pháp :

Trần, Thị Thanh
Huyền

Luận văn ThS

Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng trong hoạt động bán
hàng đa cấp bất chính theo
pháp luật Việt Nam - Thực
trạng tại một số tỉnh thành
Đồng bằng sông Cửu Long
và kiến nghị hoàn thiện :

Nguyễn Văn Linh
; Trần Thăng
Nguyễn, Văn Linh
Long (Cán bộ
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu hàm số bậc hai
trong trường phổ thông theo
hướng tiếp cận RME :

Trang, Tiền

Đánh giá thực trạng đất thổ cư và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá
đất thổ cư tại thành phố Cà Mau, đề xuất giải pháp phát triển thị trường đất
thổ cư tại thành phố Cà Mau để giá đất phản ánh đúng giá trị của nó.

Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành trong việc bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng trước những xâm hại của hoạt động bán hàng đa cấp bất
chính trên phạm vi cả nước nói chung và một số tỉnh thành ở ĐBSCL nói
riêng.

Trang Tiền ;
Nguyễn Phú Lộc Nghiên cứu vận dụng RME nhằm nâng cao hiệu quả dạy học nội dung hàm
(Cán bộ hướng số bậc hai thuộc chương trình sách giáo khoa lớp 10, bậc THPT.
dẫn)
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Tổng hợp sợi
nanocomposite PVA/Bi2O3
bằng phương pháp
electrospinning ứng dụng
vào xử lý phẩm nhuộm azo :

Luận văn ThS

Nghiên cứu phương pháp
phân hủy thuốc bảo vệ thực
vật bằng công nghệ plasma
lạnh :

Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến hành vi tiêu dùng
thực phẩm mang nhãn sinh
thái của người dân thành
phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Xác định lượng nước cho
các sinh cảnh tại Trung tâm
Nông nghiệp Mùa Xuân,
tỉnh Hậu Giang :
Phân tích ảnh hưởng của
chất lượng dịch vụ đến sự
thỏa mãn và ý định tiếp tục
sử dụng taxi Mai Linh của
khách hàng tại tỉnh An
Giang :

Luận văn ThS

Các nhân tố tác động đến
lượng vốn vay của diêm hộ
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của bón vôi,
tưới mặn đến sự thay đổi
thành phần cation trao đổi
trong đất và sinh trưởng của
lúa :

Lê, Đăng Khoa

Lê Đăng Khoa ;
Đoàn Văn Hồng
Thiện (Người
hướng dẫn)

Nghiên cứu quy trình tổng hợp sợi nano PVA kết hợp xúc tác quang Bi2O3
kích thước nano, sợi nano PVA mang Bi2O3 làm vật liệu cho việc xử lý
phẩm nhuộm MO được chọn làm chất nhuộm azo điển hình.

Nguyễn Mai Hùng
; Hồ Quốc Phong, Xác định khả năng phân hủy thuốc bảo vệ thực vật quinaphos bằng plasma
Nguyễn Văn
lạnh công nghệ màn chắn để từ đó có thể thiết kế hệ thống xử lí chất thải
Nguyễn, Mai Hùng
Dũng (Người
bảo vệ thực vật ở các nhà máy sản xuất.
hướng dẫn)
Nguyễn Minh Thư
Phân tích thực trạng hành vi tiêu dùng thực phẩm sinh thái và sự ảnh hưởng
; Võ Thành Danh
Nguyễn, Minh Thư
của các yếu tố đến sự chú ý nhãn sinh thái của người dân thành phố Cần
(Cán bộ hướng
Thơ.
dẫn)
Huỳnh, Thị Việt
Thùy

Huỳnh Thị Việt
Thùy ; Dương
Văn Ni (Cán bộ
hướng dẫn)

Quản lý nguồn nước cho sinh thái rừng tràm, ruộng lúa, mía nhằm đảm bảo
nguồn thức ăn, nơi cư trú cho quần thể chim nước tại Trung tâm Mùa Xuân.

Võ, Văn Tú

Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến chất lượng dịch vụ: an toàn, chi phí
Võ Văn Tú ; Lưu
hợp lí, phương tiện phục vụ, quá trình cung cấp dịch vụ, nhân viên phục vụ
Tiến Thuận (Cán
sẽ ảnh hưởng đến sự thỏa mãn, từ đó ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng
bộ hướng dẫn)
dịch vụ của khách hàng.

Lê, Huỳnh Như

Lê Huỳnh Như ;
Võ Hoàng Khiêm Đánh giá thực trạng vay vốn và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng
(Cán bộ hướng vốn vay của diêm hộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
dẫn)

Trần, Diễm Trúc
Đào

Trần Diễm Trúc
Đào ; Ngô Ngọc
Hưng (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá sự thay đổi thành phần cation trao đổi trong đất do bón vôi, tưới
mặn, ảnh hưởng tưới mặn và bón vôi đến sinh trưởng của lúa.
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Đánh giá ảnh hưởng của
khẩu phần hỗn hợp hoàn
chỉnh lên men đến khả năng
sinh trưởng của bò cái lai
Sind tại tỉnh Trà Vinh :
Nâng cao hiệu quả công tác
giải quyết khiếu nại về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn huyện Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang :
Đánh giá các yếu tố tác
động đến thực trạng sử dụng
đất giai đoạn 2005 - 2015
làm cơ sở điều chỉnh kế
hoạch sử dụng đất nông
nghiệp đến năm 2020 huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu
Giang :
Đánh giá tiềm năng đất đai
phục vụ chuyển đổi cơ cấu
cây trồng trên địa bàn huyện
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần
Thơ :
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Phân lập và tuyển chọn cộng
đồng nấm rễ nội cộng sinh
hỗ trợ sự sinh trưởng và
phát triển của cây bắp (Zea
mays L.) :

Luận văn ThS

Nghiên cứu xây dựng quy
trình trích ly và bảo quản
naringin dạng bột từ vỏ bưởi
:

Phạm, Thành An

Phạm Thành An ;
Hồ Thanh Thâm
(Cán bộ hướng
dẫn)

Châu Minh
Đương ; Phan
Châu, Minh Đương
Trung Hiền (Cán
bộ hướng dẫn)

Võ, Quốc Sử

Bùi, Văn Sang

Nguyễn, Thanh
Phong

Lê, Thị Nguyệt
Thanh

Võ Quốc Sử ;
Trần Văn Dũng
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá chất lượng khẩu phần hỗn hợp ủ chua và ảnh hưởng của khẩu
phần hỗn hợp ủ chua đến khả năng tăng trọng của bò thịt lai Sind tại tỉnh
Trà Vinh nhằm xây dựng khẩu phần hỗn hợp ủ chua từ nguồn thức ăn sẵn
có ở Trà Vinh.
Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Long Mỹ, xác định
những thuận lợi và khó khăn đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp từ đó tìm ra
những nguyên nhân biến động diện tích đất nông nghiệp nhằm làm cơ sở đề
xuất phương án sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và khả thi trong tương lai.

Bùi Văn Sang ; Lê Phân tích, đánh giá biến động hiện trạng sản xuất nông nghiệp, những thuận
Văn Khoa (Cán lợi và khó khăn trong phát triển nông nghiệp, xác định hiện trạng và tiềm
bộ hướng dẫn) năng đất đai.
Nguyễn Thanh
Phong ; Đỗ Thị
Xuân (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân lập cộng đồng nấm rễ nội cộng sinh có lợi từ đất vùng rễ cây bắp và
cây mè, đánh giá khả năng đáp ứng sự sinh trưởng và phát triển của cây bắp
được chủng và các nguồn nấm rễ được phân lập trong điều kiện nhà lưới.

Lê Thị Nguyệt
Thanh ; Nguyễn Xác định các thông số kỹ thuật cho quy trình trích ly, quy trình sấy phun và
Công Hà (Cán bộ thời gian bảo quản bột naringin từ vỏ bưởi để đạt hiệu quả cao nhất.
hướng dẫn)
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Tự động hóa gọt vỏ nâu cơm
dừa dùng trống phân phối :

Bùi, Văn Tra

Luận văn ThS

Nghiên cứu thử nghiệm hệ
thống đếm năng suất cao
bằng phương pháp phân tích
va đập :

Nguyễn, Thanh
Tuấn

Luận văn ThS

Tối ưu hóa bộ điều khiển
PID bằng giải thuật bầy đàn :

Nguyễn, Thanh
Cường

Bùi Văn Tra ;
Nguyễn Chánh
Nghiệm (Cán bộ
hướng dẫn)
Nguyễn Thanh
Tuấn ; Võ Minh
Trí, Nguyễn
Chánh Nghiệm
(Cán bộ hướng
dẫn)
Nguyễn Thanh
Cường ; Trần
Thanh Hùng (Cán
bộ hướng dẫn)

Thiết kế chế tạo máy gọt vỏ nâu cơm dừa có khả năng cấp liệu và gọt vỏ
nâu một cách tự động, có năng suất dự kiến ban đầu là 100 kg/giờ, có tỷ lệ
hao hụt dưới 15%, có độ gọt sạch trên 95%.
Nghiên cứu thử nghiệm hệ thống đếm năng suất cao bằng phương pháp
phân tích va đập với đối tượng thử nghiệm là dừa trái với kỳ vọng đạt năng
suất 10.000 trái/giờ và độ chính xác 90%.
Nghiên cứu nhằm đề xuất một phương pháp xác định các hệ số tối ưu xung
quanh điểm điều hành của bộ điều khiển PID bằng giải thuật bầy đàn. Sử
dụng giải thuật tối ưu chính định bộ điều khiển PID để đáp ứng của hệ
thống với thời gian đáp ứng nhanh, sai số xác lập và độ vọt lố thấp.

Luận văn ThS

Tối ưu hóa hệ thống lạnh :

Nguyễn Thanh Trí
Nghiên cứu và triển khai giải pháp kỹ thuật để tiết giảm điện năng tiêu thụ
; Trần Thanh
cho hệ thống máy lạnh trong phòng thí nghiệm nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu
Nguyễn, Thanh Trí
Hùng (Cán bộ
cơ bản về ổn định độ ẩm của phòng để bảo quản tốt cho thiết bị.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu ảnh hưởng của
cấu trúc mạng nơ-ron để
nâng cao chất lượng điều
khiển Mobile robot :

Lê Hoàng Đăng ;
Nghiên cứu khả năng tối ưu cấu trúc mạng nơ-ron RBF bằng giải thuật bầy
Nguyễn Chí Ngôn
đàn để nâng cao chất lượng cho bộ điều khiển trượt thích nghi dùng mạng
(Cán bộ hướng
nơ-ron nhân tạo.
dẫn)
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Truyện dân gian về cọp
Nam Bộ từ góc nhìn văn hóa
người Việt :
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Đặc điểm văn chính luận nữ
quyền của Đạm Phương nữ
sử :

Luận văn ThS

Đất và người Sài Gòn - Gia
Định qua thơ văn quốc ngữ
cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ
XX :
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Lê, Hoàng Đăng

Trần Ngọc Nương
Khái quát chung về văn hóa và văn học dân gian, một số nội dung và yếu tố
; Trần Văn Nam
Trần, Ngọc Nương
thi pháp của truyện dân gian về cọp Nam Bộ từ góc nhìn văn hóa người
(Cán bộ hướng
Việt.
dẫn)
Lê, Út Tiệp

Huỳnh, Thúy Niềm

Lê Út Tiệp ; Lê Trình bày những tiền đề hình thành và phát triển văn học nữ quyền Việt
Ngọc Thúy (Cán Nam đầu thế kỷ XX, những nội dung chính và đặc điểm nghệ thuật trong
bộ hướng dẫn) văn chính luận nữ quyền của Đạm Phương nữ sử.
Huỳnh Thúy
Niềm ; Lê Ngọc
Thúy (Cán bộ
hướng dẫn)

Giới thiệu Sài Gòn - Gia Định trong bối cảnh lịch sử - xã hội - văn hóa Nam
Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đất và người Sài Gòn - Gia Định qua
thơ văn quốc ngữ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
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Lâm, Văn Điền

Lâm Văn Điền ;
Trần Văn Minh
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu truyện ngắn của Dạ Ngân và Nguyễn Ngọc Tư về đề tài người
phụ nữ, so sánh nhân vật nữ trong truyện ngắn của Dạ Ngân và Nguyễn
Ngọc Tư nhìn từ phương diện giá trị nội dung và nghệ thuật khắc họa.

Đoàn, Nguyễn
Phương Thảo

Đoàn Nguyễn
Phương Thảo ;
Đoàn Lê Giang
(Cán bộ hướng
dẫn)

Khái quát văn học Nam Bộ 1930 - 1945, những đóng góp của Manh Manh
và Lư Khê trong quá trình hiện đại hóa văn học ở Nam Bộ.

Phạm, Thị Như

Phạm Thị Như ;
Trần Thị Nâu
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích những biểu hiện của kết cấu đa văn bản trong hai tiểu thuyết của
Nguyễn Việt Hà, phân tích và đánh giá những cách tân nghệ thuật góp phần
tạo nên kết cấu đa văn bản cũng như hiệu quả nghệ thuật của chúng đối với
việc thể hiện nội dung tư tưởng của các tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà.

Đoàn, Minh Hậu

Đoàn Minh Hậu ;
Nguyễn Văn Nở
(Cán bộ hướng
dẫn)

Khái quát những vấn đề chung về phương ngữ, phương ngữ Nam Bộ và nhà
văn Anh Đức, đặc điểm của phương ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết của nhà
văn Anh Đức xét trên hai bình diện ngữ âm và từ vựng, giá trị biểu đạt của
phương ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết của nhà văn Anh Đức.
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về lý thuyết giảm thiểu nhận thức, vận
dụng lý thuyết giảm thiểu nhận thức để thiết kế một số kiến thức toán 10
nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học viên yếu kém tại một số
trung tâm giáo dục thường xuyên.
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So sánh nhân vật nữ trong
truyện ngắn của Dạ Ngân và
Nguyễn Ngọc Tư :
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Đóng góp của Manh Manh
và Lư Khê trong quá trình
hiện đại hóa văn học ở Nam
Bộ :
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Kết cấu đa văn bản trong
tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà :
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Phương ngữ Nam Bộ trong
tiểu thuyết của nhà văn Anh
Đức :
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Phát triển năng lực giải
quyết vấn đề cho học viên
yếu kém toán 10 thông qua
lý thuyết giảm thiểu nhận
thức :

Nguyễn Thị Diễm
; Nguyễn Phương
Nguyễn, Thị Diễm
Thảo (Cán bộ
hướng dẫn)
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Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến chỉ số giá chứng
khoán VNINDEX :

Kim, Nhật Trường
Giang

Kim Nhật Trường
Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô và các yếu tố từ các thị trường chứng
Giang ; Vương
khoán trên thế giới ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán VNINDEX để từ
Quốc Duy (Cán
đó giúp dự báo trước được những biến động của thị trường.
bộ hướng dẫn)
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Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định tham
gia bảo hiểm nhân thọ
Prudential của khách hàng
tại Thành phố Cần Thơ :

Trần, Thị Mỹ Hân

Trần Thị Mỹ Hân
Đánh giá thực trạng tham gia bảo hiểm nhân thọ và đo lường các yếu tố ảnh
; Lê Long Hậu
hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ Prudential của khách
(Cán bộ hướng
hàng tại thành phố Cần Thơ.
dẫn)
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Phân tích tính kỷ luật thị
trường ngành ngân hàng
Việt Nam :

Nguyễn, Thị Thanh
Trúc

Nguyễn Thị
Thanh Trúc ;
Nguyễn Thiện
Phong (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích, đánh giá thực trạng thị trường và hệ thống giám sát tài chính
ngành ngân hàng Việt Nam trong việc tuân thủ nguyên tắc thị trường của
các ngân hàng Việt Nam.
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Nâng cao khả năng tiếp cận
vốn tín dụng ngân hàng của
các doanh nghiệp nhỏ và
vừa trên địa bàn quận Ô
Môn
Phân :tích các yếu tố ảnh

Bùi, Hoàng Yến

Bùi Hoàng Yến ;
Nguyễn Ngọc
Minh (Cán bộ
hướng dẫn)

Nguyễn Tấn Duy
hưởng đến khả năng trả nợ
Quốc ; Bùi Văn
ngân hàng đúng hạn của các Nguyễn, Tấn Duy
Quốc
Trịnh (Cán bộ
doanh nghiệp nhỏ và vừa
hướng dẫn)
trên địa bàn thành phố Cần
Thơ :
Phân tích nhân tố ảnh hưởng
đến nhu cầu du lịch học tập
Trần Thanh
của học sinh thành phố Cần
Tuyền ; Ngô Thị
Thơ và tỉnh Hậu Giang tại
Trần, Thanh Tuyền
Thanh Trúc (Cán
Trung tâm Nông nghiệp
bộ hướng dẫn)
Mùa Xuân và Khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng :
Đánh giá hiệu quả sản xuất
Nguyễn Lê Kiều
và giảm khí thải nhà kính
Nguyễn, Lê Kiều
Diễm ; Ngô Thị
của mô hình 1 phải 5 giảm ở
Diễm
Thanh Trúc (Cán
huyện Cờ Đỏ thành phố Cần
bộ hướng dẫn)
Thơ :

Luận văn ThS

Đánh giá năng lực cạnh
tranh của bưởi da xanh tỉnh
Bến Tre :
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Ảnh hưởng của các hồ chứa
nước đến sinh kế của các hộ
dân vùng cao huyện Tịnh
Biên tỉnh An Giang :
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Phân tích hiệu quả kỹ thuật
xoài ba màu của nông hộ tại
huyện Chợ Mới tỉnh An
Giang :

Phân tích khái quát tình hình hoạt động và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín
dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nhân tố ảnh hưởng
đến khả năng tiếp cận vốn vay và lượng vốn vay ngân hàng của các doanh
nghiệp.
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng và các nhân tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng đúng hạn của các doanh nghiệp nhỏ
và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Phân tích tiềm năng du lịch sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng và Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, các nhân tố ảnh hưởng
đến nhu cầu du lịch học tập của học sinh thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu
Giang

Đánh giá thực trạng sản xuất lúa của mô hình 1 phải 5 giảm, hiệu quả sản
xuất và ước lượng lượng khí thải giảm được của mô hình.

Nguyễn, Hoàng
Phương Hiếu

Nguyễn Hoàng
Mô tả thực trạng của bưởi da xanh, xác định và phân tích mức độ ảnh
Phương Hiếu ; Võ
hưởng của mỗi yếu tố đến năng lực cạnh tranh của bưởi da xanh tỉnh Bến
Thành Danh (Cán
Tre.
bộ hướng dẫn)

Thạch, Trí Giác

Thạch Trí Giác ;
Đánh giá tác động của 3 hồ chứa nước Thủy Liêm 1, Thanh Long, Ô Tưksa
Nguyễn Văn Kiền
đến sinh kế cộng đồng dân cư nhằm tư vấn chính sách quản lý, khai thác sử
(Cán bộ hướng
dụng bền vững nguồn tài nguyên nước ở vùng Bảy Núi tỉnh An Giang.
dẫn)

Hồ, Lê ý Nhi

Hồ Lê ý Nhi ;
Dương Ngọc
Thành (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá hiện trạng sản xuất và phân tích hiệu quả sản xuất xoài ba màu
của nông hộ tại huyện Chợ Mới.
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Đánh giá hiệu quả sử dụng
bùn đáy mương trên sinh
trưởng lúa trong mô hình
lúa-tôm ở huyện Thới Bình
tỉnh Cà Mau :
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Đánh giá hiện trạng canh tác
và một số đặc tính Lý - Hóa
học đất ở một số vường
trồng cam sành tại huyện
Tam Bình và Trà Ôn, tỉnh
Vĩnh Long :
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Pháp luật Việt Nam về kinh
doanh dịch vụ đòi nợ :
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Khảo sát đặc tính nông học,
phẩm chất và đánh giá tính
kháng rầy nâu, đạo ôn của
13 dòng/giống lúa thơm mới
tại Viện lúa Đồng bằng sông
Cửu Long :
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Nghiên cứu phản ứng quang
oxy hóa p-xylene trên màng
xúc tác perovskite LaFeO3 :
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Thiết kế bài tập nhóm bài
các biện pháp tu từ ở lớp 6
nhằm bồi dưỡng năng lực
giao tiếp cho học sinh :
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Ứng dụng ảnh Landsat-8 và
ảnh Sentinel-2 trong xây
dựng bản đồ hiện trạng sử
dụng đất tỉnh Bạc Liêu :

Tô, Văn Thanh

Tô Văn Thanh ;
Đánh giá hiệu quả sử dụng bùn đáy trong hệ thống canh tác lúa - tôm để
Châu Minh Khôi
cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa nhằm giảm bớt chi phí đầu tư phân bón
(Cán bộ hướng
cho cây lúa, tăng hiệu quả sử dụng phân bón và tăng lợi nhuận cho nông hộ.
dẫn)

Huỳnh, Như

Huỳnh Như ; Tất Khảo sát hiện trạng canh tác và phân tích các đặc tính lý- hóa học trên đất
Anh Thư (Cán bộ trồng cam sành, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện đặc
hướng dẫn)
tính đất và cải thiện năng suất trái cam sành.

Phạm, Hồng Du

Phạm Hồng Du ;
Cao Nhất Linh Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về kinh doanh dịch vụ đòi nợ,
(Cán bộ hướng phân tích thực trạng quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
dẫn)

Vũ, Minh Thuận

Vũ Minh Thuận ;
Lê Vĩnh Thúc, Đề tài nghiên cứu chọn ra giống lúa thơm năng suất, ngắn ngày, có hàm
Phạm Ngọc Tú lượng amylose<22%, chống chịu rầy nâu và đạo ôn để bổ sung bộ giống lúa
(Cán bộ hướng thơm chất lượng cho vùng sản xuất lúa ĐBSCL.
dẫn)

Nguyễn, Thị Cẩm
Luyến

Nguyễn Thị Cẩm
Luyến ; Hoàng
Tiến Cường (Cán
bộ hướng dẫn)

Điều chế màng xúc tác LaFeO3 và LaCoO3 bằng phương pháp nhúng phủ
dung dịch sol-gel, khảo sát nhiệt độ nung và thời gian nung để đưa ra điều
kiện xử lý phù hợp cho xúc tác LaFeO3 và LaCoO3 thông qua đánh giá
hoạt tính quang xúc tác.

Đặng Thị Thu
Trình bày cơ sở khoa học của việc thiết kế bài tập nhóm bài các biện pháp
Đặng, Thị Thu Hằng Hằng ; Lê A (Cán
tu từ từ vựng-ngữ nghĩa trong tiếng Việt lớp 6.
bộ hướng dẫn)

Võ, Tấn Phong

Võ Tấn Phong ;
Trần Văn Dũng
(Cán bộ hướng
dẫn)

Sử dụng ảnh Landsat-8 và ảnh Sentinel-2 để giải đoán và thành lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu, đánh giá độ chính xác trên hiện trạng
sử dụng đất.
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Ứng dụng nền tảng Google
Earth Engine thành lập bản
đồ hiện trạng sử dụng đất
vùng Đồng bằng sông Cửu
Long :

Đặng Hoàng Khải
Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá khả năng ứng dụng
; Võ Quốc Tuấn
Đặng, Hoàng Khải
nền tảng Google Earth Engine trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng
(Cán bộ hướng
đất vùng ĐBSCL.
dẫn)
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Ảnh hưởng của các dòng vi
khuẩn Burkholderia lên sự
sinh trưởng và phát triển của
khoai lang và khoai mỡ trên
đất phèn :

Nguyễn, Thị Cẩm
Giang
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Cải tiến công suất phát tuabin gió bằng giải thuật điều
khiển góc cánh :
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Thơ Hồ Văn Hảo trong
phong trào thơ mới ở Nam
Bộ :
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Vi nhân giống cây hoa
chuông (Sinningia speciosa)
từ đốt thân cây cắt mỏng :

Phạm, Văn Đồng
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Tuyển chọn nấm men chịu
nhiệt từ trái giác (Cayratia
trifolia L.) thu tại tỉnh Hậu
Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long
và Tiền Giang để lên men
rượu vang trái giác :

Viên Thị Hải Yến
Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn nấm men từ trái giác có khả năng chịu
; Ngô Thị Phương
Viên, Thị Hải Yến
nhiệt, chịu ethanol và lên men mạnh để có thể ứng dụng trong lên men rượu
Dung (Cán bộ
vang trái giác.
hướng dẫn)
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An investigation into high
school teachers' perceptions
and practices of question
types in EFL speaking
classes :

Nguyễn, Minh
Hoàng

Nguyễn Thị Cẩm
Giang ; Ngô Ngọc
Hưng (Cán bộ
hướng dẫn)

Nguyễn Minh
Mô hình hóa hệ tua-bin gió và máy phát trên Simulink/MATLAB dựa trên
Hoàng ; Nguyễn
mô hình toán, tính toán thiết kế bộ điều khiển thông minh RBF dựa trên mô
Chí Ngôn (Cán bộ
hình đã có.
hướng dẫn)

Trương Diễm
Phiến ; Đoàn Lê
Trương, Diễm Phiến
Giang (Cán bộ
hướng dẫn)

Huỳnh, Thị Ánh
Ngọc

Đánh giá khả năng cải thiện sinh trưởng và phát triển của các dòng vi khuẩn
trên đất trồng khoai thông qua hiệu quả cố định đạm và hòa tan lân, xác
định lượng đạm và lân phối hợp vi khuẩn để cho năng suất cây khoai đạt
cao nhất.

Nghiên cứu phong trào thơ mới Nam Bộ 1932 - 1945 và nhà thơ Hồ Văn
Hảo, những đổi mới cảm hứng nghệ thuật trong thơ Hồ Văn Hảo, Những
đổi mới về hình thức nghệ thuật trong thơ Hồ Văn Hảo và vị trí của ông
trong phong trào thơ mới Nam Bộ.

Phạm Văn Đồng ;
Nguyễn Đức
Nghiên cứu nhằm ứng dụng kỹ thuật vi nhân giống để tìm ra quy trình nhân
Cương (Cán bộ nhanh cây hoa chuông tại Bến Tre.
hướng dẫn)

Huỳnh Thị Ánh
Ngọc ; Đỗ Minh
Hùng (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu nhằm khảo sát nhận thức của giáo viên đối với việc sử dụng
câu hỏi trong tiết kỹ năng nói, điều tra thực tế việc ứng dụng câu hỏi của
giáo viên trong giờ học thực hành kỹ năng nói.
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An investigation into nonNguyễn Văn
English major students'
Thắm ; Phương
willingness to communicate: Nguyễn, Văn Thắm
Hoàng Yến (Cán
A case at a university in the
bộ hướng dẫn)
Mekong Delta of Vietnam :
Phân tích các yếu tố ảnh
Trương Tuyết
hưởng đến quyết định vay
Trương, Tuyết
Trung ; Quan
vốn ngân hàng để mua nhà ở
Trung
Minh Nhựt (Cán
của hộ gia đình tại Thành
bộ hướng dẫn)
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên
Giang :
Phân tích tác động của tín
Huỳnh Minh
dụng ngân hàng đến thu
Thông ; Lê Long
Huỳnh, Minh Thông
nhập từ sản xuất lúa của
Hậu (Cán bộ
nông hộ tại Kiên Giang :
hướng dẫn)

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng giao
tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên không chuyên trong giờ học tiếng Anh.

Phân tích thực trạng nhu cầu nhà ở và vay vốn ngân hàng để mua nhà ở của
hộ gia đình, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn ngân hàng để
mua nhà ở của hộ gia đình tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
So sánh thu nhập từ sản xuất lúa của nhóm nông hộ có vay vốn với nhóm
nông hộ không vay vốn ngân hàng đến thu nhập từ sản xuất lúa của nông hộ
tại Kiên Giang.
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Các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng tiếp cận tín dụng
bán lẻ tại NH TMCP xuất
nhập khẩu Việt Nam - Chi
nhánh Tây Đô :
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Quy trình chiết xuất và khảo
sát các hoạt tính sinh học
của cao chiết cỏ tranh
(Imperata cylindrica) :

Võ Thị Kiều Ngân
; Nguyễn Đức Độ
Võ, Thị Kiều Ngân
(Cán bộ hướng
dẫn)
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Xác định mầm bệnh trên hạt
lúa giống tại An Giang và
tuyển chọn vi khuẩn đối
kháng trong đất để phòng trị
bệnh :

Nguyễn, Thị Kiều
Mỵ

Nguyễn Thị Kiều
Xác định mầm bệnh nấm và vi khuẩn nhiễm trên hạt lúa giống từ đó tuyển
Mỵ ; Nguyễn Đắc
chọn chủng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm gây hại trên hạt lúa
Khoa (Cán bộ
giống.
hướng dẫn)
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Phân lập và tuyển chọn
Lactobacillus sp. ức chế vi
khuẩn gây bệnh thận mủ và
đốm đỏ trên cá tra ở tỉnh
Đồng Tháp :

Nguyễn, Thị Việt
Trinh

Nguyễn Thị Việt
Trinh ; Nguyễn
Văn Thành (Cán
bộ hướng dẫn)

Nguyễn, Văn Vũ

Nguyễn Văn Vũ ;
Trình bày thực trạng về tín dụng cá nhân và phân tích các yếu tố ảnh hưởng
Vương Quốc Duy
đến khả năng tiếp cận tín dụng bán lẻ của khách hàng cá nhân tại Eximbank
(Cán bộ hướng
Tây Đô.
dẫn)
Điều chế cao chiết từ bộ phận lá và thân rễ cỏ tranh, định tính các hợp chất
tự nhiên, xác định hàm lượng phenolic tổng và flavonoid tổng từ các bộ
phận lá và thân rễ cỏ tranh, xác định khả năng chống oxy hóa và kháng
khuẩn của cỏ tranh.

Phân lập và tuyển chọn dòng vi khuẩn Lactobacillus sp. có khả năng ức chế
được vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ và đốm đỏ trên cá tra nhằm tìm ra
chủng vi khuẩn Lactobacillus mạnh, tiến đến sản xuất chế phẩm sinh học
phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững không phải sử dụng thuốc kháng sinh.
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Luận văn ThS

Phân tích mối quan hệ giữa
đặc điểm hội đồng quản trị
và hiệu quả hoạt động của
các công ty niêm yết tại sở
giao dịch chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh :

Luận văn ThS

Thực trạng và giải pháp phát
triển sản xuất lúa mùa tỉnh
Nguyễn, Kiên Nhẫn
Cà Mau :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của nhiệt độ và
Co2 lên tăng trưởng và tỷ lệ
sống của tôm sú (Penaeus
monodon) :

Luận văn ThS

Nghiên cứu phản ứng quang
oxy hóa p-xylene trên xúc
tác Zn-MOF-74 và UiO-66NH2 dạng màng mỏng :

Luận văn ThS

Khảo sát tiềm năng sinh
khối cây tre tại Đồng bằng
sông Cửu Long :

Luận văn ThS

Lý thuyết Weak
Localization và ứng dụng
trong nghiên cứu tính chất
truyền dẫn của màng mỏng
F:SnO2 :

Luận văn ThS

Phân tích tài liệu từ ở Nam
bộ bằng phương pháp tín
hiệu giải tích 3D :

Hoàng, Thu Thủy

Hoàng Thu Thủy ; Đánh giá thực trạng về đặc điểm hội đồng quản trị và tình hình hoạt động
Võ Văn Dứt (Cán kinh doanh của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành
bộ hướng dẫn) phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Kiên
Nhẫn ; Vũ Anh
Pháp (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá thực trạng sản xuất lúa mùa và các yếu tố ảnh hưởng đến năng
suất lúa mùa đối với 2 mô hình lúa mùa thuần và tôm - lúa mùa.

Nguyễn, Kim Pha

Nguyễn Kim Pha ;
Đỗ Thị Thanh Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và Co2 lên tăng trưởng và tỷ lệ sống
Hương, Trần
của tôm sú giai đoạn ương giống, làm cơ sở góp phần vào việc cải tiến kỹ
Ngọc Hải (Cán bộ thuật ương nuôi và thích ứng với biến đổi khí hậu.
hướng dẫn)

Phan, Thị Phương
Kiều

Điều chế xúc tác Zn-MOF-74 và UiO-66-NH2 dạng màng mỏng bằng
Phan Thị Phương
phương pháp nhiệt dung môi và nhúng phủ, nghiên cứu tính chất lý-hóa của
Kiều ; Hà Cẩm
các xúc tác bằng các phương pháp phân tích hiện đại, khảo sát sự ảnh
Anh (Cán bộ
hưởng hàm lượng hơi nước, hàm lượng oxy đến hoạt tính xúc tác trong
hướng dẫn)
phản ứng quang oxy hóa p-xylene ở pha khí.

Nguyễn Minh
Tuấn ; Trương
Nguyễn, Minh Tuấn
Thị Nga (Cán bộ
hướng dẫn)
Trương, Huỳnh
Ngọc Hân

Đánh giá sự phân bố, sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của các giống tre
tại ĐBSCL, làm cơ sở phục vụ những nghiên cứu liên quan đến môi trường
như than sinh học, ước lượng cacbon tích lũy của các giống tre có ý nghĩa
tiềm năng trong nông nghiệp sạch và bảo vệ môi trường.

Trương Huỳnh
Ngọc Hân ; Lê Nghiên cứu lý thuyết định xứ yếu và vận dụng lý thuyết này trong nghiên
Hữu Phước
cứu các tính chất truyền dẫn và của màng mỏng F:SnO2.
(Người hướng dẫn)

Huỳnh Thanh
Trình bày tóm tắt phương pháp thăm dò từ, các phương pháp tách biên,
Nhân ; Đặng Văn
Huỳnh, Thanh Nhân
phương pháp tín hiệu giải tích và phân tích tài liệu từ ở vùng Đồng bằng
Liệt (Người
sông Cửu Long
hướng dẫn)
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Luận văn ThS

Tổ chức hoạt động thuyết
trình trong giờ làm văn
Nguyễn, Thị Ngọc
nhằm phát triển năng lực
Mai
giao tiếp cho học sinh THPT
:
Ảnh hưởng lượng than trấu
sau hấp phụ nước thải
Phan, Huỳnh Tiến
biogas trồng dưa leo
(Cucumis sativus L.) :

Nguyễn Thị Ngọc Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết của tổ chức thực nghiệm
Mai ; Lê A (Cán nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh, thiết kế các hoạt động
bộ hướng dẫn) thuyết trình trong giờ làm văn để phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh.
Phan Huỳnh Tiến
Khảo sát sự tăng trưởng, năng suất, phẩm chất dưa leo giữa nghiệm thức
; Bùi Thị Nga
trồng dưa leo có bổ sung than trấu sau hấp phụ nước thải biogas với nghiệm
(Cán bộ hướng
thức trồng dưa leo bón phân hóa học.
dẫn)

Kiểm định lý thuyết cân
bằng và lý thuyết trật tự
phân hạng: Trường hợp các
công ty niêm yết trên Sở
Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh :
Tình hình gây hại và hiệu
quả của một số chất quấy rối
đối với sâu kéo màng
(Hellula undalis fabricius)
hại cải :
Sử dụng ảnh Landsat 8 đa
thời gian để xác định sự
thay đổi hiện trạng canh tác
và đánh giá hiệu quả kinh tế
trên mô hình 2 vụ lúa và 3
vụ lúa tỉnh Kiên Giang :

Mai Hoàng Xuyên
Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của một số hóa chất tìn hiệu đối
; Lê Văn Vàng
Mai, Hoàng Xuyên
với sự gây hại của sâu kéo màng từ đó cung cấp cơ sở cho việc ứng dụng
(Cán bộ hướng
trong chiến lược quản lý tổng hợp đối tượng gây hại này ở ĐBSCL.
dẫn)

Luận văn ThS

Đặc điểm phát triển ống tiêu
hóa và khả năng sử dụng
thức ăn chế biến của cá trê
Phú Quốc (Clarias
gracilentus Ng, Hong & Tu,
2011) :

Nguyễn, Hồng
Quyết Thắng

Nguyễn Hồng
Quyết Thắng ; Khảo sát sự phát triển ống tiêu hóa của cá trê Phú Quốc và thời điểm cá có
Phạm Thanh Liêm khả năng sử dụng thức ăn chế biến làm cơ sở cho việc xây dựng qui trình
(Cán bộ hướng sản xuất giống loài này.
dẫn)

Luận văn ThS

Dự báo trạng thái của tàu
dưới tác động của sóng biển :

Ngô, Văn Đến

Ngô Văn Đến ;
Ngô Quang Hiếu Khảo sst và đề xuất mô hình dự báo, phát triển mô hình thực nghiệm (điều
(Cán bộ hướng khiển robot song song, dự báo chuyển động trên mô hình thực nghiệm.
dẫn)

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Luận văn ThS

Mai, Thị Cẩm Tú

Lê, Nguyễn Huê
Anh

Mai Thị Cẩm Tú ;
Nguyễn Hữu
Đặng (Cán bộ
hướng dẫn)

Lê Nguyễn Huê
Anh ; Nguyễn Thị
Hồng Điệp (Cán
bộ hướng dẫn)

Đánh giá thực trạng về cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại sàn
giao dịch chứng khoán, kiểm định lý thuyết cân bằng và lý thuyết phân
hạng. Đề xuất một số khuyến nghị về ứng dụng lý thuyết cấu vốn tại Việt
Nam.

Sử dụng ảnh landsat 8 đa thời gian để xác định sự thay đổi hiện trạng canh
tác và đánh giá hiệu quả kinh tế trên mô hình 2 vụ lúa và 3 vụ lúa tỉnh Kiên
Giang nhằm phát triển và sử dụng tối ưu mô hình canh tác lúa một cách bền
vững.
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Du ký Nam Kỳ cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX :

Luận văn ThS

Ứng dụng công nghệ túi
chân không trong chế tạo
composite từ sợi xơ dừa :

Luận văn ThS

Kết hợp kỹ thuật phân nhóm
và phản hồi tương đồng
trong tìm kiếm ảnh :

Luận văn ThS

Xây dựng hệ thống hỗ trợ
phòng trừ bệnh đạo ôn trên
cây lúa :

Luận văn ThS

Nghiên cứu giải pháp liên
thông giữa phần mềm một
cửa và phần mềm dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3 tại
Sở Khoa học và Công nghệ
Vinh Long :

Luận văn ThS

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn phát huỳnh quang từ
trong đất vùng rễ có khả
năng phòng trừ bệnh thối
gốc lúa (Erwinia sp.) :

Luận văn ThS

An evaluation of general
English course from nonEnglish major students'
learning needs analysis :

Nguyễn, Thị Thu
Thủy

Nguyễn Thị Thu
Thủy ; Lê Ngọc
Thúy (Cán bộ
hướng dẫn)

Nguyễn Thanh
Lăm ; Trương Chí
Nguyễn, Thanh Lăm Thành, Phương
Thanh Vũ (Cán bộ
hướng dẫn)
Nguyễn, Tí Hon

Nguyễn Tí Hon ;
Phạm Thế Phi
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nguyễn Thị
Thanh Lan ; Trần
Nguyễn, Thị Thanh
Nguyễn Minh Thư
Lan
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu tiền đề lịch sử - xã hội Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ
XX, đặc điểm nội dung và nghệ thuật du ký Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX.
Khảo sát ảnh hưởng của áp suất và tỉ lệ sợi để tìm ra mức áp suất và tỉ lệ sợi
mang lại hiệu quả gia công, ảnh hưởng của vị trí bơm nhựa/hút chân không
và cách xếp sợi để xác định thời gian chảy, dạng dòng chảy hỗ trợ cho quá
trình gia công và cho ra sản phẩm có cơ tính cao.
Xây dựng chương trình tìm kiếm ảnh, trong đó sử dụng kỹ thuật phân nhóm
ảnh để lấy phản hồi tương đồng, sử dụng các nhóm ảnh tương đồng và
không tương đồng để mở rộng truy vấn gốc và thực thi lại truy vấn mở rộng
trên cả hai loại đặc trưng sau đó tổng hợp kết quả truy vấn.
Nghiên cứu xây dựng ứng dụng BLASTRec trên thiết bị di động hỗ trợ
nông dân phòng trừ bệnh đạo ôn dựa trên giải thuật Bayes thơ ngây và cây
quyết định được tích hợp vào ứng dụng trên thiết bị di động để tiện cho
người nông dân tìm kiếm và sử dụng mô tả của người nông dân về tình
trạng biểu hiện của bệnh trên cây lúa.

Lý, Minh Phương

Lý Minh Phương ;
Ngô Bá Hùng
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu về trục liên thông và một số nền tảng phần mềm nguồn mở hỗ
trợ xây dựng trục tích hợp dịch vụ, lựa chọn một nền tảng phù hợp cho việc
liên thông dữ liệu giữa phần mềm một cửa và phần mềm dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 tại Sở Khoa học và Công nghệ Vinh Long.

Lê, Hoàng Tâm

Lê Hoàng Tâm ;
Nguyễn Đức
Cương (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân lập vi khuẩn gây bệnh Erwinia sp. và vi khuẩn phát huỳnh quang,
tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phát huỳnh quang có khả năng đối kháng
vi khuẩn Erwinia sp. gây bệnh thối gốc lúa trong điều kiện phòng thí
nghiệm và điều kiện nhà lưới, xác định ở mức độ loài đối với các chủng vi
khuẩn phát huỳnh quang được áp dụng phòng trị bệnh thối gốc lúa.

Đoàn, Thị Loan

Đoàn Thị Loan ;
Thái Công Dân
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá khoa học tiếng Anh căn bản tại trường
Trung cấp Giao thông Miền Nam ở thành phố Cần Thơ từ việc phân tích
nhu cầu học tập của sinh viên và cũng đáp ứng các tiêu chí của quốc gia
trong việc thiết kế chương trình giảng dạy.
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Nguyễn, Ngọc
Quyên

Nguyễn Ngọc
Nghiên cứu điều tra nhận thức của sinh viên chuyên ngữ Anh về vai trò của
Quyên ; Thái
việc phát triển kỹ năng nghe và tìm ra những khó khăn phải đối mặt trong
Công Dân (Cán bộ
quá trình học môn nghe hiểu.
hướng dẫn)

Võ, Hương Thủy

Võ Hương Thủy ; Phân tích thực trạng tín dụng nông hộ và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro
Trần Ái Kết (Cán tín dụng nông hộ tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Hậu
bộ hướng dẫn) Giang.

Võ, Thị Tú Quyên

Võ Thị Tú Quyên
Đánh giá khái quát thực trạng sử dụng vốn tín dụng thương mại của nông
; Trần Ái Kết
hộ và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lượng tín dụng thương mại của
(Cán bộ hướng
nông hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
dẫn)

Luận văn ThS

Phân lập thực khuẩn có khả
năng ức chế vi khuẩn
Ralstonia solanacearum gây
bệnh héo xanh trên cây ớt
(Capsicum spp.) ở Vĩnh
Long, Cần Thơ và Sóc
Trăng :

Nguyễn, Ngọc Hải
Uyên

Nguyễn Ngọc Hải
Uyên ; Trương Tìm ra các dòng thực khuẩn triển vọng để kiểm soát bệnh héo xanh trên cây
ớt do vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây ra ở điều kiện phòng thí nghiệm
Thị Bích Vân
(Cán bộ hướng và nhà lưới.
dẫn)

Luận văn ThS

Xác định mầm bệnh trên hạt
lúa giống tại Hậu Giang và
tuyển chọn vi khuẩn đối
kháng trong đất để phòng trị
bệnh :

Nguyễn Thị Ngọc
Xác định mầm bệnh nấm và vi khuẩn nhiễm trên hạt lúa giống từ đó tuyển
Nguyễn, Thị Ngọc
Ngân ; Nguyễn
chọn chủng vi khuẩn đối kháng có khả năng làm giảm bệnh lúa von trong
Ngân
Đắc Khoa (Cán bộ
điều kiện nhà lưới.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Phân lập vi khuẩn nội sinh
trong cây lô hội (Aloe vera
L.) có tính kháng khuẩn ở
tỉnh Trà Vinh :

Đinh Thành Công
; Nguyễn Hữu Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn nội sinh trong rể, thân và lá
Đinh, Thành Công
Hiệp (Cán bộ
của cây lô hội ở tỉnh Trà Vinh có khả năng kháng khuẩn tốt.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Đánh giá hiệu quả của phân
hữu cơ và Biochar đến sự
thay đổi một số đặc tính lý hóa học đất, vi sinh vật đất
và năng suất bắp lai :

Luận văn ThS

Listening comprehenson:
First year English-Major
students' perceptions and
problems :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến rủi ro tín dụng
nông hộ tại ngân hàng
TMCP Bưu Điện Liên Việt
chi nhánh Hậu Giang :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến lượng tín dụng
thương mại của nông hộ trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang :

Võ, Thùy Dương

Võ Thùy Dương ; Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ và biochar đến sự thay đổi một số đặc
Tất Anh Thư (Cán tính lý - hóa học đất và vi sinh vật đất, tác động phân hữu cơ và biochar đến
bộ hướng dẫn) sự gia tăng năng suất của cây bắp lai trồng trên đất phù sa..
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Nguyễn Thái
So sánh kỹ thuật làm đất, độ
Thúy Duy ;
Xác định những ưu điểm và tồn tại trong kỹ thuật làm đất trên lúa 3 vụ của
sâu tầng đế cày và năng suất Nguyễn, Thái Thúy
Nguyễn Thành
nông dân, tìm và xác ssinhj độ sâu xuất hiện tầng đế cày trong khoảng 0 lúa ba vụ ở ba vùng sinh thái
Duy
Hối, Nguyễn Bảo
20 cm, so sánh năng suất lúa 3 vụ của nông dân tỉnh Đồng Tháp.
tỉnh Đồng Tháp :
Vệ (Cán bộ hướng
dẫn)

Luận văn ThS

Khảo sát chất lượng nước
trong khu vực Búng Bình
Thiên :

Luận văn ThS

Hệ số tương tự của chùm
các phần tử rời rạc và hàm
mật độ xác suất :

Luận văn ThS

Mô phỏng hiện tượng nóng
chảy của màng tinh thể hai
chiều đơn giản có cấu trúc
dạng lưới ô vuông :

Đặng, Văn Tý

Đặng Văn Tý ;
Trần Văn Việt
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá hiện trạng biến đổi chất lượng nước trong khu vực Búng Bình
Thiên để đưa ra các biện pháp cải thiện chất lượng nước cho việc duy trì
thành phần và mật độ của các quần thể thủy sinh vật trong khu vực.

Nguyễn Hoàng
Tổng kết đầy đủ, rõ ràng các vấn đề lý thuyết liên quan đến hệ số tương tự
Yến ; Võ Văn Tài
Nguyễn, Hoàng Yến
chùm của các phần tử rời rạc và các hàm mật độ xác suất, các thuật toán
(Cán bộ hướng
xây dựng chùm sử dụng tiêu chuẩn này.
dẫn)
Nguyễn Ngọc
Phương Thanh ;
Võ Văn Hoàng
(Cán bộ hướng
dẫn)

Trình bày tổng quan vật liệu hai chiều, các mạng lưới ô vuông cũng như
hiện tượng nóng chảy của tinh thể có cấu trúc mạng lưới ô vuông, giới thiệu
về phương pháp động lực học phân tử, thế tương tác và các kỹ thuật tính
toán dùng trong mô phỏng.
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Xác định tác nhân gây khô
cuống trái cam soàn (Citrus
Nguyễn, Thị Hoàng
sinensis L. ev. Soan) tại
Nữ
Đồng Tháp và bước đầu
nghiên cứu biện pháp phòng
trừ :

Nguyễn Thị
Hoàng Nữ ;
Nguyễn Thị Thu
Nga (Cán bộ
hướng dẫn)

Khảo sát hiện trạng canh tác, tình hình bệnh khô cuống trái cam soàn, tìm
ra nguyên nhân gây bệnh và tuyển chọn chủng xạ khuẩn đối kháng, thuốc
hóa học có khả năng phòng trừ bệnh khô cuống trái cam soàn trong điều
kiện phòng thí nghiệm và ngoài vườn.
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Hiện trạng và đề xuất một số
mô hình nông nghiệp đô thị
có triển vọng trên địa bàn
quận Cái Răng, thành phố
Cần Thơ :

Trương, Huỳnh
Cẩm Thiện

Trương Huỳnh
Cẩm Thiện ; Lê
Văn Khoa (Cán
bộ hướng dẫn)

Đánh giá hiện trạng nông nghiệp đô thị ở quận Cái Răng, phân tích những
thuận lợi và khó khăn trong phát triển nông nghiệp đô thị, đánh giá tiềm
năng phát triển và hiệu quả kinh tế, xã hội, sức khỏe của các mô hình nông
nghiệp ở quận Cái Răng.
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Khảo sát tăng trưởng và tỷ
lệ sống của cá sặc rằn
(Trichogaster pectoralis
Regan,1910) thịt có nguồn
gốc cá bố mẹ khác nhau :

Nguyễn, Văn Trở

Nguyễn Văn Trở ;
Dương Nhựt
Long, Dương
Thúy Yên (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá sự khác biệt về tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá sặc rằn từ các
nguồn khác nhau nuôi trong ao và làm cơ sở lí luận cho việc xây dựng giải
pháp chọn lọc, phát triển nguồn cá sặc rằn chất lượng, cung cấp hiệu quả
cho mô hình nuôi thâm canh ở tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn, Ngọc
Phương Thanh
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Đánh giá các dòng lúa cải
thiện gen kháng rầy nâu
(Nilaparvata lugens) và
bệnh đạo ôn trên 2 quần thể
hồi giao OM 4900 x tẻ tép,
OM 4900 x OM 2395 đến
thế hệ BC2F1 :

Phòng, Ngọc Hải
Triều

Luận văn ThS

An investigation into
tertiary EFL teachers'
beliefs and practices of
speaking assessment in the
Mekong Delta, Viet Nam :

Nguyễn Hai Khoa
Nghiên cứu nhằm tìm hiểu niềm tin cũng như việc thực hành của giáo viên
; Trần Quang
Nguyễn, Hai Khoa
ở cấp độ đại học, cao đẳng đối với việc đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của
Ngọc Thúy (Cán
sinh viên.
bộ hướng dẫn)
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Mức độ đóng góp của cộng
đồng vào các công trình
giao thông nông thôn tại
tỉnh Hậu Giang :

Nguyễn, Thị Trung
Thu

Luận văn ThS

Các nhân tố ảnh hưởng đến
khả năng tiếp cận vốn vay
chính thức của nông hộ trên
địa bàn huyện Cầu Ngang
tỉnh Trà Vinh :

Phạm, Thị Hồng
Hạnh

Phạm Thị Hồng
Phân tích tình hình tiếp cận vốn vay và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng
Hạnh ; Đỗ Văn Xê
tiếp cận vốn vay chính thức của nông hộ tại các ngân hàng trên địa bàn
(Cán bộ hướng
huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh.
dẫn)
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Phân tích ảnh hưởng của
chương trình tín dụng vi mô
đến thu nhập của hộ nghèo
vay vốn ngân hàng chính
sách xã hội tỉnh Trà Vinh :

Ngô, Hồng Thắm

Ngô Hồng Thắm ;
Nguyễn Tuấn Kiệt
(Cán bộ hướng
dẫn)

Phân tích thực trạng vay vốn và ảnh hưởng của chương trình tín dụng vi mô
đối với thu nhập của hộ nghèo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của
chương trình tín dụng vi mô nhằm cải thiện thu nhập của hộ nghèo tỉnh Trà
Vinh.
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Nghiên cứu khả năng
chuyển nạp gen soycry1Ac2A-cry4A kháng ruồi đục
thân và sâu đục quả vào
giống đậu tương [Glycine
max (L.) Merrill] Williams
82 bằng vector pHOA100 :

Lê, Thị Sol Pha

Lê Thị Sol Pha ;
Trần Thị Cúc
Hòa, Trần Nhân
Dũng (Cán bộ
hướng dẫn)

Tạo ra các dòng đậu tương biến đổi gen thế hệ T0 mang gen kháng ruồi đục
thân và sâu đục quả để làm vật liệu cho các nghiên cứu tiếp theo trong tạo
chọn giống đậu tương biến đổi gen kháng sâu.

Phòng Ngọc Hải
Triều ; Trần Ngọc
Thạch, Trần Nhân
Dũng (Cán bộ
hướng dẫn)

Nguyễn Thị Trung
Thu ; Nguyễn
Hữu Đặng (Cán
bộ hướng dẫn)

Nghiên cứu nhằm đánh giá nguồn vật liệu ban đầu mang gen kháng bệnh
đạo ôn và rầy nâu dựa vào dấu chỉ thị phân tử, sử dụng phương pháp lai hồi
giao để đưa gen kháng đạo ôn và rầy nâu vào giống lúa OM 4900 làm vật
liệu cho công tác lai chồng gen.

Đánh giá thực trạng về mức độ đóng góp của cộng đồng trong các công
trình giao thông nông thôn, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ
đóng góp của cộng đồng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh sự tham gia của
cộng đồng vào các công trình giao thông nông thôn.
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Nghiên cứu khả năng
Bùi Thị Bích
chuyển nạp gen kháng ruồi
Hạnh ; Trần Thị Tạo ra các dòng đậu tương biến đổi gen thế hệ T0 mang gen cry2Aa kháng
đục thân (cry2Aa) vào giống
Bùi, Thị Bích Hạnh Cúc Hòa, Trần ruồi đục thân để làm vật liệu cho các nghiên cứu tiếp theo trong tạo chọn
đậu tương [Glycine max (L.)
Nhân Dũng (Cán giống đậu tương biến đổi gen kháng sâu.
Merrill] Williams 82 bằng
bộ hướng dẫn)
vector pHOA60 :
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Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh trong cây lô
hội (Aloe vera L.) có tính
kháng khuẩn ở tỉnh An
Giang :

Lê Thị Ngọc Thúy
Đề tài nghiên cứu nhằm đóng góp cơ sở ban đầu cho những nghiên cứu về
; Nguyễn Hữu
Lê, Thị Ngọc Thúy
vi khuẩn nội sinh có tính kháng khuẩn trong cây dược liệu ở tỉnh An Giang
Hiệp (Cán bộ
nói riêng và Việt Nam nói chung.
hướng dẫn)
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Sinh khối lượng Neutrino
trong các mô hình bất đối
xứng trái phải :

Trần Kim Phượng
Trình bày mô hình chuẩn và khối lượng neutrino, mô hình bất đối xứng trái
Trần, Kim Phượng ; Phùng Văn Đồng
phải 3-M-N-1, sinh khối lượng neutrino.
(Người hướng dẫn)
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Phát triển năng lực tạo lập
văn bản thuyết minh của học
sinh Trung học phổ thông
thông qua hoạt động chỉnh
sửa bài làm văn :
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Nghiên cứu biến động thành
phần loài cá phân bố vùng
cửa sông Trần Đề :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của giống và gốc
ghép đến năng suất và khả
năng chống chịu bệnh héo
xanh vi khuẩn (Ralstonia
solanacearum) của ớt cay tại
quận Bình Thủy, thành phố
Cần Thơ :
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Sắc thái văn hóa vùng qua
hình tượng thiên nhiên sông
nước trong ca dao Đồng
bằng sông Cửu Long :

Tống, Ngọc Lên
Thanh

Tống Ngọc Lên
Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết, hoạt động chỉnh sửa bài
Thanh ; Nguyễn
làm văn và việc phát triển năng lực tạo lập văn bản thuyết minh của học
Hoa Bằng (Cán bộ
sinh trung học phổ thông.
hướng dẫn)

Hồng Thị Hải Yến
; Trần Đắc Định
Hồng, Thị Hải Yến
(Cán bộ hướng
dẫn)

Xác định thành phần loài, biến động kích cỡ và sự phân bố của các loài cá
từ vùng cửa sông đến vùng nước ngọt theo sự thay đổi của các yếu tố môi
trường như mật độ mặn, vận tốc dòng chảy, thủy triều. Đánh giá sự phong
phú tương đối của các loài có giá trị kinh tế vùng cửu sông.

Cao, Bá Lộc

Cao Bá Lộc ; Trần Xác định giống ớt làm gốc ghép và ngọn ghép có khả năng chống chịu tốt
Thị Ba (Cán bộ với bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum và đảm bảo năng
hướng dẫn)
suất trái ớt cay tại quận Bình Thủy, TPCT.

Lê, Vĩnh Lâm

Khái quát về văn hóa vùng, ca dao Đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống
Lê Vĩnh Lâm ; Lê
hình tượng thiên nhiên sông nước trong ca dao, biểu hiện sắc thái và nghệ
Thị Diệu Hà (Cán
thuật biểu hiện sắc thái văn hóa vùng trong ca dao Đồng bằng sông Cửu
bộ hướng dẫn)
Long qua hình tượng thiên nhiên sông nước.
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Nghiên cứu quy trình trích ly lignin và các yếu tố ảnh hưởng đến lượng
Nguyễn Thị Như
lignin thu hồi, xác định và đánh giá đặc tính của lignin trích ly từ mụn dừa,
Nghiên cứu khả năng tạo sợi
Ý ; Lương Huỳnh
Nguyễn, Thị Như Ý
thử nghiệm tạo sợi với tiền chất tạo sợi là lignin-poly ethylene oxide bằng
lignin trích ly từ mụn dừa :
Vủ Thanh (Cán bộ
phương pháp electrospinning, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
hướng dẫn)
gia công sợi.
Nghiên cứu trích ly chitin và
Nguyễn Thanh
điều chế chitosan khối
Nguyễn, Thanh
Phụng ; Đoàn Văn Nghiên cứu nhằm làm giảm thiểu nguồn phế thải từ các ngành khác đồng
lượng phân tử thấp từ vỏ
Phụng
Hồng Thiện (Cán thời hạn chế tiêu tốn năng lượng, rút ngắn thời gian trong quá trình sản xuất.
tôm bằng phương pháp hóa
bộ hướng dẫn)
học xanh :
Ứng dụng kỹ thuật theo dõi
Trần Thị Hồng Ân
Trình bày mô hình sử dụng các kỹ thuật theo dõi đối tượng để phân loại
đối tượng cho bài toán nhận
; Phạm Nguyên
Trần, Thị Hồng Ân
haotj động của khách hàng trong siêu thị, từ đó xác định số lượng khách
dạng hành vi của khách
Khang (Cán bộ
hàng quan tâm đến gian hàng và đánh giá hiệu quả trưng bày.
hàng trong siêu thị :
hướng dẫn)
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Tìm kiếm ảnh theo nội dung
và ngữ nghĩa :

Luận văn ThS

Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự
nhiên cho bài toán phân tích
ý kiến khách hàng :
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Xây dựng dịch vụ Kerberos
đảm bảo an ninh cho các hệ
thống cung cấp dữ liệu trực
tuyến :
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Thu thập các tập dữ liệu ảnh
từ web bằng phương pháp
truy hồi và lọc tự động :

Lư, Minh Phúc

Nguyễn, Văn Thọ

Lư Minh Phúc ;
Trần Công Án
(Cán bộ hướng
dẫn)

Trình bày các nghiên cứu liên quan về phương pháp tìm kiếm ảnh, cơ sở lý
thuyết về mạng rron nhân tạo, kiến trúc cho hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội
dung và ngữ nghĩa.

Nguyễn Văn Thọ ;
Nghiên cứu tập trung xây dựng hệ thống phân tích các ý kiến đánh giá sản
Trương Quốc
phẩm bằng tiếng Việt của khách hàng, từ đó gợi ý cho khách hàng đang có
Định (Cán bộ
nhu cầu mua sản phẩm mới theo các tính năng mong muốn.
hướng dẫn)

Hồ, Quốc Mạnh

Hồ Quốc Mạnh ;
Nghiên cứu nhằm mục tiêu là tạo ra một mô hình mẫu để có thể áp dụng dễ
Lê Quyết Thắng
dàng vào các hệ thống trực tuyến tăng cường khả năng bảo mật thông tin
(Cán bộ hướng
cho hệ thống.
dẫn)

Bùi, Việt Phương

Nghiên cứu thực hiện truy hồi ảnh từ dịch vụ Google Web Search theo từ
Bùi Việt Phương ;
khóa là các chủ đề do người dùng yêu cầu, sau đó thực hiện xếp hạng tập
Phạm Thế Phi
ảnh thu được từ việc kết hợp kết quả xếp hạng thông tin văn bản kèm theo
(Cán bộ hướng
ảnh so với chủ đề và kết quả xếp hạng theo nội dung ảnh để được tập ảnh
dẫn)
được xếp hạng các ảnh phù hợp với chủ đề được xếp hạng cao nhất có thể.
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Khảo sát sự sinh trưởng và
phát triển của hai dòng lan
Cattleya C115-VL và C315VL in vitro được xử lý bằng
tia Gamma 60Co ở các liều
chiếu xạ khác nhau :
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Nghiên cứu sự làm lành vết
thương da mạn tính ở chuột
đái tháo đường bằng dầu mù
Phạm, Thị Bảo Trân
u (Calophyllum inophyllum)
kết hợp với tinh chất nghệ
(Curcumin) :
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Phát hiện dư lượng kháng
sinh Enrofloxacin,
Sulfadimidine và
Benzylpenicillin trong cá tra
bằng vi sinh vật chỉ thị
(Escherichia coli, Bacillus
subtilis và Kocuria
rhizophila) :
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Khảo sát và so sánh hoạt
tính kháng khuẩn, kháng
oxy hóa của cao chiết và
Polysaccharide từ nấm vân
chi đỏ (Pycnoporus sp.) :
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Tuyển chọn nấm men chịu
nhiệt từ trái giác (Cayratia
trifolia L.) thu tại tỉnh Kiên
Giang, An Giang, Đồng
Tháp và Long An để lên
men rượu vang trái giác :

Nguyễn, Thị Cẩm
Nương

Nghiên cứu nhằm xác định quy trình nhân và ra rễ của hai giống lan
Nguyễn Thị Cẩm
Cattleya in vitro, xác định LD50 của hai giống lan Cattleya C115-VL và
Nương ; Nguyễn
C315-VL in vitro sau khi chiếu xạ và đánh giá hiệu quả của các liều chiếu
Bảo Toàn (Cán bộ
xạ gamma 60Co lên sinh trưởng và phát triển của cụm chồi hạt giống hoa
hướng dẫn)
lan Cattleya in vitro.
Phạm Thị Bảo
Trân ; Bùi Chí
Bảo (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu xây dựng mô hình chuột đái tháo đường, thử nghiệm tính kháng
viêm của dầu mù u kết hợp với tinh chất nghệ trên mô hình chuột bệnh đái
tháo đường.

Nguyễn, Thị Thùy
Trang

Nghiên cứu dư lượng kháng sinh Enrofloxacin, Sulfadimidine và
Nguyễn Thị Thùy
Benzylpenicillin trong cá tra bằng vi sinh vật chỉ thị Escherichia coli,
Trang ; Nguyễn
Bacillus subtilis và Kocuria rhizophila. Ứng dụng kết quả để xác định sự
Văn Thành (Cán
hiện diện của kháng sinh Escherichia coli, Bacillus subtilis và Kocuria
bộ hướng dẫn)
rhizophila trong cá điêu hồng để khẳng định lại kết quả.

Nguyễn, Văn Cần

Nguyễn Văn Cần ;
Huỳnh Ngọc
Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa của cao chiết và
Thanh Tâm (Cán polysaccharide từ quả thể và sinh khối nấm vân chi đỏ.
bộ hướng dẫn)

Huỳnh, Thị Hoàng
Anh

Huỳnh Thị Hoàng
Anh ; Ngô Thị Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn nấm men từ trái giác có khả năng chịu
Phương Dung
nhiệt, chịu ethanol và lên men mạnh để có thể ứng dụng trong lên men rượu
(Cán bộ hướng vang trái giác.
dẫn)
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Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn Streptomyces sp. từ
đất thu tại huyện Duyên Hải
của tỉnh Trà Vinh có khả
năng ức chế enzyme αamylase và α-glucosidase :

Luận văn ThS

Đánh giá khả năng kháng
Propionibacterium acnes và
Candida albicans M1175
của cao chiết vỏ trái măng
cụt và cao chiết khóm :

Luận văn ThS

An investigation into high
school students' motivation
and preparation for internet
olympiads of English (IOE)
contests: A case in Soc
Trang province :
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An investigation into
teachers' follow-up moves in
initiation - response - followup interaction exchange in
EFL speaking lessons :
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The impacts of teachers'
written feedback towards
students' writing: A case
study at a university in
Mekong Delta :
The effect of individualized
instruction on young
learners' vocabulary
retention at a foreign
language center :

Lương, Ánh Huệ

Lương Ánh Huệ ;
Nguyễn Minh
Chơn (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu nhằm tìm ra và xác định các dòng vi khuẩn sợi Streptomyces
sp. có khả năng ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase để làm giảm
lượng glucose được tạo ra trong phản ứng thủy phân tinh bột, hướng đến
việc ứng dụng trong hỗ trợ và điều trị bệnh đái tháo đường hiện nay.

Phan, Thị Bích
Duyên

Phan Thị Bích
Duyên ; Nguyễn
Minh Chơn,
Huỳnh Văn Bá
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm ra giá trị kháng P. acnes và C. albicans của
cao chiết vỏ trái măng cụt và cao chiết khóm ở mức độ in vitro, hướng đến
việc ứng dụng vào trong lĩnh vực da thẩm mỹ.

Thái, Thị Kim Ngọc

Thái Thị Kim
Ngọc ; Lê Xuân
Mai (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu tìm hiểu động lực nào thúc đẩy học sinh THPT tham gia các
vòng thi IOE tự luyện và xem xét lĩnh vực nào mà học sinh THPT cần
chuẩn bị trước khi tham gia cuộc thi IOE chính thức

Thái, Quang Bửu

Thái Quang Bửu ;
Phạm Thị Hồng Nghiên cứu điều tra những nét đặc trưng cũng như cách giáo viên sử dụng
Nhung (Cán bộ tương tác trên để tạo nên sự liền lạc trong bài học nói.
hướng dẫn)

Huỳnh, Thị Thảo
Nguyên

Huỳnh Thị Thảo
Nguyên ; Lưu
Nguyễn Quốc
Hưng (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu thái độ của sinh viên đối với phản hồi bằng hình thức viết của
giảng viên và tác động của loại phản hồi này lên khả năng viết của người
học.

Trần Đỗ Diễm
Nghiên cứu nhằm nhằm mục đích kiểm tra khả năng nhớ từ vựng của người
Thy ; Lưu Nguyễn
Trần, Đỗ Diễm Thy
học bằng cách giảng dạy cá nhân, đồng thời kiểm tra nhận thức của giáo
Quốc Hưng (Cán
viên về việc sử dụng hướng dẫn cá nhân trong giảng dạy từ vựng.
bộ hướng dẫn)
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An investigation into EFL
Huỳnh Dương
adult learners' selfNghiên cứu nhằm mục đích điều tra việc tự đánh giá về khả năng nói và
Huỳnh, Dương Cẩm Cẩm Nhung ; Thái
assessment of their speaking
mức độ thực hành nói tiếng Anh của người học tiếng Anh ở lứa tuổi thành
Nhung
Công Dân (Cán bộ
ability and their speaking
niên.
hướng dẫn)
practice :
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The effects of freewriting on
EFL high school students'
Phan, Thị Mỹ Loán
writing performance :
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Phan Thị Mỹ
Loán ; Phương Nghiên cứu nhằm tìm hiểu tác động của viết tự do đối với khả năng viết tự
Hoàng Yến (Cán do trong quá trình học viết tiếng Anh như là một ngoại ngữ.
bộ hướng dẫn)

EFL students' perceptions of
teachers' use of authentic
Nguyễn Hoàng
materials for medical
Anh ; Phương
Nguyễn, Hoàng Anh
English terminology
Hoàng Yến (Cán
instruction: A case at a
bộ hướng dẫn)
medical college in Can Tho
city :
An investigation into EFL
teachers' perceptions
Nguyễn Lương
towards teacher - student
Nguyễn, Lương
Thiện ; Phương
interaction in non-majored
Hoàng Yến (Cán
Thiện
English classes at a
bộ hướng dẫn)
university in the Mekong
Delta :
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The effects of portfolios on
Vietnamese EFL learners'
writing performance :
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A comparative study on the
effects of intuitive imitative and analytic linguistic approaches on
EFL adult learners'
pronunciation :

Nguyễn, Thị Mai
Hương

Nghiên cứu giúp cho sinh viên nhớ được các thuật ngữ trong lĩnh vực mà
họ đang nghiên cứu học tập.

Nghiên cứu đánh giá nhận thức của giảng viên tiếng Anh hướng đến việc
tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong các lớp học tiếng Anh không
chuyên ở một trường Đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Thị Mai
Hương ; Nguyễn Nghiên cứu nhằm tìm ra hiệu quả của việc sử dụng hồ sơ lưu trữ một loại
Thị Phương Hồng đánh giá quá trình đối với việc cải thiện khả năng viết của người học và thái
(Cán bộ hướng độ của người học đối với loại đánh giá này.
dẫn)

Trần Minh
Khuyên ; Nguyễn Nghiên cứu điều tra tác động của hai phương pháp giảng dạy phát âm
Trần, Minh Khuyên Thị Phương Hồng (phương pháp bắt chước trực quan và phương pháp phân tích ngôn ngữ
(Cán bộ hướng học) lên khả năng phát âm của người học.
dẫn)
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The effects of peer
assessment on EFL learners'
writing performance :
Phân tích ảnh hưởng khủng
hoảng kinh tế đến hiệu quả
hoạt động ngành ngân hàng
Việt Nam :
Hạn chế tín dụng: Trường
hợp đối với các doanh
nghiệp Công nghiệp - Xây
dựng trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang :
Phân lập và tuyển chọn vi
sinh vật có tiềm năng
probiotic cao trong chăn
nuôi gia cầm :

Nguyễn, Thị Thu
Hiền

Nguyễn Thị Thu
Hiền ; Nguyễn
Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp đánh giá lẫn nhau đối với sự phát
Thị Phương Hồng
triển khả năng viết của người học ngoại ngữ tiếng Anh.
(Cán bộ hướng
dẫn)

Hoàng, Hải Yến

Hoàng Hải Yến ;
Phan Đình Khôi Phân tích các chỉ số tài chính và hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng
(Cán bộ hướng Việt Nam trước và sau khủng hoảng kinh tế năm 2008.
dẫn)

Bùi Thị Ngọc Mai Đánh giá thực trạng hạn chế tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến hạn chế
Bùi, Thị Ngọc Mai ; Đỗ Văn Xê (Cán tín dụng của ngân hàng đối với các doanh nghiệp Công nghiệp - Xây dựng
bộ hướng dẫn) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nguyễn, Bá Phúc

Nguyễn Bá Phúc ;
Phân lập và tách ròng một số dòng vi khuẩn và nấm men được thu từ nhiều
Nguyễn Trọng
nguồn khác nhau, định danh và đánh giá tiềm năng probiotic của các dòng
Ngữ (Cán bộ
vi khuẩn và nấm men phân lập được.
hướng dẫn)
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Phân tích ảnh hưởng của
văn hóa vùng miền đến trải
nghiệm dịch vụ khách hàng Võ, Châu Nhật Duy
của du khách nội địa tại các
điểm du lịch tỉnh Sóc Trăng :
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Nghiên cứu đặc tính hình
thái, năng suất và phẩm chất
Vương Ngọc
Đánh giá đặc tính hình thái, năng suất và phẩm chất của 6 dòng/giống khoai
06 dòng/giống khoai lang
Vương, Ngọc Đăng Đăng Khoa ; Lê
lang tím nhằm so sánh và đề xuất các dòng/giống khoai lang tím có ưu điểm
Văn Hòa (Cán bộ
tím (Ipomoea batatas (L.)
Khoa
về năng suất và phẩm chất so với các dòng/giống còn lại.
Lam.) tại huyện Bình Tân
hướng dẫn)
tỉnh Vĩnh Long :
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Sử dụng phép biến đổi
Wavelet và phương pháp
biên đa tỉ lệ để xác định vị
trí, độ sâu và kích thước vật
thể ở tầng nông từ tín hiệu
ra đa xuyên đất :

Võ Châu Nhật
Duy ; Lưu Tiến
Thuận (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích thực trạng hoạt động du lịch và ảnh hưởng của văn hóa vùng miền
đến trải nghiệm dịch vụ khách hàng của du khách nội địa tại các điểm du
lịch tỉnh Sóc Trăng.

Nguyễn Thị
Nghiên cứu sử dụng phép biến đổi Wavelet liên tục để phân tích số liệu ra
Hương ; Dương
Nguyễn, Thị Hương
đa xuyên đất trên tín hiệu đã được lọc bằng hàm trọng tuyến để xác định vị
Hiếu Đẩu (Cán bộ
trí, kích thước và độ sâu của dị vật.
hướng dẫn)
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Khảo sát phổ hấp thụ bởi
chuyển dời giữa các vùng
con trong giếng lượng tử
bán Parabol phân cực :
Thiết kế và điều khiển mô
hình máy sấy nông sản :

Phạm, Văn Tuấn

Phạm Văn Tuấn ;
Nghiên cứu những đực tính cơ bản của vật liệu bán dẫn GaN và hợp kim
Nguyễn Thành
bán dẫn AlGaN, thế giam giữ khí điện tử trong cấu trúc dị chất bột dựa trên
Tiên (Người
hệ vật liệu AIN/ALGaN ở nhiệt độ thấp
hướng dẫn)

Trương, Thoại
Khánh

Trương Thoại
Khánh ; Nguyễn Thiết kế và điều khiển mô hình máy sấy nông sản có khả năng tự động giám
Văn Cương (Cán sát và điều khiển nhiệt độ, ẩm độ vật liệu sấy trong quá trình sấy.
bộ hướng dẫn)
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Nhân dạng và điều khiển
thông minh lò nhiệt :

Nguyễn, Trường
Sanh

Luận văn ThS

EFL teachers' perceptions
towards the use of
KNLNNVN: A case study at Nguyễn, Ngọc Tiệp
a university in Mekong
Delta :
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The effects of VOA news on
first-year English majored
students' listening practice :
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Đo lường mối quan hệ giữa
rủi ro và tỷ suất lợi nhuận
của các cổ phiếu niêm yết
trên Sở giao dịch chứng
khoán Thành phố Hồ Chí
Minh :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định cho
vay tiêu dùng cá nhân tín
chấp của các ngân hàng
thương mại trên địa bàn Cần
Thơ :

Nguyễn Trường
Sanh ; Nguyễn
Chí Ngôn (Cán bộ
hướng dẫn)
Nguyễn Ngọc
Tiệp ; Lưu
Nguyễn Quốc
Hưng (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu thuật toán PID thích nghi dựa trên cấu trúc mạng RBF, thuật
toán nhân dạng thông tin độ nhạy ứng dụng mạng RBF xây dựng trên phần
mềm MATLAB, ảnh hưởng sự tác động của nhiễu vào hệ thống để kiểm
chứng tính ổn định của giải thuật.
Nghiên cứu nhằm điều tra nhận thức của giáo viên tiếng Anh về việc sử
dụng khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Phạm, Văn Toàn

Phạm Văn Toàn ;
Nguyễn Bửu Huân Nghiên cứu điều tra những ảnh hưởng của tin tức VOA đối với việc thực
(Cán bộ hướng hành nghe của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ nhất.
dẫn)

Nguyễn, Thị Đào

Nguyễn Thị Đào ;
Phân tích tình hình sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết, mối quan hệ giữa rủi
Võ Thành Danh
ro và tỷ suất lợi nhuận của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng
(Cán bộ hướng
khoán thành phố Hồ Chí Minh
dẫn)

Phan, Hữu Linh

Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại, xác
Phan Hữu Linh ;
định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay tiêu dùng cá nhân theo
Trần Ái Kết (Cán
hình thức tín chấp của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố
bộ hướng dẫn)
Cần Thơ.
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Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hạn chế tín dụng
ngân hàng của khách hàng
cá nhân trên địa bàn Thành
phố Sóc Trăng :
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Phân tích hiệu quả sản xuất
cây mè của nông hộ vùng
Phạm, Thị Anh Thư
Đồng bằng sông Cửu Long :
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Biến động thành phần loài
và mật độ động vật phù du
trong Búng Bình Thiên :
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Một số biện pháp nâng cao
chất lượng môn toán thông
qua vận dụng dạy học phân
hóa vào dạy học các tiết
luyện tập, ôn tập chủ đề đạo
hàm :
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Vận dụng lý thuyết tình
huống Didactic vào dạy học
tính đơn điệu của hàm số :
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Khối lượng và ma trận trộn
của Neutrino trong mô hình
T' :
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Độ linh động điện tử đa
vùng con trong các cấu trúc
giếng lượng tử bất đối xứng
dựa trên hệ vật liệu
GaN/AlGaN :
Khối lượng Neutrino và bất
đối xứng Baryon trong mô
hình A4 với hai đơn tuyến
Higgs :

Trương, Châu Tấn
Khoa

Trương Châu Tấn
Phân tích thực trạng bị hạn chế tín dụng của khách hàng cá nhân và các
Khoa ; Phan Đình
nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng ngân hàng của khách hàng cá nhân
Khôi (Cán bộ
trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.
hướng dẫn)
Phạm Thị Anh
Thư ; Lê Cảnh
Dũng (Cán bộ
hướng dẫn)

Đánh giá hiện trạng sản xuất và mức độ ứng dụng cơ giới hóa trong sản
xuất mè, phân tích hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
của cây mè

Huỳnh Thuần Duy
Xác định thành phần loài, mức độ phong phú, sự đa dạng của các nhóm
; Vũ Ngọc Út
Huỳnh, Thuần Duy
động vật phù du trong Búng Bình Thiên để cung cấp dữ liệu làm cơ sở đánh
(Cán bộ hướng
giá chất lượng nước phục vụ cho việc quản lý, bảo tồn Búng Bình Thiên.
dẫn)

Mạch, Giai Tân

Mạch Giai Tân ;
Nguyễn Văn
Hồng (Cán bộ
hướng dẫn)

Nguyễn, Minh Duy

Nguyễn Minh
Duy ; Bùi Anh
Kiệt (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân tích, tổng hợp cơ sở lý luận về dạy học phân hóa; đề xuất các biện
pháp dạy học phân hóa vào dạy học các tiết luyện tập, ôn tập chủ đề đạo
hàm.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, các yếu tố cơ bản của lý thuyết tình huống, tìm
hiểu và làm rõ mối liên hệ giữa đạo hàm và tính đơn điệu của hàm số, cách
tiếp cận của sách giáo khoa 12 nâng cao hiện hành.

Đỗ, Thị Vân Nhi

Đỗ Thị Vân Nhi ;
Nguyễn Trí Tuấn Khái quát về neutrino, khối lượng và ma trận trộn của neutrino, mô hình T',
(Cán bộ hướng khối lượng và ma trận trộn của neutrino trong mô hình T'
dẫn)

Tiêu, Tín Nguyên

Tiêu Tín Nguyên ;
Nguyễn Thành Nghiên cứu cơ sở vật lý về độ linh động, phân bố điện tử trong cấu trúc
Tiên (Cán bộ
giếng lượng tử bất đối xứng, khảo sát độ linh động điện tử.
hướng dẫn)

Lâm, Hoàng Thái

Lâm Hoàng Thái ;
Giới thiệu tổng quan về Neutrino, khối lượng Neutrino, ma trận trộn
Nguyễn Thanh
Neutrino, khối lượng và ma trận Neutrino trong mô hình A4, bất đối xứng
Phong (Người
baryon trong mô hình A4.
hướng dẫn)
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Số thế hệ Fermion và sự
lượng tử hóa điện tích trong
các mô hình 3-3-1 :
Nghiên cứu tổng hợp dẫn
xuất Benzimidazole từ
Vaniline :
Khảo sát năng suất sinh
trưởng và tỉ lệ tiêu hóa
dưỡng chất của khẩu phần
có bổ sung dịch thủy phân
mực và tôm trên vịt xiêm
Pháp :

Nguyễn Hiếu
Trình bày tổng quan số thế hệ fermion và sự lượng tử hóa điện tích trong
Nhân ; Phùng Văn
Nguyễn, Hiếu Nhân
mô hình chuẩn, các mô hình 3-3-1, nghiệm photon, dị thường và tương tác
Đồng (Người
Yukawa, sự lượng tử hóa điện tích trong các mô hình 3-3-1.
hướng dẫn)
Nguyễn Tuấn Vũ ;
Từ tác chất đầu là vaniline tiến hành tổng hợp ra các chất dẫn xuất
Nguyễn, Tuấn Vũ Bùi Thị Bửu Huê
benzimidazole tương ứng và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng.
(Người hướng dẫn)
Nguyễn, Văn
Phương

Nguyễn Văn
Nghiên cứu nhằm tìm ra mức độ sử dụng dịch mực thủy phân và tôm thủy
Phương ; Phạm
phân thích hợp cho chăn nuôi vịt xiêm thịt, so sánh hiệu quả kinh tế khi sử
Tấn Nhã (Cán bộ
dụng dịch thủy phân mực, tôm và khẩu phần cơ sở.
hướng dẫn)
Nguyễn Quốc
Thiết kế mô hình cơ khí dựa trên mô hình chuẩn về robot lưu kho trong kho
Thắng ; Trần
lạnh, đề ra giải pháp cảm biến và thiết lập phần mềm để định vị và điều
Thanh Hùng (Cán
khiển vị trí cho robot di chuyển tự động trong kho lạnh.
bộ hướng dẫn)
Nguyễn Thanh
Thiết kế bộ điều khiển SMC - PID với sự lồng ghép kết hợp của SMC và
Nhiều ; Trần
PID nhằm tận dụng triệt để ưu điểm và khuyết điểm của hai bộ điều khiển
Thanh Hùng (Cán
này.
bộ hướng dẫn)
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Tự động hóa lưu kho :

Nguyễn, Quốc
Thắng

Luận văn ThS

Điều khiển hệ thống phi
tuyến bằng điều khiển trượt :

Nguyễn, Thanh
Nhiều
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Loại bỏ hợp chất hữu cơ bền
bằng kết hợp phương pháp
hấp phụ và oxy hóa sử dụng
sợi nano chitosan/Fe2O3 :

Nguyễn, Thị Kim
Ngân

Luận văn ThS

The effect of activity-based
language teaching on
teenage EFL learners'
motivation :

Nguyễn Thị Kim
Nghiên cứu sử dụng phương pháp electrospinning để điều chế vật liệu dạng
Ngân ; Đoàn Văn
sợi nano CS/Fe2O3 được dùng để xử lý phẩm nhuộm azo bằng tổ hợp
Hồng Thiện (Cán
phương pháp hấp phụ và phương pháp oxy hóa.
bộ hướng dẫn)

Đào Thị Hồng
Nghiên cứu nhằm điều tra tác động của việc sử dụng phương pháp dạy học
Vân ; Trần Quang
Đào, Thị Hồng Vân
dựa vào hoạt động đến động lực học tập của người học ở tuổi thanh thiếu
Ngọc Thúy (Cán
niên ở một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
bộ hướng dẫn)

893

894

895

896

897

Notre mesmoire se compose de cinq chapitres. Dans le premier chapitre,
nous présenterons le cadre théorique sur I'enseignement du vocabulaire
dans I'approche communicative: I'importance du vocabulaire et les
Phạm Thị Thảo ;
différentes mesthodologies dans I'enseignement du vocabulaire. Dans le
Trần Văn Lựa
deuxième, nous allons présenter I'estat des lieux de I'enseignement du
(Cán bộ hướng
vocabulaire au primaire en concentrant sur la description du public, le
dẫn)
programme d'enseignement, la respartition du programme. Dans le
troisième chapitre, nous parlerons de la mesthodologie de recherche en
présentant la description du corpus et la mesthode d'analyse,...
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L'enseignement du
vocabulaire aux enfants à
travers des chansons. Étude
de cas des élèves de la
classe 4è à l'Ecole primaire
Ngo Quyen :
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Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định tham
gia bảo hiểm xã hội tự
nguyện của người lao động
trong khu vực phi chính
thức trên địa bàn Thành phố
Cần Thơ :

Đường Chiêu
Chân ; Trương
Đường, Chiêu Chân
Đông Lộc (Cán bộ
hướng dẫn)
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Phân tích các nhân tố tác
động đến giá trị cảm nhận
của khách hàng tại siêu thị
Coopmart Cần Thơ :

Trần Thị Ngọc
Mai ; Đỗ Văn Xê Phân tích các nhân tố tác động đến giá trị cảm nhận của khách hàng tại siêu
Trần, Thị Ngọc Mai
(Cán bộ hướng thị Coopmart và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này.
dẫn)
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Phân lập và tuyển chọn nấm
men lên men rượu vang mít
lá bàng (Artocarpus
heterophyllus Lam.) tại tỉnh
An Gaing :
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Giải pháp thúc đẩy các
doanh nghiệp du lịch trên
địa bàn thành phố Cần Thơ
tham gia bảo tồn và phát
triển chợ nổi Cái Răng :

Phạm, Thị Thảo

Đánh giá thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao
động, đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm và
đề xuất một số khuyến nghị nhằm làm tăng số lượng lao động tham gia bảo
hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nguyễn Phú Hơn ;
Phân lập nấm men tự nhiên từ dịch trích mít lên men tự nhiên, so sánh khả
Nguyễn Văn
Nguyễn, Phú Hơn
năng lên men của các dòng nấm men để tuyển chọn ra dòng nấm men có
Thành (Cán bộ
hoạt lực cao nhất, thích hợp nhất để lên men rượu vang mít.
hướng dẫn)

Phạm, Trung Hiếu

Phạm Trung Hiếu
Phân tích thực trạng hoạt động tham quan, khai thác, bảo tồn và phát triển
; Lưu Tiến Thuận
chợ nổi Cái Răng của du khách và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành
(Cán bộ hướng
phố Cần Thơ.
dẫn)
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So sánh các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định mua
sắm trường hợp: Tại cửa
hàng tiện lợi và tại siêu thị
của người tiêu dùng trên địa
bàn thành phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Đóng góp của Neutrino mới
vào quá trình rã Higgs vi
phạm lepton thế hệ trong mô
hình 3-3-1 với lepton trung
hòa :
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Sử dụng nước thải biogas
với vật liệu nạp phân bò
tưới lúa trồng trên đất phù
sa Thốt Nốt - Cần Thơ :
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Nghiên cứu khả năng hiệu
chỉnh cấu trúc mạng nơ-ron
sử dụng giải thuật di truyền
điều khiển Mobile robot :
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Xây dựng các dịch vụ web
bảo mật quá trình trao đổi
thông tin :
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The effects of moodlesupported activities in EFL
writing on grade-10
students' paragraph writing
performance :

Trương Thuận
Cần ; Nguyễn Văn Nghiên cứu việc ứng dụng Moodle vào dạy viết tiếng Anh nhằm hỗ trợ
Trương, Thuận Cần
luyện tập các giai đoạn trong quá trình viết.
Lợi (Cán bộ
hướng dẫn)
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Phân lập, định danh, khảo
sát môi trường nuôi cấy và
xác định hàm lượng
polysaccharide, triterpenoid
của nấm linh chi tầng
(Ganoderma sp.) :

Trương Trần
Thuận ; Trần
Phân lập giống nấm linh chi tầng thu hái tại An Giang, định danh linh chi
Trương, Trần Thuận
Nhân Dũng (Cán tầng, nghiên cứu môi trường nhân giống cấp 1,2 và môi trường tạo quả thể.
bộ hướng dẫn)

Từ, Gia Yên

Lê, Thu Thủy

Từ Gia Yên ; Lưu
Phân tích khái quát hoạt động kinh doanh của các siêu thị và cửa hàng tiện
Thanh Đức Hải
lợi, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm tại cửa hàng tiện lợi và
(Cán bộ hướng
siêu thị.
dẫn)
Lê Thu Thủy ;
Nguyễn Thanh
Phong (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu về mặt lý thuyết đóng góp của neutrino mới vào quá trình rã
boson Higgs vi phạm lepton thế hệ trong mô hình 3-3-1 với lepton trung
hòa, mô hình 3-3-2 tiết kiệm.

Nguyễn, Đình Thi

Nguyễn Đình Thi
Đánh giá tiềm năng sử dụng nước thải biogas từ phân bò để trồng lúa nhằm
; Bùi Thị Nga
hạn chế đưa nước thải sau túi ủ biogas vào nguồn tiếp nhận và giảm lượng
(Cán bộ hướng
phân bón hóa học bón cho cây lúa
dẫn)

Trần, Chí Cường

Trần Chí Cường ;
Xây dựng mô hình mobile robot trên Simulink, thiết kế bộ điều khiển trượt
Nguyễn Chí Ngôn
thích nghi sử dụng mạng nơ-ron RBF, ứng dụng thuật toán di truyền kết
(Cán bộ hướng
hợp lý thuyết để giải quyết bài toán cấu trúc mạng nơ-ron RBF.
dẫn)

Nguyễn, Văn Chí

Nguyễn Văn Chí ;
Lê Quyết Thắng Nghiên cứu xây dựng các dịch vụ web bảo mật trong nội bộ theo mô hình
(Cán bộ hướng bao thư số kết hợp phương pháp mật mã đối xứng và mật mã bất đối xứng.
dẫn)
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Khảo sát khả năng ức chế
enzyme α-amylase và αglucosidase từ dịch trích cây
quả nổ (Ruellia tuberosa L.)
:

Luận văn ThS

Nghiên cứu quy trình chế
biến sữa bắp tiệt trùng (Zea
mays L.ssp.mays) :
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Đánh giá khả năng phòng
trừ của vi khuẩn
Pseudomonas phát huỳnh
quang đối với bệnh cháy bìa
lá lúa do vi khuẩn
Xanthomonas oryzae pv.
Oryzae gây ra trong điều
kiện nhà lưới :
Tình hình sử dụng kháng
sinh và sự đề kháng kháng
sinh của E.Coli sinh BetaLactamase phổ rộng trên gà
tại tỉnh Vĩnh Long và Hậu
Giang :

Luận văn ThS

Phân lập và khảo sát sự đề
kháng kháng sinh của các
chủng vi khuẩn Escherichia
coli trên vịt tại tỉnh Vĩnh
Long :
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Teaching proficiency
through reading and
storytelling: The impact on
preschoolers' oral retelling :
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Teaching science subjects in
English: A case of highschool teachers' perception
and practice :

Lý, Tú Trân

Lý Tú Trân ;
Nguyễn Minh
Chơn (Cán bộ
hướng dẫn)

Định tính được các hợp chất có khả năng ức chế α-amylase và αglucosidase trong cao chiết cây quả nổ, xác định hàm lượng flavonoid và
đánh giá khả năng ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase của cao chiết
cây quả nổ ở mức độ in vitro.

Trần Phước Giang
Xây dựng quy trình sản xuất xác định các điều kiện tối ưu trong quá trình
; Nguyễn Bảo Lộc
Trần, Phước Giang
chế biến sữa bắp, góp phần làm đa dạng sản phẩm, sử dụng có hiệu quả
(Cán bộ hướng
nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương.
dẫn)

Trần, Thị Kiều

Lý, Thị Thảo

Trần Thị Kiều ;
Nguyễn Đức
Cương (Cán bộ
hướng dẫn)

Xác định các chủng vi khuẩn vùng rễ lúa có khả năng phòng trừ hiệu quả
bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xoo. gây ra trong điều kiện nhà lưới.

Lý Thị Thảo ; Lưu Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gà, sự lưu hành của
Hữu Mãnh (Cán vi khuẩn E.coli sinh Beta-Lactamase phổ rộng trên gà khỏe và hiệu quả của
bộ hướng dẫn) một số kháng sinh trên E.coli sinh Beta-Lactamase phổ rộng phân lập từ gà.

Cao, Thuấn

Cao Thuấn ; Lý
Thị Liên Khai
(Cán bộ hướng
dẫn)

Xác định tình hình nhiễm của vi khuẩn E. coli, các chủng E. coli phổ biến
gây bệnh trên vịt, xác định sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli gây
bệnh trên vịt tại Vĩnh Long.

Thang, Thiếu Quân

Thang Thiếu
Quân ; Nguyễn
Bửu Huân (Cán
bộ hướng dẫn)

Nghiên cứu điều tra ảnh hưởng của phương pháp đọc và kể truyện đối với
việc kể lại câu truyện của trẻ mầm non trên hai khía cạnh là cấu trúc của
câu truyện và việc sử dụng những đơn vị cú pháp.

Nguyễn, Thị
Phương Đoan

Nguyễn Thị
Phương Đoan ; Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên trung học phổ thông,
Nguyễn Văn Lợi cách thực hiện cũng như khó khăn gặp phải trong quá trình giảng dạy các
(Cán bộ hướng môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.
dẫn)
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Bùi, Phương Thảo

Bùi Phương Thảo
; Trịnh Quốc Lập Nghiên cứu chỉ ra và phân tích những lỗi hình thức người học tiếng Anh
(Cán bộ hướng thường gặp khi viết đoạn văn.
dẫn)
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Les strategies
d'apprentissage du Francais
des eleves anglophones.
estude de cas des fautes
dans l'expression ecrite des
lyceens de LV2 au lycee a
option Lý Tự Trọng :

Nguyễn, Thị Hậu
Tuyền

Dans le premier, nous présenterons le cadre théorique concernant le sujet
Nguyễn Thị Hậu
de notre recherche. D'abord, nous présenterons I'enseignement de la
Tuyền ; Trần Văn
compétence de communication et la place de I'escrit dans I'enseignement de
Lựa (Cán bộ
la langue estrangère. Puis, nous aborderons la définition du terme
hướng dẫn)
"stratégie", les stratégies d'enseignement, les stratégies d'apprentissage.
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Difficulté dans l'emploi des
procédés anaphoriques dans
les escrits des Vietnamiens.
Etude de cas des estudiants
en deuxième année du
despartement de Didactique
de FLE de l'Université de
Can Tho :

Nguyễn, Thị Kiêm
Qui

Nguyễn Thị Kiêm
Qui ; Nguyễn
Hương Trà (Cán
bộ hướng dẫn)

Dans la deuxième partie de ce travail, nous allons présenter la
mesthodologie de recherche et le corpus de notre recherche. La troisième
partie du mesmoire sera prise pour l'analyse du corpus. Ces résultats aidront
à vérifier notre hypothèse de recherche formuléc précesdemment.

Luận văn ThS

Nghiên cứu lên men sữa
chua đậu nành có chất lượng
:

Trương, Minh Tú

Trương Minh Tú ;
Nguyễn Văn
Thành (Cán bộ
hướng dẫn)

Phân lập các dòng vi khuẩn lactic từ các mẫu sữa chua trên thị trường,
tuyển chọn từ các dòng vi khuẩn acid lactic đã phân lập, tìm ra 2 dòng hình
que và dòng hình cầu có hoạt lực cao nhất, thích hợp nhất để lên men sữa
chua đậu nành.

Luận văn ThS

Ứng dụng khoa học và công
nghệ nông nghiệp trong quá
trình xây dựng nông thôn
mới tại tỉnh Cà Mau giai
đoạn 2010 - 2015 :

Nguyễn, Trí Tài

Nguyễn Trí Tài ;
Vũ Anh Pháp
(Cán bộ hướng
dẫn)

Đánh giá thực trạng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và
công nghệ trong phục vụ xây dựng nông thôn mới, phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực
nông nghiệp của hộ dân thuộc xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Luận văn ThS

Tổng hợp dẫn xuất NBenzyl Benzimidazole :

Luận văn ThS

EFL learners' form-related
errors committed in
paragraph writing :

Trần, Văn Vũ

Trần Văn Vũ ;
Sử dụng phương pháp tổng hợp cổ điển tổng hợp các dẫn xuất benzimidazol
Bùi Thị Bửu Huê
từ chất dẫn xuất ban đầu là các benzylamine và 4-methoxybenzylamine.
(Người hướng dẫn)
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Luận văn ThS

Phân vùng khả năng phát
triển mô hình cây màu ứng
dụng công nghệ cao tại
huyện Châu Phú, tỉnh An
Giang :

Luận văn ThS

Phong cách nghệ thuật
truyện Nguyễn Nhật Ánh :

Luận văn ThS

Exploring teachers'
perceotions of task-based
language teaching and its
implementation in the
Mekong Dalta universities :

Phạm, Trung Nghĩa

Luận văn ThS

Phân tích mối quan hệ giữa
giá vàng trong nước với giá
vàng thế giới và giá cổ
phiếu ở Việt Nam :

Phùng Khánh
Ngọc ; Trương
Phùng, Khánh Ngọc
Đông Lộc (Cán bộ
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Đánh giá hoạt tính sau tồn
trữ của nấm men chịu nhiệt
và thử nghiệm sản xuất
ethanol từ rỉ đường :

Luận văn ThS

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn Acetobacter sp. lên
men tạo màng Cellulose từ
nước mía :

Nguyễn Phú
Tìm ra dòng vi khuẩn Acetobacter sp. có hoạt lực lên men cao, tạo ra màng
Thành ; Nguyễn
Nguyễn, Phú Thành
cellulose chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, nâng cao
Văn Thành (Cán
ứng dụng của nước mía trong việc chăm sóc sức khỏe con người.
bộ hướng dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu một số mầm
bệnh trên nghêu (Meretrix
lyrata Sowerby, 1851) ở tỉnh
Bến Tre :

Nguyễn Thanh Hà
Xác định một số mầm bệnh và sự thay đổi cấu trúc mô bệnh học trên nghêu,
; Từ Thanh Dung
Nguyễn, Thanh Hà
từ đó cung cấp cơ sở dữ liệu về một số tác nhân gây bệnh trên nghêu nuôi
(Cán bộ hướng
tại Bến Tre.
dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu hiệp định tránh
đánh thuế hai lần giữa Việt
Nam và nước ngoài :

Võ, Việt Thanh

Võ Việt Thanh ;
Phạm Thanh Vũ
(Cán bộ hướng
dẫn)

Xác định và đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
Châu Phú, xác định và đánh giá được tiềm năng đất đai cho cây màu, xây
dựng bộ tiêu chí cho phát triển cây màu ứng dụng công nghệ cao.

Nguyễn Thanh
Khái quát chung về phong cách nghệ thuật và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh,
Quí ; Nguyễn Hoa
Nguyễn, Thanh Quí
phong cách nghệ thuật truyện Nguyễn Nhật Ánh xét từ phương diện nhân
Bằng (Cán bộ
vật và ngôi kê, cốt truyện ngôn từ và giọng điệu.
hướng dẫn)

Nguyễn, Ngọc
Thạch

Ngô, Hữu Khanh

Phạm Trung
Nghĩa ; Nguyễn
Bửu Huân (Cán
bộ hướng dẫn)

Nguyễn Ngọc
Thạch ; Ngô Thị
Phương Dung
(Cán bộ hướng
dẫn)

Ngô Hữu Khanh ;
Lê Thị Nguyệt
Châu (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu khảo sát nhận thức của giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở một số
trường Cao đẳng, Đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long về phương pháp
giảng dạy sử dụng hoạt động giao tiếp trong thực tiễn giảng dạy của họ.
Kiểm định mối quan hệ giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, giá
vàng trong nước và giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề
xuất một số khuyến nghị nhằm giúp các nhà đầu tư có quyết định hợp lý
hơn trong giao dịch vàng và chứng khoán.
Đánh giá hoạt tính nấm men chịu nhiệt sau tồn trữ, thử nghiệm khả năng lên
men của nấm men chịu nhiệt trên cơ chất rỉ đường.

Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực trạng pháp luật liên quan
đến tránh đánh thuế hai lần nhằm đưa ra cho người đọc có cái nhìn chính
xác nhất về thực trạng ký kết các hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa
chính phủ Việt Nam và các nước.
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Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận
tín dụng ngân hàng của hộ
Ngũ, Lâm Trúc Mai
kinh doanh trên địa bàn
quận Bình Thủy thành phố
Cần Thơ :

Luận văn ThS

Xác định thực trạng và định
hướng sử dụng đất nông
nghiệp của người dân trên
địa bàn huyện Giồng Riềng
tỉnh Kiên Giang :

Luận văn ThS

Khảo sát khả năng ức chế
Dương Duy
enzyme α-amylase và αDương ; Nguyễn
glucosidase từ dịch trích cây Dương, Duy Dương
Minh Chơn (Cán
lồng đèn (Physalis angulata
bộ hướng dẫn)
L.) :

Luận văn ThS

An investigation into the
relationship between EFL
teacher interaction strategy
and student oral
involvement at a language
center in Can Tho city :

Luận văn ThS

Xác định mầm bệnh gây
đốm lá trên hoa hồng tại
Đồng Tháp và tuyển chọn vi
khuẩn đối kháng trong đất
để phòng trị bệnh :

Luận văn ThS

Pháp luật thuế bảo vệ môi
trường - Thực trạng và giải
pháp :

Luận văn ThS

Pháp luật thuế tài nguyên Thực trạng áp dụng đối với
hoạt động khai thác đá :

Nguyễn, Đức
Nguyên

Phạm, Minh Ngọc
An

Ngũ Lâm Trúc
Mai ; Vương
Quốc Duy (Cán
bộ hướng dẫn)

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng
của hộ kinh doanh trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và đề
ra giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của hộ kinh doanh.

Nguyễn Đức
Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến
Nguyên ; Phạm
sử dụng đất của người dân làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất tại địa bàn
Thanh Vũ (Cán bộ
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
hướng dẫn)
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá khả năng ức chế enzyme α-amylase và
α-glucosidase của cao chiết cây lồng đèn ở mức độ in vitro làm cơ sở cho
việc tiếp tục nghiên cứu triển vọng sản xuất sản phẩm, dược phẩm ứng
dụng khả năng ức chế hai enzyme trên.

Phạm Minh Ngọc
An ; Phạm Thị Nghiên cứu tìm hiểu những chiến thuật tương tác của giáo viên sử dụng
Hồng Nhung (Cán trong lớp học và mức độ học sinh hồi đáp trong mỗi chiến lược.
bộ hướng dẫn)
Phân lập và xác định mầm bệnh gây bệnh đốm lá trên hoa hồng, phân lập và
tuyển chọn vi khuẩn trong đất đối kháng với mầm bệnh trên đĩa thạch,
tuyển chọn vi khuẩn đối kháng có hiệu quả giảm bệnh đốm lá hoa hồng
trong điều kiện nhà lưới.

Lê, Hùng Cường

Lê Hùng Cường ;
Nguyễn Đắc Khoa
(Cán bộ hướng
dẫn)

Nguyễn, Văn Tín

Nguyễn Văn Tín ;
Phân tích, đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật dựa trên cơ sở
Lê Thị Nguyệt
lý luận; thực trạng áp dụng các quy định hiện hành về luật thuế bảo vệ môi
Châu (Cán bộ
trường.
hướng dẫn)

Huỳnh, Tố Uyên

Huỳnh Tố Uyên ;
Lê Thị Nguyệt Nghiên cứu phân tích và làm rõ các quy định pháp luật về thuế tài nguyên
Châu (Cán bộ
đối với hoạt động khai thác đá.
hướng dẫn)
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Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến sự gắn bó với tổ
chức của nhân viên tại các
ngân hàng thương mại cổ
phần khu vực thành phố
Long Xuyên :

Luận văn ThS

Vận dụng lý thuyết tình
huống Didactic vào dạy học
phương trình đường thẳng
hình học 10 :

Luận văn ThS

Ảnh hưởng của biến động
giá bán lúa đến thu nhập của
nông hộ trồng lúa trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang :

Luận văn ThS

Tác động của việc nắm giữ
tiền mặt lên giá trị doanh
nghiệp của các công ty niêm
yết ở Việt Nam :

Luận văn ThS

Ứng dụng ảnh vệ tinh đánh
giá sự thay đổi sử dụng đất
tỉnh Long An :

Luận văn ThS

Ứng dụng mô hình từ khóa
chủ đề cho bài toán phân
loại văn bản :

Luận văn ThS

An investigation into the
effects of implementing
Phạm, Nguyễn Thảo
board games in teaching
Nguyên
grammar to adult learners in
EFL classes :

Trần Thị Tuyết
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại các ngân
Nhi ; Lưu Thanh
Trần, Thị Tuyết Nhi
hàng thương mại cổ phần khu vực thành phố Long Xuyên, từ đó đề xuất các
Đức Hải (Cán bộ
giải pháp duy trì và phát triển nhân lực tại các ngân hàng.
hướng dẫn)

Trần, Thị Minh Thái

Trần Thị Minh
Thái ; Bùi Anh
Kiệt (Cán bộ
hướng dẫn)

Nghiên cứu cơ sở lý luận, vận dụng lý thuyết tình huống vào dạy phương
trình đường thẳng.

Lê, Trương Ngọc
Châu

Lê Trương Ngọc
Phân tích ảnh hưởng của biến động trong giá bán lúa đến thu nhập của nông
Châu ; Lê Khương
hộ trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để đề xuất giải pháp nhằm hạn chế
Ninh (Cán bộ
ảnh hưởng tiêu cực của biến động giá bán lúa đến thu nhập của nông hộ.
hướng dẫn)

Lý, Phượng Thùy
Thơ

Lý Phượng Thùy
Đánh giá tác động của lượng tiền mặt lệch khỏi mức tối ưu lên giá trị doanh
Thơ ; Nguyễn
nghiệp, đề xuất một số kiến nghị giúp doanh nghiệp điều chỉnh mức nắm
Tuấn Kiệt (Cán bộ
giữ tiền mặt hợp lý nhằm làm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.
hướng dẫn)

Dương, Văn Quí

Dương Văn Quí ;
Nguyễn Thị Hồng
Điệp (Cán bộ
hướng dẫn)

Đoàn, Ngọc Hiếu

Đoàn Ngọc Hiếu ;
Trương Quốc
Nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình các chủ đề tiếng Việt dựa trên các từ
Định (Cán bộ
khóa cốt lõi và áp dụng trong phân loại văn bản.
hướng dẫn)
Phạm Nguyễn
Thảo Nguyên ;
Phương Hoàng
Yến (Cán bộ
hướng dẫn)

Sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 5 và Landsat 7 để phân loại, xây dựng bản đồ
hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đất đô thị, xác định và so sánh sự
thay đổi sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất đô thị giai đoạn năm 1990 2010 trên địa bàn tỉnh Long An.

Nghiên cứu điều tra những ảnh hưởng của các trò chơi board game lên việc
ghi nhớ các điểm ngữ pháp của học viên và tìm hiểu thái độ của học sinh
đối với việc áp dụng các trò chơi board game trong các lớp ngữ pháp.
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Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến sự hài lòng của
khách hàng cá nhân đối với
chất lượng dịch vụ tín dụng
tại ngân hàng thương mại cổ
phần công thương Việt Nam
chi nhánh Vĩnh Long :

Luận văn ThS

Tuyển chọn vi khuẩn đối
kháng trong đất để phòng trị
bệnh chạy dây trên khoai
lang tím tại huyện Bình Tân,
tỉnh Vĩnh Long :

Luận văn ThS

Bất đẳng thức mũ cho quá
trình Martingale và ứng
dụng :

Luận văn ThS

A case study of EFL
university teachers'
perceptions and use of
hedges in classroom and
implications for developing
EFL learners' pragmatic
competence :

Luận văn ThS

An investigation into nonEnglish majored students'
perception of difficulties in
achieving Vietnamese
standardized test of English
proficiency at level 3
learning outcome and their
learning strategies at a
community college in Soc
Trang province :

Phan, Thị Vân
Hương

Phan Thị Vân
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân
Hương ; Đỗ Văn
đối với chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công
Xê (Cán bộ hướng
thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.
dẫn)

Nguyễn, Hoàng
Minh Sang

Nguyễn Hoàng
Phân lập và xác định tác nhân gây bệnh chạy dây trên khoai lang tím, tuyển
Minh Sang ;
Nguyễn Đắc Khoa chọn vi khuẩn có khả năng đối kháng với mầm bệnh chạy dây trên khoai
(Cán bộ hướng lang tím trong điều kiện nhà lưới.
dẫn)

Trần, Dân An

Trần Dân An ;
Lâm Hoàng
Chương (Cán bộ
hướng dẫn)

Trình bày một số lý thuyết xác suất cơ bản, bất đẳng thức mũ cho quá trình
martingale, ứng dụng ước lượng hợp lý cho quá trình đếm và một số mô
hình ứng dụng.

Bùi, Thị Kim Hằng

Bùi Thị Kim
Nghiên cứu nhằm tìm hiểu về việc nhận thức và sử dụng lời nói rào đón của
Hằng ; Trương
giảng viên dạy tiếng Anh, cũng như họ sẽ phát ngôn lời rào đón như thế nào
Bạch Lê (Cán bộ
để hướng đến việc phát triển năng lực ngữ dụng cho sinh viên.
hướng dẫn)

Lưu, Thùy Trang

Nghiên cứu nhằm mục đích khảo sát nhận thức sự khó khăn của sinh viên
Lưu Thùy Trang ;
không thuộc chuyên ngành tiếng Anh về việc đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3
Thái Công Dân
theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam và chiến lược học tập
(Cán bộ hướng
của sinh viên để đạt được tiêu chuẩn của họ tại trường Cao đẳng Cộng đồng
dẫn)
tỉnh Sóc Trăng.
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Luận văn ThS

Ảnh hưởng của vi sinh vật
Nguyễn Minh
cố định đạm và hòa tan lân
Hùng ; Ngô Ngọc Đề tài nghiên cứu nhằm tìm ra chủng vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân
trên năng suất khoai lang
Nguyễn, Minh Hùng Hưng, Tất Anh thúc đẩy sự sinh trưởng, năng suất của khoai lang và khoai mỡ, đồng thời
(Ipomoea batatas) và khoai
Thư (Cán bộ
xác định lượng bón của phân đạm và lân kết hợp.
mỡ (Dioscorea alata L.) trên
hướng dẫn)
đất phèn :

Luận văn ThS

Phân tích các nhân tố tác
động đến việc quyết định
lựa chọn nhà cung cấp
nguyên liệu của các công ty
dược đạt chuẩn GMP của
Việt Nam :

Luận văn ThS

Tích hợp ảnh viễn thám
Sentinel-1 và mô hình Oryza
trong ước đoán năng suất và
sản lượng lúa vụ hè thu tỉnh
An Giang :

Luận văn ThS

Đánh giá sự hữu hiệu của hệ
thống kiểm soát nội bộ trong
các ngân hàng thương mại
tại thành phố Cần Thơ :

Luận văn ThS

Nguyên lý biến phân
Ekeland với nón có cấu trúc
thứ tự thay đổi :

Luận văn ThS

Giải pháp nâng cao chất
lượng dịch vụ tại công ty
trách nhiệm hữu hạn bảo
hiểm nhân thọ Cathay Việt
Nam - chi nhánh Cần Thơ :

Nguyễn, Thị Trúc
Phương

Nguyễn Thị Trúc
Phương ; Quan
Minh Nhựt (Cán
bộ hướng dẫn)

Đánh giá tổng quan về tình hình thu mua nguyên liệu của các công ty dược
đạt chuẩn GMP, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn
nhà cung cấp nguyên liệu của các công ty dược đạt chuẩn GMP của Việt
Nam.

Trần, Thanh Tùng

Trần Thanh Tùng
Sử dụng công nghệ viễn thám và mô hình ước đoán năng suất lúa để giám
; Võ Quốc Tuấn
sát quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa qua đó làm cơ sở ước
(Cán bộ hướng
đoán năng suất và sản lượng lúa tỉnh An Giang.
dẫn)

Bùi, Hồng Ngọc

Bùi Hồng Ngọc ;
Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên mô hình các
Võ Hoàng Khiêm
nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương
(Cán bộ hướng
mại trên địa bàn thành phố Cần thơ
dẫn)

Phạm, Hải Đăng

Phạm Hải Đăng ;
Trình bày nguyên lý biến phân Ekeland cho hàm thực mở rộng, nguyên lý
Đinh Ngọc Quý
biến phân vect[ với nón có cấu trúc thứ tự thay đổi, nguyên lý biến phân đa
(Cán bộ hướng
trị với nón có cấu trúc thứ tự thay đổi]
dẫn)

Phạm, Thúy Yên

Phạm Thúy Yên ;
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ
Vương Quốc Duy
Cathay Cần Thơ, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất
(Cán bộ hướng
lượng dịch vụ bảo hiểm Cathay Cần Thơ trong giai đoạn tiếp theo.
dẫn)
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Pháp luật về quyền và nghĩa
vụ của cá nhân, hộ gia đình
sử dụng đất trong quá trình
thu hồi đất vì mục đích phát
triển kinh tế - xã hội qua
thực tiễn tại Sóc Trăng :

Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận
tín dụng ngân hàng của nông
hộ trên địa bàn thị xã Ngã
bảy tỉnh Hậu Giang :

Luận văn ThS

Pháp luật về điều tiết phần
giá trị tăng thêm từ đất mà
không do đầu tư của người
sử dụng đất mang lại :

Tào, Tài

Tào Tài ; Nguyễn Tìm hiểu một cách có tính hệ thống về cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý liên
Lan Hương (Cán quan đến việc đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia
bộ hướng dẫn) đình trong quá trình thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Cao, Dương Hiền
Huynh

Cao Dương Hiền
Khái quát thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng của nông hộ, xác định các
Huynh ; Trần Ái
yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng ngân hàng và lượng vốn vay của
Kết (Cán bộ
nông hộ ở thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.
hướng dẫn)

Phạm, Thanh Hai

Phạm Thanh Hai ;
Phân tích, đánh giá thực trạng việc điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà
Phan Trung Hiền
không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại trong thời gian qua, đặc
(Cán bộ hướng
biệt từ đổi mới đến nay.
dẫn)

Luận văn ThS

Nghiên cứu giải thuật huấn
luyện trực tuyến mạng nơron điều khiển Mobile robot
:

Nguyễn, Đình Tứ

Nguyễn Đình Tứ ;
Nguyễn Chí Ngôn
(Cán bộ hướng
dẫn)

Luận văn ThS

Phân tích tác động của hoạt
động truyền thông đến nhận
biết nhãn hàng giải độc gan
Naturenz tại thành phố Cần
Thơ :

Huỳnh, Minh
Trường

Luận văn ThS

Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng thông qua các phương
thức giải quyết tranh chấp :

Đặng Minh
Đương ; Phạm Trí Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về giải quyết
Đặng, Minh Đương
Hùng (Cán bộ tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh.
hướng dẫn)

Luận văn ThS

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến lợi nhuận của
nông hộ sản xuất lúa tài
nguyên tại huyện Vĩnh Lợi,
tỉnh Bạc Liêu :

Mai Hòa An ; Võ
Phân tích thực trạng và hiệu quả sản xuất lúa tài nguyên của nông hộ, các
Hoàng Khiêm
yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ sản xuất lúa tài nguyên tại
(Cán bộ hướng
huyện Vĩnh Lộc.
dẫn)

Mai, Hòa An

Mô hình hóa mobile robot trên Simulink/MATLAB dựa trên mô hình toán,
thiết kế bộ điều khiển trượt thích nghi cơ bản sử dụng mạng nơ-ron RBF,
nghiên cứu giải thuật huấn luyện trực tuyến sử dụng mạng nơ-ron RBF điều
khiển mobile robot.

Huỳnh Minh
Phân tích thực trạng kinh doanh và tác động của hoạt động truyền thông đến
Trường ; Huỳnh
nhận biết nhãn hàng giải độc gan Naturenz của người tiêu dùng tại thành
Trường Huy (Cán
phố Cần Thơ.
bộ hướng dẫn)

958
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Nghiên cứu xây dựng mô
hình tổ chức quản lý, khai
thác quỹ đất ở tỉnh Sóc
Trăng :

Phan, Thị Thanh
Tâm

Phan Thị Thanh
Đánh giá thực trạng công tác quản lý và khai thác quỹ đất, xác định những
Tâm ; Võ Quang
thuận lợi và khó khăn trong tổ chức, hoạt động của Trung tâm phát triển
Minh (Cán bộ
quỹ đất tỉnh Sóc Trăng.
hướng dẫn)
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Định vị sự cố lưới điện trên
Google Maps (Phần 1) :

Phan, Bình Minh

Phan Bình Minh ;
Nguyễn Chí Ngôn
(Cán bộ hướng
dẫn)
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Bước đầu thử nghiệm hệ
thống đếm lừa hột bằng va
đập

Võ Minh Trí

Lê Việt Anh

961

Luận văn ĐH

962

Luận văn ĐH

963

Luận văn ĐH

964

Luận văn ĐH

965

Luận văn ĐH

966

Luận văn ĐH

967

Luận văn ĐH

968

Luận văn ĐH

969

Luận văn ĐH

970

Luận văn ĐH
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Bước đầu thử nghiệm hệ
thống phân loại và lật mặt
Võ Minh Trí
miếng cơm dừa kiểu băng tải
Chi nhánh ngân hàng ngoại
Lê Tuấn Tú
thương Trà Nóc
Viêtcombank
Nghiên cứu hệ thống truyền
lực trên các dòng xe
Nguyễn Quan Thanh
ôtômazda
TKế đuờng AB Tx Hoàng
Hồ thị Kim Thoa
Mai, tỉnh Nghệ An
Thiết kế đường TP Hà Nội
Hồ Thị Kim Thoa
Xây dựng mô hình hệ thống
phân loạitrái xoài tự động
dựa trên phân tich các đặc
trưng vật lý bề mặt vỏ
Bảo hiểm nhân thọ Trà Vinh
Bệnh viện chấn thương
chỉnh hình Saigon ITo
Bệnh viện Đa Khoa An
Giang
Bệnh viên lao và bệnh phổi
TPCT Khối D
Bệnh viện Quốc tế Phương
Châu

Lê Hoàng Sơn,
Nguyễn Trung
Toàn
Nguyễn Trung
Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Huỳnh Tấn Lợi
Đặng Cư Nhân

Trương Quốc Bảo

Lê Văn Gin,
Dương Hoàng
Nam

Lê Tuấn Tú

Nguyễn Thành Đạt

Bùi Thanh Chiến

Lê Hải Duy

Lê Tuấn Tú
Dương Nguyễn
Hồng Toàn

Tăng Trung Thành
Võ Thị Hồng
Thắm

Bùi Thanh Chiến

Huỳnh Tuấn Vũ

Thiết kế thiết bị giám sát điện áp có khả năng gửi và nhận tin nhắn, viết ứng
dụng xác định vị trí nhân viên trực vận hành, tạo cơ sở quản lý dữ liệu thiết
bị và nhân viên trực vận hành, xây dựng mô hình kiểm chứng quản lý, hiển
thị các điểm giám sát và vị trí nhân viên trực vận hành trên Google Maps.

972

Luận văn ĐH

Luận văn ĐH
Luận văn ĐH

Bệnh viện Thiện tâm 8 tầng
Biến tính nhựa
nềnComposite mụm dừa
Bước đầu nghiên cứu cảm
biến lực 2D
Bưu điện tỉnh Hậu Giang
Bưu điện Thừa Thiên Huế
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977

Võ Văn Đấu
VPĐan Thuỷ,
Nguyễn Minh Trí

Châu Phước Lộc
La Hoàng Khang,
Trần Thanh Vũ

Võ Minh Trí

Vũ Hoàng Duyên

Nguyễn Anh Duy
Lê Nông

Lê Thị Mỹ Linh
Nguyễn Hữu Hoài
Nguyễn Hoàng
Nghiêm

Luận văn ĐH

BV Nhi đồng TPCT

Trần Hoàng Tuấn
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Các giải pháp tiết kiệm điện
cho nhà máy đạm Cà Mau
dựa vào hướng dẫn của Luật
sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả

Lê Vĩnh Toàn,
Nguyễn Văn Quan
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Trần Vũ Nghĩa

Cải tiến bộ thí nghiệm từ xa,
Lê Hữu Nhân,
Nguyễn Văn Khanh
ứng dụng công nghệ IOT
Nguyễn Văn Sắt
Trần Hoàng Tuấn, Đào Quốc Trung,
Cao ốc Vp Petronas
DNHToàn
Lê Trần Vũ Kiệt
Huỳnh Nguyễn
Cao ốc Vp Viettinbank
Hồ Ngọc Tri Tân
Nhật Khoa

Luận văn ĐH

Cấu tạo cơ bản nguyên lý
hoạt động và những hư
hỏng thường gặp trên động
cơMitsubishi 4031T

Phạm Văn Bình

Lê Văn Nguyên,
Lê Đức Tôn
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Cấu tạo cơ bản nguyên lý
hoạt đông và những hư hỏng
thường gặp trên đông cơ
Toyota 2AR

Phạm Văn Bình

Lý Tấn tài, Trần
Trung Hoà
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Cty trụ sở Bảo Việt

Hồ Ngọc Tri Tân
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Cục thuế tỉnh Kiên Giang
Chung cư 10 tầng
Chung cư 7 tầng
Chung cư 9 tầng

Lê Tuấn Tú
Hồ Ngọc Tri Tân
Hồ Ngọc Tri Tân
Hồ Ngọc Tri Tân
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Mai Huỳnh Ngoc
Vũ
Nguyễn Bảo Trung
Trương Lý Tường
Lưu Trần Hữu Tín
Phan Thiện Thanh
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Chung cư EHOME 4

Hồ Ngọc Tri Tân
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Chung cư Gia Phát

Nguyễn Anh Duy

996
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Chung cư Gia Phú
Chung cư Hồng Phát
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Chung cư Hưng Phát

999
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Chung cư Lapaz Tower

Đặng Thế Gia
Nguyễn Anh Duy
Dương Nguyễn
Hồng Toàn
Trần Hoàng Tuấn
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Chung cư Minh Thành

Nguyễn Anh Duy

1001 Luận văn ĐH

Chung cư Mỹ Trà

Hoàng Vĩ Minh
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Chung cư Nam Việt Á
Chung cư Saigon new
Chung cư Sao Mai q. Tân
Bình Tp. HCM
Chung cư Tân Hưng
Chung cư Tân Phước
Chung cư thu nhập thấp
Chung cư Vạn Phú
Chung sư Da Sa

Đặng Trâm Anh
Đặng Trâm Anh

Hồ Trung Kiên
Nguyễn Đăng
Hùng
Nguyễn Phú
Cường
Ngo Trọng Nhân
Trần Công Uẩn

Đặng Trâm Anh

Ngô Đức Phú
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1006
1007
1008
1009

Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH

Chung cư An Lộc
Chung cư An Mỹ
Chung cư Bình Minh
Chung cư C8 khu đô thị
Việt Hưng Long Biên Hà
Nội
Chung cư Cra Toun Q7 TPHCM

Hoàng Vĩ Minh
Võ Văn Đấu
Võ Văn Đấu

Nguyễn Bá Duy
Bùi Hải Đăng
Đoàn Thanh Nhàn

Trần Thị Phượng

Nguyễn Xuân Quí

Đặng Trâm Anh

Phạm Thanh Nhựt
Trương nGuyễn
Hoàng Thịnh
Nguyễn Đặng
Huỳnh Trâm
Dan Hoài Thương
Huỳnh Chí Linh
Phạm Văn Được

Hồ Ngọc Tri Tân Nguyễn Văn Huy
Đặng Trâm Anh
Võ Lê Hoài Ân
Đặng Trâm Anh
Lưu Văn Cưng
Nguyễn Minh Chiến Trần Kim Tùng
Nguyễn Anh Duy
Ngô Đình Vũ
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Dự báo Phụ tải và Quy
hoạch phát triển lưới điện
110KV TPCT giai đọan
2016-2020 và xét đến năm
2025

Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Tấn Tài

1011 Luận văn ĐH

Đánh giá độ tin cậy lưới
điện, phân phối theo tiêu
chuẩn IEEE 1366 – Chợ
Mói An Giang

Đào Minh Trung

Trần Văn Nên

1012 Luận văn ĐH

Đánh giá và một vài đề xuất
cải tiến quy trình SX thông
qua công cụ Value stream
Mapping

Trương Văn Thảo

Phạm Thị Thanh
Tuyền

1013 Luận văn ĐH

Điều chế thuỷ tinh lỏng

Nguyễn Việt Bách

1014 Luận văn ĐH

Điều khiển giám sát trạm
cấp nước ứng dụng Scada

1015 Luận văn ĐH

Giám sát thông số môi
trường nước ứng dụng công
nghệ IOT
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1017 Luận văn ĐH
1018 Luận văn ĐH

1019 Luận văn ĐH

Trần Lê Trung
Chánh

Phan Thị Giàu,
Hoàng thị Ngọc Tú
Nguyễn Thanh
Lâm, Nguyễn
Thành Tâm

Phạm Anh
Trần Thanh Hùng Khương, Lê Mạnh
Hùng

Giám sát và điều khiển từ xa
môi trường trồng rau trong
Nguyễn Hữu Cường Lê Quốc Vương
nhà kính
Hệ thống giám sát nhiệt độ
Lương Vinh Quốc
Nguyễn Đường
và độ ẩm kho lạnh
Danh
Thuộc
Hệ thống quan trắc môi
Phan Chí Tưởng,
trường nước cho vùng xâm
Trần Hữu Danh
Lê Chí Tính,
nhập mặn
Chung Khánh Hoà
Hệ thống quan trắc thông số
môi trường nuôi trồng thuỷ
hải sản ứng dụng Internet of
things

Trần Hữu Danh

Lê Dương Linh,
Trần Ngọc Mừng
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1021 Luận văn ĐH
1022 Luận văn ĐH
1023 Luận văn ĐH
1024 Luận văn ĐH
1025 Luận văn ĐH
1026 Luận văn ĐH
1027 Luận văn ĐH
1028 Luận văn ĐH
1029
1030
1031
1032

Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH

1033 Luận văn ĐH

1034 Luận văn ĐH

Hệ thống trợ lực dẫn hướng
và xuất trục tiếp toạ độ x,y
trục chính máy CNC

Võ Minh Trí

Hệ thống xác định vị trí
Lương Vinh Quốc
nguồn phát sónh vô tuyến sử
Danh
dụng giá trị cường độ
Hoàn thiện hệ thống gia
Trần Hữu Danh
công lông mi nhân tạo
Ký Túc xá 5 tầng trường
trung học nghiệp vụ du lịch
Võ Văn Đấu
Hải Phòng
Ký túc xá ĐH Kiên Giang
Phạm Anh Du
Ký túc xá sinh viên – Đà
Hoàng Vĩ Minh
Nẵng
Ký túc xá trường trung cấp
Lê Tuấn Tú
nghề khu vức Tân Phước
Kỹ thuật sửa chữa hệ thống
Nguyễn Nhựt Duy
treo trên xe ôtô
Kh hiệu bộ THPT Trần
Hưng Đạo – Phan ThiếtĐặng Trâm Anh
Bình Thuận
Khách sạn 6 tầng
Hồ Ngọc Tri Tân
Khách sạn 9 tầng
Hồ Ngọc Tri Tân
Khách sạn Đông Dương
Bùi Thanh Chiến
Khách sạn Nha Trang
Đặng Trâm Anh
Khảo nghiệm đánh giá máy
sấy tự động điều khiển nhiệt Nguyễn Văn Cường
độ và ẩm độ
Khảo sát phổ ánh sáng Led
xanh đỏ dùng trong hệ thống
trồng thuỷ canh trong nhà

Lương Vinh Quốc
danh, Trần Hữu
Danh

Thái Thiện An,
Trần Văn Thư
Nguyễn Thanh
Bình
Lê Đình Quí, Lưu
Đức Toàn
Nguyễn Hoàng
Tuấn
Nguyễn Chí Tính
Nguyễn Văn
Thành Nguyên
Huỳnh Trung Hiếu
Nguyễn Quang
Hớn
Nguyễn Hoàng
Quý
Ngô Minh Chiến
Nguyễn Chí Phèo
Trần Ngọc Hải
Đoàn Quốc Huy
Bùi Tuấn Cường

Đỗ Chí Thịnh

1035 Luận văn ĐH

Khảo sát phương pháp xác
định hàm lượng vitamin B1
trong gạo bằng hệ
thốngLC/MS/MS

1036 Luận văn ĐH

Khảo sát các yếu tố ảnh
hưởng đến cấu trúc hình thái
của hệ POLYMER Blend
Văn Phạm Đan Thuỷ Nguyễn Văn Hiểu
Acrylonitril Butadien
styrenner/ polycarbonateABS/PC

1037 Luận văn ĐH

Khảo sát các yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình gia
công composite sợi xơ dừa
bằng PP vacum Bag trên nền
nhựa polyester không no

Trương Chí Thành

Lâm Hữu Phúc

1038 Luận văn ĐH

Khảo sát hệ thống nạp thải
trên động cơ xe ô tô hiện đại

Nguyễn Nhựt Duy

Trần Thọ Hải

1039 Luận văn ĐH

Khảo sát một số chỉ tiêu
chất lượng dầu thực vật

Nguyễn Thi Thu
Thủy, Lê Nguyễn
Xuân Hoa

Huỳnh Phương
Nhi

Trần Lê Trung
Chánh

Nguyễn Thanh
Phong

Trương Văn Thảo

Huỳnh Thị Yến
Nhi

Phan Trọng Nghĩa

Võ Bá Tiến Thành

1040 Luận văn ĐH
1041 Luận văn ĐH

1042 Luận văn ĐH

1043 Luận văn ĐH
1044 Luận văn ĐH
1045 Luận văn ĐH
1046 Luận văn ĐH

Khảo sát ứng dụng trên KIT
S 7 1500 từ vườn ươm công
nghệ Việt - Hàn
Khảo sát và một số giải
pháp điều độ nguồn nhân
lực
Khảo sát và tính toán cung
cấp điện cho phân xưởng
thuốc bột thuốc tiêm và
thuốc uống ( CTYVemedim)
Khoa Sư pham ĐH An
Giang
Khu Chung cư Mạnh Hùng
Khu điều trị nội trú BVQY
121, QK 9
Khu nhà ở CB biên phòng

Nguyễn Việt Bách,
Trần văn Đảm

Đỗ Hoàng Anh

Nguyễn Anh Duy

Nguyễn Công
Thành
Trần Trọng Toàn

Đặng Trâm Anh

Trần Công Bằng

Nguyễn Anh Duy

Lê Anh Tuấn

Phạm Anh Du

1047 Luận văn ĐH

Khu tái định cư lưu trú công
nhân

1048 Luận văn ĐH

Lập trình ứng dụng
ANDROID điều khiển hệ
thống canh tác thuỷ canh
trong nhà

1049 Luận văn ĐH

Lê Tuấn Tú

Lê Minh Đượm

Trần Hữu Danh

Nguyễn Quang
Duy, Nguyễn
Quang Vĩnh

Mart Farm- ứng dụng
internet of things

Trần Hữu Danh

Trương Phạm Duy
Tân, Huỳnh Minh
Quân, Trần Văn
Lực

1050 Luận văn ĐH

Máy cho cá ăn tự động

Nguyễn Khắc
Nguyên

1051 Luận văn ĐH

Máy dập chữ nổi cho người
khiếm thị

Nguyễn Chánh
Nghiệm

1052 Luận văn ĐH

Mô phỏng hoạt động máy
búa hơi BH 75 và lập qui
trình gia công một chi tiết
điển hình

Võ Thành Bắc

1053 Luận văn ĐH

Mô phỏng mô hình tồn kho
do nhà cung cấp quản lý (
VMI- VANDOR
Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
MANAGER INVENTORY)
với phần mềm ARENA

1054 Luận văn ĐH

Nâng cao hiệu suất pin
nhiên liệu vi snh vật dùng để
phát điện từ cây xanh

Nguyễn Chí
Thông, Trần Thế
Duy
Lê Phúc Thiên
Chương
Nguyễn Trường
Thịnh, Nguyễn
Thành Luân

Nguyễn Phú Sĩ

Pham văn Hòan

Châu Văn Út,
Trương Mỹ Dung

1055 Luận văn ĐH

Nâng cấp bộ công suất có
điều khiển ứng dụng cho loa
phát sóng siêu âm

Trần Hữu Danh

Huỳnh Duy
Khánh, Nguyễn
Hoàng Tâm, Hồ
Nhựt Trường

1056 Luận văn ĐH

Ngân hàng công thương chi
nhánh Sóc Trăng

Trần Thị Phượng

Đào Anh Việt

1057 Luận văn ĐH

Ngân hàng CP Bản Việt

Trần Hoàng Tuấn

Nguyễn Hoàng
Phúc

1058 Luận văn ĐH
1059 Luận văn ĐH
1060 Luận văn ĐH
1061 Luận văn ĐH
1062 Luận văn ĐH
1063 Luận văn ĐH

1064 Luận văn ĐH

1065 Luận văn ĐH
1066 Luận văn ĐH

1067 Luận văn ĐH

1068 Luận văn ĐH
1069 Luận văn ĐH
1070 Luận văn ĐH
1071 Luận văn ĐH
1072 Luận văn ĐH

Ngân hàng Kiên Long chi
nhánh Vĩnh Long
Ngân hàng Thương tín Sóc
Trăng
Ngân hàng Vietcombank
Cần Thơ
Ngân hàng Viettinbank
Ngân hàng Việt Nam
Thương Tín
Ngân hàng ViêtNam
Thương tín ( Vietbank)
Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến nồng độ gốc tự
do và ozone trong quá trình
xử lý bằng plasma lạnh
Nghiên cứu cải tiến chế tạo
cơ cấu vặt cuốn trái ớt
Nghiên cứu động học các
kiểu cơ cấu hành trình trên
các hộp số tự động ôtô con
Nghiên cứu hệ thống chẩn
đoán trên các dòng xe ôtô
Huynhdai
Nghiên cứu hệ thống DCS
PCS 7 và ứng dụng của PCS
7 trong nhà máy đạm Cà
Mau
Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ
cấp cứu y tế
Nghiên cứu hệ thống lái trên
các dòng xe Mazda
Nghiên cứu hệ thống lái trên
các dòng xe ôtô Huyndai
Nghiên cứu hệ thống phanh
trên dòng xe Huyndai

Lê Nông

Nguyễn Tấn Tài

Võ Văn Đấu

Nguyễn Hữu Hạnh

Trần Hoàng Tuấn

Đào Quốc Trung

Võ Văn Đấu

Trần Hoàng Anh

Bùi Thanh Chiến

Thái Văn Hữu

Lê Tuấn Tú

Nguyễn Phú Quốc

Hồ Quốc Phong,
Nguyễn Văn Dũng

Bùi Thị Trúc
Linh, Bùi Thị
Hồng Loan

Hùynh quốc Khanh

Lê Đặng Khánh
Linh, Lê Quốc Đạt

Nguyễn Nhựt Duy

Võ Văn Phi

Nguyễn Quan Thanh

Lê Văn Ty

Nguyễn Nhựt Tiến,
Nguyễn Vân Quan

Võ Thanh Phú

Nguyễn Chí Ngôn

Nguyễn Quốc
Cường

Nguyễn Quan Thanh Thạch Thái Duy
Nguyễn Quan Thanh Nguyễn văn Sang
Nguyễn Quan Thanh Hùynh Thanh Nam

1073 Luận văn ĐH

Nghiên cứu hệ thống treo
tích cực ( Active semiactive Suspension) trên ô tô
hiện đại

Nguyễn Nhựt Duy

Nguyễn Tr5ong
Nhân

1074 Luận văn ĐH

Nghiên cứu hệ thống treo
tích cực( Active semi- active
Supension) trên ôtô hiện đại

Nguyễn Nhựt Duy

Nguyễn Trọng
nhân

1075 Luận văn ĐH

Nghiên cứu hệ thống truyền
lực trên các dòng xe ôtô
Nguyễn Quan Thanh
Huynhdai

1076 Luận văn ĐH

Nghiên cứu PP đo phơi
nhiễm trường điện từ trạ thu
phát sóng di động với chi
phí thấp

Lương Vinh Quốc
danh

Phạm Quang Đấu

1077 Luận văn ĐH

Nghiên cứu PP trích ly,
phân tích thành phần hoá
học và khảo sát hoạt tính
sinh học của tinh dầu tỏi(
Alium sativum)

Nguyễn Việt Bách

Phạm Minh Trí,
Thạch Quế
Phương

1078 Luận văn ĐH

Nghiên cứu phối chế gel rửa
tay diệt khuẩn

Hồ Quốc Phong

Ngô Văn Quí

1079 Luận văn ĐH

Nghiên cứu qui trình chăm
sóc bảo dưỡng và những hư
Nguyễn Quan Thanh Trần Quốc Thịnh
hỏng thường gặp của động
cơ trên dòng xe ôtô Huyndai

1080 Luận văn ĐH

Nghiên cứu qui trình chăm
sóc bảo dưỡng và những hư
hỏng thường gặp trên dòng
xe Cerato

Nguyễn Quan Thanh

Lê Tấn Dũng

1081 Luận văn ĐH

Nghiên cứu qui trình chăm
sóc bảo dưỡng và những hư
hỏng thường gặp trên dòng
xe KIA NEW MORNING

Nguyễn Quan Thanh

Phạm Văn Tuấn

Dư Minh Phong

1082 Luận văn ĐH

1083 Luận văn ĐH

1084 Luận văn ĐH

1085 Luận văn ĐH
1086 Luận văn ĐH
1087 Luận văn ĐH

Nghiên cứu qui trình chăm
sóc bảo dưỡng và những hư
hỏng thường gặp trên động Nguyễn Quan Thanh
cơ của các dòng xeôtô
Mazda
Nghiên cứu quy trình bảo
dưỡng và những hư hỏng
Nguyễn Quan Thanh
thường gắp trên các dòng xe
ôtô Honda
Nghiên cứu quy trình hoạt
động kinh doanh tại Honda
Nguyễn Quan Thanh
ôtô Cần Thơ, đề xuất giải
pháp nâng cao hiệu quả kinh
doanh
Nghiên cứu quy trình kiểm
tra cuối của các dòng xe ôtô Nguyễn Quan Thanh
Honda
Nghiên cứu quy trình PDI
Nguyễn Quan Thanh
của hãng ôtô Honda
Nghiên cứu tổng hợp chất
hoạt động bề mặt từ dầu
Huỳnh Liên Hương
nành và sorbitol

Lâm Văn Dể

Cao Thanh Duy

Mai Tuấn Cảnh

Nguyễn Thanh
Phương
Huỳnh Phát Đạt
Trần Thị Hằng

1088 Luận văn ĐH

Nghiên cứu thay thế môi
chất R4O4 A cho mô hình
lạnh động tiếp xúc

Võ Mạnh Duy

Trương Công Định

1089 Luận văn ĐH

Nghiên cứu thiết kế hệ
thống SCADA diện rộng
trên nền tảng SCADAPACK
và phần mềm Clearscada

Nguyễn Khắc
Nguyên

Võ Vũ Linh

1090 Luận văn ĐH

Nghiên cứu thiết kế nguyên
lý hút bùn đáy ao tôm

1091 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ứng dụng mạng
nơron nhân tạo vào việc dự
đoán độ mặn ở sông

Huỳnh Thanh
Huỳnh Công
Thưởng, Bùi Văn Nhựt, Nguyễn Bá
Hữu, Lê Phan Hưng
Hướng
Nguyễn Chánh
Nghiệm

Trần Như Phú

1092 Luận văn ĐH
1093 Luận văn ĐH
1094 Luận văn ĐH
1095 Luận văn ĐH
1096 Luận văn ĐH
1097 Luận văn ĐH
1098 Luận văn ĐH

1099 Luận văn ĐH

1100 Luận văn ĐH
1101 Luận văn ĐH
1102 Luận văn ĐH

1103 Luận văn ĐH

1104 Luận văn ĐH

1105 Luận văn ĐH

Nhà điều hành công ty Hoa
Tiêu khu vực V
Nhà hàng khách sạn công
đoàn TP Cao Lãnh
Nhà khách chỉ đạo Tây Nam
Bộ
Nhà khách tỉnh Thanh Hóa
Nhà khách tỉnh uỷ Kiên
Giang
Nhà ở xã hội 5 tầng
Nhà tập 1- Trung tâm huấn
luyện , thể thao quốc gia
TPCT
Phaq6n tích, tính tóan, phân
bố công suất và điểm dừng
tối ưu lưới điện Bình Thủy

Lê Tuấn Tú

Trương Lai Phát

Đặng Trâm Anh

Mai Văn Vinh

Trần Hoàng Tuấn

Huỳnh Thuận

Võ Văn Đấu

Lê Tuấn Tú

Châu Thi
Nguyễn Bình
Nguyên
Quách Triệu Lâm

Bùi Thanh Chiến

Kha Quốc Sương

Trần Anh Nguyện

Nguyễn Văn Chí
Hộp

Hồ Ngọc Tri Tân

Phát hiện và đếm tôm giống
Nguyễn Chánh
Nguyễn Khải
bằng mạng nơ ron nhân tạo
Nghiệm
Thịnh
tich chập
Phát triển hệ thống xây
Nguyễn Chánh
Nguyễn Quốc
dựng bản đồ năng suất lúa
Nghiệm
Việt, Trần Vũ Hảo
tức thời
Phát triển mạng noron nhân
Nguyễn Chánh
tạo để ghi đoạn độ mạn ở
Quách Văn Tường
Nghiệm
sông
Phương pháp tạo Preform
Lê Trọng Nhân,
sợi chuốidạng rối làm cốt
Văn Phạm Đan Thuỷ Đặng Thị Cẩm
cho vật liệu gia cường
Tiên
composite trên nền nhựa
ABS
Quản lý công tác bảo trì bảo
dưỡng máy móc tại cty
Trương văn Thảo,
Phạm Cao Hiền
TNHH VINATABA PHILIP
Diệp Học Giới
MORRIS
Võ Chí Nguyện,
Quản lý khoá cửa ứng dụng Lương Vinh Quốc
Phạm Thị hồng
BLUTOOH
Danh
Gấm, Lý Trần
Bình

1106 Luận văn ĐH
1107 Luận văn ĐH

Quy hoạch và cải tạo lưới
trung áp khu 2- ĐHCT
Sở chi huy quân sự Tiền
Giang

Trần Trung Tính

Ngô văn Tòan

Nguyễn Anh Duy

Lê Thị Ngọc Giàu
Nguyễn Lưu
Hồng, Hải Đăng
Nguyễn Minh
Truyến

1108 Luận văn ĐH

Sở nội vụ An Giang

Hoàng Vĩ Minh

1109 Luận văn ĐH

Sử dụng năng lượng mặt trời
vào trong đời sống sinh hoạt

Đào Minh Trung

1110 Luận văn ĐH

Sử dụng phần mềm Matlab
để tính phân bố công suất
cho lưới điện phân phối (
Cao Lãnh- ĐTháp)

Đỗ Nguyễn Duy
Phương

1111 Luận văn ĐH

Sử dụng phần mềm Matlab
để tính phân bố công suất và
Nguyễn Đăng Khoa
điện áp cho lưới điện phân
phối ( long Mỹ-Hậu Giang)

1112 Luận văn ĐH

T1nh toán thiết kế máy sấy
khô cá kèo năng suất
40kg/mẻ

Nguyễn Văn Khải

Phạm Khắc Sinh

1113 Luận văn ĐH

Tìm hiểu các công nghệ mới
trên dòng xe scooter của
hảng Honda

Nguyễn Nhựt Duy

Nguyễn Trọng
Hiếu

1114 Luận văn ĐH

Tìm hiểu công tác bảo
dưỡng bảo trì thiết bị điện
công nghiệp

Trần Anh Nguyện

Phạm Văn Bé

1115 Luận văn ĐH
1116 Luận văn ĐH
1117 Luận văn ĐH

Huỳnh Tuấn Anh

Trương Thiên
Tường

Tìm hiểu khả năng ứng dụng
Bùi Văn Hửu, Trần
của nhiên liệu sinh học cho
Nguyễn Tòan Thái
Nguyễn Phương Lan
động cơ đốt trong
Tìm hiểu ôtô điện
Bùi Văn Hữu
Lương Văn Mai
Tìm hiểu PLC FX và khai
Hồ Minh Nhị
Lâm Em
thác bộ điều khiểnPLC
FX5U

1118 Luận văn ĐH

1119 Luận văn ĐH

1120 Luận văn ĐH
1121 Luận văn ĐH
1122 Luận văn ĐH

1123 Luận văn ĐH

1124 Luận văn ĐH
1125 Luận văn ĐH
1126 Luận văn ĐH
1127 Luận văn ĐH
1128 Luận văn ĐH
1129 Luận văn ĐH

Tìm hiểu qui trình hoạt động
Nhà máy nước Cần Thơ và
thi công mô hình tự động
hoá trạm bơm sử dụng PLC
biến tần và HMI
Tìm hiểu và phát triển trục
Z tích hợp hệ thống dò phôi
tự động trên máy học toạ độ
CNC
Tìm hiểu, thiết kế mô hình
hệ thống điện ôtô
Tính toán kiểm tra hệ thống
trục xe ôtô
Tính toán lưới điện 110kv
tỉnh An Giang , ứng dụng
phần mềm Pss/E
Tính toán lưới điện truyền
tải khu vực miền Tây, ứng
dụng phần mềm PSS/E
Tính toán nhiệt động lực
học và ki63m bền các chi
tiết chính cho động cơ 110
HP
Tính tóan nhiệt và động lực
học động cơ đốt trong
Tính tóan sức kéo ô tô
Tính toán TK hệ thống sấy
lúa vĩ ngang NS 40 tấn/mẻ
Tính toán thiết kế cơ cấu đo
lực phanh ôtô 2trục 3 tấn
Tính toán thiết kế hệ thống
in đệm

Lê Vĩnh Trường

Huỳnh Lê Hữu
Nhân

Nguyễn Hữu Cường

Huỳnh văn Trọng,
Nguyễn Phước
Lên

Bùi Văn Hữu
Nguyễn Nhựt Duy

Trần Văn Vũ
Linh, Phan Thành
Được
Đặng Thanh Tân

Đào Minh Trung

Nguyễn Thị Tuyết
Lan

Đào Minh Trung

Đỗ Quốc Dương

Nguyễn Nhựt Duy

Kim Ngọc Quý

Nguyễn Chí
Cường
Nguyễn Minh
Nguyện Nhựt Duy
Chánh
Tống thanh Tùng,
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Thành Tốt
Nguyện Nhựt Duy

Trần Thanh Tâm

Nguyễn Thành Đạt

Mai Vĩnh Phúc

Mạch Thái Lộc,
Nguyễn Hoàng
Văn

1130 Luận văn ĐH
1131 Luận văn ĐH
1132 Luận văn ĐH
1133 Luận văn ĐH
1134 Luận văn ĐH
1135 Luận văn ĐH
1136 Luận văn ĐH
1137 Luận văn ĐH
1138 Luận văn ĐH
1139 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế hệ thống
Nguyễn Văn Khải
rửa và đóng gói trái xoài
năng suất 500kg/giờ
Tính toán thiết kế khung va
Bùi Văn Hữu
hệ thống lái máy kéo
Tính toán thiết kế khuôn sản
Nguyễn Văn Cương
phẩm tay gạt cầu dao điện
Tính toán thiết kế máy cán
Huỳnh Thanh
xà gỗ hình chữ z
Thưởng
Tính toán thiết kế máy đánh
Nguyễn Văn Long
bóng quả cầu đá trang trí
Tính toán thiết kế máy đột
Huỳnh Thanh
lỗ kết hợp chấn gốc kim loại
Thưởng
tấm
Tính toán thiết kế máy ép
viên, thức ăn cho gia súc gia Nguyễn Văn Long
cầm
Tính toán thiết kế máy in off
Mai Vĩnh Phúc
set 4 màu
Tính toán thiết kế máy
Nguyễn Văn Khải
nghiền trấu năng suất 01
tấn/ giờ
Tính toán thiết kế máy quyết
bánh phồng năng suất 40-50 Nguyễn Văn Cương
kg/giờ

Trưong Bùi Thế
Phú, Nguyễn Hoài
Nam
Trần Minh Có
Phạm Hữu Triệu
Dương Duy Khánh
Nguyễn Hữu
Thịnh
Trần Văn Hoàng
Em
Lê Chí Vũ
Nguyễn Vũ Lan,
Trần Quan Vinh
Nguyễn Hoàng
Phúc
Phan Hào Quan,
Trần Hồng Chánh

1140 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế máy sấy
bơm nhiên liệu cho cà rốt
năng súât 150kg/h

Trương Văn Thảo

Nguyễn Tường
Duy

1141 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế máy sấy
giòn đậu phộng năng suất 01
tấn/mẻ

Nguyễn Hoài Tân

Trương Thành
Công

1142 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế máy sấy
mãng cầu năng suất
200kg/mẻ

Nguyễn Văn Cương

Nguyễn Hoài
Dương

1143 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế máy sấy
mật ong với năng suất
20kg/mẻ

Nguyễn Văn Cương

Trần Nam Hưng

1144 Luận văn ĐH
1145 Luận văn ĐH

Tính tóan thiết kế máy tách
hạt ngô năng suất 2,5 tấn
/giớ
Tính toán thiết kế máy thái
khoai lang

Phạm Quốc Liệt
Nguyễn Văn Long

Trần Công Định,
Hùynh Minh
Tuyến
Phan Trần Thanh
Tuấn

1146 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế máy thu
hoạch củ cải, sử dụng động
cơ 50HP phần: Đào, gạt- cắt
và chuyền củ

Trương văn Thảo

Nguyễn Hồng
Phúc

1147 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế máy thu
hoạch củ cải, sử dụng động
cơ 80 HP phần di chuyển

Trương Văn Thảo

Trương Hoàng My

1148 Luận văn ĐH
1149 Luận văn ĐH
1150 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế máy tráng
Thạch Vạch Thi,
bánh phồng năng suất 1000- Nguyễn Văn Cương
Sơn Thanh Sơn
1500 bánh/giờ
Tính toán thiết kế máy uốn
Trần Hồng Nhi, lê
Võ Thành Bắc
cánh vít tải
Đức Huy
Tính toán thiết kế mô hình
Mai Vĩnh phúc,
Võ Văn Linh,
hệ thống máy hàn lưới thép
Phạm Quốc Liệt
Nguyễn Tấn Kiệt
trong XDDD

1151 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế mô phỏng
cống trục với sâng 15 tấn
khẩu độ 20m trên phần mềm
invetor 2016

Võ Thành Bắc

Trần Trọng Tĩnh
Can, Đỗ Văn
Thuận

1152 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế trạm trộn
bê tông

Mai Vĩnh phúc,
Phạm Quốc Liệt

Nguyễn Phương
Tiónh, Nguyễn
Khánh Vân

1153 Luận văn ĐH

Tính tóan thiết kế và chế tạo
máy khắc hoa văn bằng tia
laser

Hùynh Thanh
Thưởng

Nguyễn Trung
Hiếu, Lê Nguyễn
Hòang Duy

1154 Luận văn ĐH

Tính toán thiết kế và lập quy
trình gia công dụng cụ cắt
điển hình dao phay dĩa mô
đun

Mai Vĩnh Phúc

Lý Anh Khoa

1155 Luận văn ĐH

1156 Luận văn ĐH

1157 Luận văn ĐH
1158 Luận văn ĐH
1159 Luận văn ĐH
1160 Luận văn ĐH
1161 Luận văn ĐH
1162 Luận văn ĐH
1163 Luận văn ĐH
1164 Luận văn ĐH
1165 Luận văn ĐH
1166 Luận văn ĐH
1167 Luận văn ĐH
1168 Luận văn ĐH
1169 Luận văn ĐH
1170 Luận văn ĐH

Tính toán và mô phỏng quá
độ điện áp trên đường dây
truyền tải bằng phần
mềmM/PEMIP
Tính toán và mô phỏngquá
độ điện áp trên đường dây
truyền tải bằng phần
mềmATP/EMTP
Tk bộ kiểm soát độ ẩm
thông qua điều khiển máy
lạnh
TK cải tiến máy tìm hạt sen
tươi
TK cầu Cái Côn
TK cầu Cái Mơn 2 địa bàn
Chợ Lách, BTre
TK cầu Cần Giờ, h. Cần Giờ
TPHCM
TK cầu Kênh Xáng
TK cầu Ngang Dừa- H
Hồng Dân- Bạc Liêu
TK cầu Phong Mỹ 2
TK cầu Phú Xuyên Long
Mỹ Hậu Giang
Tk cầu Tân An
TK công trình vầu Uỷ QướiTX Ngã Năm STrăng
TK kết cấu Block nhà học
ĐHCT
TK kết cấu Block nhà học
ĐHCT
TK kết cầu Trụ sở cty

Nguyễn Đăng Khoa Tăng Thành Nghĩa

Nguyễn Đăng Khoa Tăng thành Nghĩa

Trần Nhật Lâm

Lê Thái Ngọc, Võ
Thanh Duy
Nguyễn Lê Phú
Trọng, Nguyễn
Hoàng Kiên
Phan Trung Tín

Trần Nhật Lâm

Phan văn Tánh

Trần Thanh Hùng
Nguyễn Hoài Tân,
Lê Phan Hưng

Nguyễn văn Liêm
Nguyễn Văn Liêm
Trần Nhật Lâm
Trần Nhật Lâm
Trần Nhật Lâm
Nguyễn Văn Liêm
Nguyễn Văn Liêm
Hồ Ngọc Tri Tân

Huỳnh Hoàng
Thịnh
Huỳnh T Ngọc
Hân
Võ Nguyễn Anh
Tới
Huỳnh Văn Điền
Trương Hoài
Thạnh
Nguyễn T Nhã Vi
Nguyễn Hồng
Thạch
Nguyễn Minh
Chuyền

Hồ Ngọc Tri Tân

Hùynh Hữu Nam

Hồ Ngọc Tri Tân

Đòan Nguyễn
Hòang Duy

1171 Luận văn ĐH
1172 Luận văn ĐH
1173 Luận văn ĐH

1174 Luận văn ĐH
1175 Luận văn ĐH
1176 Luận văn ĐH
1177 Luận văn ĐH
1178 Luận văn ĐH
1179
1180
1181
1182
1183

Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH

1184 Luận văn ĐH
1185 Luận văn ĐH
1186 Luận văn ĐH
1187 Luận văn ĐH
1188 Luận văn ĐH
1189 Luận văn ĐH

TK tủ điệnsa thải tải MMPD
NDH và thi công mô hình ra
thải tải
TK tuyến đường AB- TPCà
Mau, tỉnh Cà Mau
TK tuyến đường Ab, (
Mong Thọ, Châu ThànhKiên Giang)
TK tuyến đường nối 2 điểm
AB thuộc địa bàn tỉnh Cai
Lậy
TK tuyến đường Võ Văn
Kiệt- Sóc Trăng
TK và chế tạo mô hình xử lý
nước ngầm bằng công nghệ
Plasma
Tkế cầu Trà Quan, Tiểu Cần
, Trà Vinh
TKK T kè Sông HậuTPLong Xuyên
TKKT Cống Bà Mụ
TKKT Cống Bà Nhuộm
TKKT Cống Bến Đất
TKKT Cống Cái Bích
TKKT Cống Cầu Nhiễm
TKKT cống kênh 12, Châu
Phú Agiang
TKKT Cống Kênh 16
TKKT cống kênh 16, Châu
Phú AGiang
TKKT Cống Mù U
TKKT Cống Mương Bố
TKKT cống Phú Vang, Bình
Đại Bến Tre

Phan Trọng Nghĩa

Nguyễn Bá Thịnh

Hồ Thi Kim Thoa

Phan Thanh Tuyền

Trần Trang Nhất

Trần Hoàng Vũ

Trần Trang Nhất

Trần Vũ Hảo

Trần Trang Nhất

Trương Hoàng
Giang

Nguyễn Văn Dũng

Trần Trí Thức

Nguyễn Văn Liêm

Nguyễn Đoàn Phi

Trần Văn Hừng

Nguyễn Hoàng Ân

Trần Văn Tỷ
Trần Văn Tỷ
Trần Văn Hừng
Trần văn Tỷ
Trần Văn Tỷ

Trịnh Khắc Tiến
Lê Hòang Kha
Trần Tấn Đạt
Lê Anh Đô
Đặng Văn Được

Trần Văn Tỷ

Trần Nhựt Quang

Trần Văn Tỷ

Diệp Thiết Tâm

Trần Văn Tỷ

Nguyễn Anh Vũ

Trần Văn Tỷ
Trần Văn Tỷ

Nguyễn Việt Đức
Trần Dật Trí

Trần Văn Tỷ

Phạm Hoàng Tuấn

1190 Luận văn ĐH

Trần văn Tỷ

Phan Thanh Hùng

Trần Văn Tỷ

Lâm Trọng Nhân

1192 Luận văn ĐH

TKKT Cống Rạch Lớn
TKKT cống Rạch Lớn, Cù
Lao Dung, Sóc Trăng
TKKT Cống Văn Nhơn

Trần Văn Tỷ

1193 Luận văn ĐH

TKKT Cống Vênh Lô 1

Trần Văn Tỷ

1194 Luận văn ĐH
1195 Luận văn ĐH

TKKT Cống Vinh Điền
TKKT chung cư Nguyễn
Kim
TKKT chung cư Quyết
Thắng ((Tp.HCM)
TKKT đài truyền hình TP
Đà Nẵng
TKKT đê biển Vĩnh Châu
TX Vĩnh Châu- Sóc Trăng

Trần văn Tỷ
Đặng Trâm Anh

Lê Vũ Phong
Nguyễn Duy
Khánh
Nguyễn Minh Lý
Nguyễn Hòai Sơn

Phạm Anh Du

Ngyễn Thái Học

Đặng Trâm Anh

Đặng Thành Tiến

Trần Văn Hừng

Nguyễn Chí Khang

1191 Luận văn ĐH

1196 Luận văn ĐH
1197 Luận văn ĐH
1198 Luận văn ĐH
1199 Luận văn ĐH

TKKT kè Giồng Riềng

Trần Văn Hừng

1200 Luận văn ĐH

TKKT Kè Kênh Lộ Mới
TKKT kè Rạch MáyLong
Xuyên – An Giang
TKKT kè Sông Hậu đoạn
công viên Nguyễn Du Tp
Long Xuyên- An Giang
TKKt khách sạn LongTPCT

Trần Văn Hừng

Nguyễn Khánh
Hưng
Phù Chí Công

Trần Văn Tỷ

Danh Đạt Minh

Trần Văn Tỷ

Văn Hồng Cẩm

1201 Luận văn ĐH
1202 Luận văn ĐH
1203 Luận văn ĐH
1204 Luận văn ĐH
1205 Luận văn ĐH
1206 Luận văn ĐH
1207 Luận văn ĐH
1208 Luận văn ĐH

TKKT khách sạn Minh Tòan
TKKT Nhà làm việc Green
Shose- Cty TNHH Green
Shose VN
TKKT Nhà ở XH tỉnh Vlong
TKKT Nhà trang bị học
viện kỹ thuật quân sự Hà Nội
TKKT trường chính trị Tôn
Đức Thắng ( An Giang)

Đặng Trâm Anh
Châu Minh Khải

Nguyễn Trọng
Nghĩa
Nguyễn Ngọc
Thuận

Lê Tuấn Tú

Trương Sơn Bảo

Phạm Anh Du

Huỳnh Hữu Lý

Đặng Thế Gia

Phạm Thành Tây

Phạm Anh Du

Nguyễn Minh
Triết

1209 Luận văn ĐH
1210 Luận văn ĐH
1211 Luận văn ĐH
1212 Luận văn ĐH
1213 Luận văn ĐH
1214 Luận văn ĐH
1215 Luận văn ĐH
1216 Luận văn ĐH
1217 Luận văn ĐH

1218 Luận văn ĐH

Tổng hợp các kiểu điều
khiển mờ
Tổng hợp chất hoạt động bề
mặt từ oleic acid và feg
Tổng hợp zeolite 4A từ tro
trấu và ứng dụng vào xử lý
nước thuỷ sản
TTâm thương mai An Bình
Bình Dương
TTTKế máy tách hạt sen từ
gương sen, nsuất 20kg/giờ
Tủ ươm rau mầm đa năng
ứng dụng Internet of things
Tự động hoá quá trình SX
đậu hủ
Thiế bị mô hình chuyển đổi
năng lượng rong biển
Thiết bị hỗ trợ cảnh báo
sớm tình trạng đuối nước
ứng dụng công nghệ
IBBACON
Thiết kế bộ cảm biếnIOT
giá rẻ ứng dụng cho nông
nghiệp công nghệ cao

1219 Luận văn ĐH

Thiết kế cảm biến đo độ PH

1220 Luận văn ĐH
1221 Luận văn ĐH
1222 Luận văn ĐH

Thiết kế cầu Ba Láng
Thiết kế cầu Ba Ngàn
Thiết kế Cầu Bà Quý
Thiết kế cầu Cái Đầm, Phú
Tân, A Giang
Thiết kế cầu Gành Hào số 2
Thiết kế cầu Kênh Ngang
Thiết kế cầu KT2

1223 Luận văn ĐH
1224 Luận văn ĐH
1225 Luận văn ĐH
1226 Luận văn ĐH

Nguyễn Chí Ngôn

Trương Hữu Lên

Huỳnh Liên Hương

Trần Thị Dung

Thiều Quang Quốc
Việt

Nguyễn Thị Kim
Anh

DNHồng Toàn

Đoàn Thanh
Phước

Nguyễn Hoài Tân

Lê Trung Hiếu

Lê Văn Minh,
Phạm Minh Thư
Hồ Vĩnh Thuận,
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Chí Ngôn
Khang
Trần Anh Nguyện, Lưu Quốc Thống,
Quách Ngọc Thịnh Huỳnh Phát Thuận
Trần Hữu Danh

Lương Vinh Quốc
Danh

Danh Qui

Nguyễn Huỳnh Anh
Dũng

Lê Thành Lực ,
Hứa Hải Đăng

Lương Vinh Quốc
Trần Minh Thanh
Danh
Trần Nhật Lâm
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Văn Liêm
Trần Đức Huy
Trần Nhật Lâm
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Văn Liêm

Hồ Ngọc Vui

Trần Nhật Lâm
Trần Nhật Lâm
Nguyễn Văn Liêm

Ngô Minh Nhã
Phạm Đức Huy
Trần văn Thảo

1227
1228
1229
1230
1231

Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH
Luận văn ĐH

1232 Luận văn ĐH

Thiết kế cầu Nước Đục
Thiết kế cầu Ô MÔn 1 A
Thiết kế cầu Rạch Gòi
Thiết kế cầu Rạch Rắn
Thiết kế cầu Trà Niền
Thiết kế cầu Xèp Ka Tam
Pong
Thiết kế công cụ đo thành
tích dùng trong thi đấu thể
thao

Nguyễn Văn Liêm Lâm Đăng Khoa
Trần Nhật Lâm
Trần Tuấn Tài
Trần Nhật Lâm
Bành Quang Lộc
Nguyễn Văn Liêm Nguyễn Gia Thuận
Nguyễn Văn Liêm Ngô Trung Hiếu
Nguyễn Văn Liêm

Ngô Chí Nguyện

Trần Hữu Danh

Võ Quốc Quân

1234 Luận văn ĐH

Thiết kế cơ sở hạng mục kè
sông Cổ Chiên, Kh 6, P.5
TXVLong

Trần Văn Hừng

Nguyễn Văn Trái

1235 Luận văn ĐH

Thiết kế cơ sở kè sông Cổ
Chiên phân đoạn 7, gói thầu
số 1, P 5 TXVLong

Trần Văn Hừng

Nguyễn Thanh
Tuấn

1236 Luận văn ĐH

Thiết kế cung cấp điện, cung
cấp hệ thống lạnh khu bảo
tồnggen tại viện nghiên cứu
DT ĐBSCL

Trần Trung Tính

Nguyễn Quang
Nhân

1237 Luận văn ĐH

Thiết kế chế tạo máy tách
tim hạt sen năng suất 2-5
kg/h

Nguyễn Hoài Tân

Nguyễn Ngọc
Quyền, Phan
Minh Thức

1238 Luận văn ĐH

Thiết kế chê tạo máy tách vỏ Nguyễn Hoài Tân,
hạt sen tươi NS 20kg/g
Lê Phan Hưng

1233 Luận văn ĐH

1239 Luận văn ĐH
1240 Luận văn ĐH
1241 Luận văn ĐH

Thiết kế đường AB tỉnh
Bình Thuận
Thiết kế đường tp Buôn Mê
Thuộc
Thiết kế hệ thống common
Rail Duratorg 2.4 L TDCI
trên xe Ford Transit

Nguyễn Lê Phục
Lâm, Nguyễn
Minh Nguyện

Trần Trang Nhất

Trần Long Quí

Hồ Thị Kim Thoa

Quách Trường
Linh

Nguyễn Nhựt Duy

Tô Hữu Vinh

1242 Luận văn ĐH

1243 Luận văn ĐH
1244 Luận văn ĐH
1245 Luận văn ĐH
1246 Luận văn ĐH
1247 Luận văn ĐH
1248 Luận văn ĐH
1249 Luận văn ĐH

1250 Luận văn ĐH

1251 Luận văn ĐH
1252 Luận văn ĐH
1253 Luận văn ĐH
1254 Luận văn ĐH
1255 Luận văn ĐH

Thiết kế hệ thống giữ xe
thông minh ứng dụng IOT
Thiết kế hệ thống ổn định
nhiệt độ nướic cho máy
nước nóng năng lượng mặt
trời
Thiết kế hệ thống phanh xe
ôtô
Thiết kế Kè trên sông Thạch
Hòa
Thiết kế kỹ thuật khách sạn
Cần Thơ
Thiết kế mạch đo nồng độ
khí hiệu ứng nhà kính GHG
( Green house Gas)
Thiết kế máy kéo sợi Mi
nhân tạo
Thiết kế máy phân loại vỏ
chai và lon ứng dụng kỹ
thuật xử lý ảnh
Thiết kế máy tiện quả cầu đá

Nguyễn Huỳnh
Anh Duy

Nguyễn Lam
Thuỵ, Phạm Lê
Xuân Đạt

Lương Vinh Quốc
Danh

Trần văn Duy,
Ông Hoài Bảo

Nguyễn Nhựt Duy

Huỳnh Nguyễn
Thanh

Trần Văn Hừng

Nguyễn Văn Nhàn

Nguyễn Anh Duy

Lê Văn Cường

Lương Vinh Quốc
Danh

Nguyễn Bá Tập,
Huỳnh Hoàng
Phương

Trần Hữu Danh

Dương Quốc Anh

LVQuốc Danh

Nguyễn Đức
Phú,Trần Hoàng
Dũng

Nguyễn Văn Long

Huỳnh Thanh
Thưởng, Trần
Quang Huy

Thiết kế mô hình động cơ sử
dụng ECU Missan điều
Nguyễn Nhựt Duy
khiển phun xăng đánh lửua
điện tử
Thiết kế mô hình hệ thống
Trần Thanh Hùng
lưu kho bằngRobot di động
Thiết kế mô hình máy đếm
Ngyễn Chánh
hạt
Nghiệm
Thiết kế mô hình Robot thu Nguyễn Huỳnh Anh
gom rác trên mặt nước
Duy
Thiết kế mô hình vườn ươm
Nguyễn Hữu Cường
ứng dụng công nghệ IOT

Phạm Văn Hòang
Huỳnh Hữu Phước
Đặng Hữu Hào
Huỳnh Nhật Linh,
Đỗ Hồng Phúc
Lê Minh Chí, Ngô
Minh Chì

Nguyễn Văn Ngọc
Minh, Đỗ Minh
Nhựt

1256 Luận văn ĐH

Thiết kế ROBOT dây
Nguyễn Hữu Cường
chuyển động trên mặt phẳng

1257 Luận văn ĐH

Thiết kế scada cho hệ thống
bền gia nhiệt và mô hình thí
nghiệm

Phan Trọng Nghĩa Nguyễn Minh Nhật

1258 Luận văn ĐH

Thiết kế SCADA WEB
SERVER cho Bộ thí nghiệm
FMS FESTO

Trần Lê Trung
Chánh, Lê Trọng
Hiếu

1259 Luận văn ĐH
1260 Luận văn ĐH
1261 Luận văn ĐH
1262 Luận văn ĐH
1263 Luận văn ĐH
1264 Luận văn ĐH
1265 Luận văn ĐH
1266 Luận văn ĐH
1267 Luận văn ĐH
1268 Luận văn ĐH
1269 Luận văn ĐH
1270 Luận văn ĐH

Thiết kế tính toán khuôn sản
phẩm núm điều chỉnh bếp
Nguyễn Văn Cương
gas
Thiết kế tính toán máy ép
Nguyễn Văn Long
củi trấu 250 kg/giờ
Thiết kế tuyến đường A-B (
Trần Trang Nhất
TP. Vị Thanh- HG)
Thiết kế tuyến đường A-B (
Nguyễn Văn Liêm
TX Ngã Bảy Hgiang)
Thiết kế tuyền đường AB h
Hồ T Kim Thoa,
Kế Sách, Sóc Trăng
Đặng Trâm Anh
Thiết kế tuyến đường AB h
Hồ T Kim Thoa,
Lấp Vò- ĐTháp
Đặng Trâm Anh
Thiết kế tuyến đường AB h
Hồ T Kim Thoa,
Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đặng Trâm Anh
Thiết kế tuyến đường AB
Trần Trang Nhất
tỉnh Bình Dương
Thiết kế tuyến đường AB(
Trần Trang Nhất
Đức Trọng- Lâm Đồng)
Thiết kế tuyến đường Ab,
Trần Trang Nhất
Tp Sóc Trămg
Thiết kế và chế tạo khung
máy dãn động CNC kiểu
Võ Minh Trí
treo lớn
Thiết kế và chế tạo thiết bị
Nguyễn Huỳnh Anh
lau bảng tự động
Duy

Quách Phú
Khang, Bùi Trần
Minh Mẫn
Trần Minh Ý, Bùi
Chu Quốc Khánh
Dư
Nguyễn Hữu Lợi
Nguyễn Hòang
Khiêm
Lương Thịnh Bá
Ca Thanh Rồi
Dương Thái Công
Danh Hải
Danh Hoàng Khá
Ngô P.Trung Hiếu
Sơn Thành Được
Lê Minh Dẽ,
Nguyễn Văn
Đương
Lê Thanh Hiền,
Tô Bình Phú

1271 Luận văn ĐH

1272 Luận văn ĐH
1273 Luận văn ĐH
1274 Luận văn ĐH
1275 Luận văn ĐH
1276 Luận văn ĐH
1277 Luận văn ĐH
1278 Luận văn ĐH
1279 Luận văn ĐH
1280 Luận văn ĐH
1281 Luận văn ĐH
1282 Luận văn ĐH
1283 Luận văn ĐH
1284 Luận văn ĐH
1285 Luận văn ĐH
1286 Luận văn ĐH

Thiết kế và điều khiển cánh
tay robot, hỗ trợ tập vật lý
trị liệu

Nguyễn Hoàng
Dũng

Trần Thanh sang,
Nguyễn Đức Toàn

Thiết lập công thức tính độ
không đảm bảo đo trong
phân tích định lượng
Thư viện ĐHQGia Tp.HCM
Trích ly Lignin từ mụn dừa
Udhấp phụ ion fe( III) xử lý
nước thải
Trụ sở công an An Giang
Trụ sở cống Đồng Nai
Trụ sở cơ quan công an
TPCT

Nguyễn Phương
Hải, Nguyễn Việt
Bách
Đặng Trâm Anh

Nguyễn Nam Tước

Lương Huỳnh Vũ
Thanh

Nguyễn Hữu
Thành

Lê Tuấn Tú
Đặng Trâm Anh

Dương Vĩnh Hòa
Đặng Anh Duy

Hồ Ngọc Tri Tân

Nguyễn Văn Tài

Trụ sở cơ quan Nhà nước

Hồ Ngọc Tri Tân

Trụ sở chỉ huy quân sư
TPCT
Trụ sở chi nhánh ngân hàng
đầu tư và phát triển Ninh
Thuận
Trụ sở làm việc bảo hiểm
nhân thọ
Trụ sở làm việc CtyCP phát
triển dầu khí Cà Mau
Trụ sở ngân hàng đầu tư và
phát triển Long An
Trụ sở ngân hàng TMCP
ngoại thương VN
Trụ sở ngân hàng Việt Nam
Thương Tín
Trụ sở quỹ đầu tư phát triển
TPCT

Lê Tuấn Tú

Nguyễn Tấn Đức,
Võ Lập Duy

Nguyễn Thanh
Hùng
Nguyễn Hoài
Phương

Lê Tuấn Tú

La Hữu Cảnh

Nt

Lê Phú Quý

DNHồng Toàn
Hoàng Vĩ Minh
Lê Tuấn Tú
Lê Tuấn Tú
Lê Tuấn Tú

Nguỵ Cao Quốc
Tuấn
Nguyễn Thới
Trường Giang
Nguyễn Anh Pha
Trần Dương Anh
Đông Duy
Nguyễn Trung
Quân

1287 Luận văn ĐH
1288 Luận văn ĐH
1289 Luận văn ĐH
1290 Luận văn ĐH
1291 Luận văn ĐH
1292 Luận văn ĐH

Trung tâm huấn luyện thể
thao quốc gia
Trung Tâm phòng chống
HIV/AIDS
Trường cao đẳng cộng đồng
Trà Vinh
Trường đào tạo nghề tỉnh
Gia Lai
Trường THCS Huỳnh
Khương Ninh
Ứng dụng camera ki nect để
thiết kế bài tập vật lý trị liệu

Bùi Thanh Chiến

Lê Phước Hải

Đặng Thế Gia

Bùi Thanh Tùng

Trần Thị Phượng

Nguyễn Hồng Nhu

Võ Văn Đấu
Bùi Thanh Chiến
Nguyễn Chánh
Nghiệm

Nguyễn Thanh
Nhân
Trương Minh
Thiện
Trần văn Lăng

1293 Luận văn ĐH

ứng dụng công nghệ IOT
trong giám sát và điều khiển
Nguyễn Hữu Cường
tự động môi trường trồng
hoa trong nhà kính

1294 Luận văn ĐH

Ứng dụng công nghệ RFID
và bluetooth trong quản lý
thiết bị và an ninh

Lương Vinh Quốc
Danh

Phan Thành Nam,
Nguyễn Minh Nhí

1295 Luận văn ĐH

Ứng dụng Creo 3.0 trong
thiết kế và chế tạo khuôn ép
phun

Hùynh Thanh
Thưởng

Diệp Vũ Khoa, Lê
Tài Năng

1296 Luận văn ĐH

Ứng dụng Iot cho ngôi nhà
thông minh

Trần Hữu Danh

Phạm Nguyễn
Anh Duy, Nguyễn
Văn Nghi, Dư
Quốc Thương

1297 Luận văn ĐH

Ứng dụng IoT trong nuôi
trồng thuỷ canh

Trần Hữu Danh

Phạm Khương
Duy , Nguyễn
Minh Đương

1298 Luận văn ĐH

Ứng dụng IoT trong nuôi
trồng thuỷ sản

Trần Hữu Danh

Nguyễn Minh
Luân, Đỗ Trần
Trang Thanh

Nguyễn Nhựt
Tâm, Lâm Hữu
Nhân

1299 Luận văn ĐH

1300 Luận văn ĐH

1301 Luận văn ĐH

Ứng dụng mô hình tối ưu
sản lượng đơn hàng để cân
bằng chuyền may với nhu
cầu biến động( Cty CP may
Tây Đô)
Ứng
dụng mô Phỏng mô

Nguyễn Trường Thi Đinh Công Trường

hình tối ưu hoá mô hình
Nguyễn Trường Thi
quản lý tồn kho theo chính
sách ( s S)
Ứng dụng Power-Word tính
toán điều độ kinh tế trong hệ Trần Anh Nguyện
thống điện

Trần Ngọc Lợi
Nguyễn Diễm
Oanh

1302 Luận văn ĐH

Ứng dụng PSS/ ADEPT tính
toán ngắn mạch và phối hợp
bảo vệ RECLOSER lưới
điện phân phối ( Vị Thanh
Hậu Giang)

Phạm Văn Hoàn

Nguyễn Việt Anh

1303 Luận văn ĐH

Ứng dụng PSS/ADEPT tính
toán bù công suất phản
kháng lưới phân phối (
473T-TPCà Mau)

Nguyễn Thái Sơn,
Nguyễn T Ngọc
Bích

Hứa Ngọc Minh
Trạng

1304 Luận văn ĐH

Ứng dụng phần
mềmautodest Inventor mô
phỏng hệ thống hệ thống cơ
máy đào Komatsu Pc 120- 6

Võ Thành Bắc

Bùi Chu Quốc
Khánh Dư

1305 Luận văn ĐH

Ứng dụng QFD ( Quality
Function Deployment) trong
nâng cao chất lượng dịch vụ Nguyễn Thị Lê Thuỷ
taxi( chi nhánh CTCP tập
đoàm mai linh tại Cần Thơ)

1306 Luận văn ĐH
1307 Luận văn ĐH

Ứng dụng Rơle sel 487E
bảo vệ máy biến áp điện lực
Ứng dụng scada trong điều
khiển hệ thống tưới và phun
thuốc cho cây

Hồ Minh Đặng

Nguyễn Hào Nhán

Trần Chí Hiếu

Nguyễn Hoàng
Dũng

Nguyễn Chí Hiếu

1308 Luận văn ĐH

Ứng dụng tụ bù để cải thiện
khả năng truyền tải của
đường dây 500Kv miền
Nam VN

Nguyễn Nhựt Tiến

Nguyễn Đức
Thạnh

1309 Luận văn ĐH

Ứng dụng Unigra phiics NX
trong thiết kế SX khay nhựa
xốp

Mai Vĩnh Phúc

Nguyễn văn Cảnh,
Đào Nhật Trường

Trần Hữu Danh

Trương Phúc Huy,
Thái Quốc Quan

1310 Luận văn ĐH
1311 Luận văn ĐH
1312 Luận văn ĐH

1313 Luận văn ĐH

1314 Luận văn ĐH
1315 Luận văn ĐH

1316 Luận văn ĐH

1317 Luận văn ĐH

Van điều áp lực nước thông
minh ứng dụng Internet of
things
Văn phòng công ty
Văn Phòng Cty XNK Nghệ
An
Vận dụng QFD ( Quality
Funtion Deployment) trong
bước dầu nghiên cứu và pát
triển mô hình “ School bus”
tại Cần Thơ
Viện Kiểm sát nhân dân
Tp.HCM
VP Đại biểu Quốc hội tỉnh
Long An
Xác định hàm lượng nitrit(
No2) và khảo sát phương
pháp xác định hàm lượng
nitrat ( No 3) trong rau
muống
Xây dựng bản đồ năng suất
lúa tức thời

Nguyễn Anh Duy
Phạm Anh Du

Nguyễn Vũ Lan
Nguyễn Ngọc
Đoàn

Nguyễn T Lệ Thuỷ

Trần Lê Anh Duy

Trần Hoàng Tuấn

Hồ Trung Kiên

Nguyễn Anh Duy

Lê Minh Phước

Lương Huỳnh Vũ
Thanh, Nguyễn
Xuân Dư

Bùi Thanh Tú

Nguyễn Chánh
Nghiệm, Trần Nhựt
Thanh

Nguyễn Bá Quốc
Huy, Dương Văn
Đoan

1318 Luận văn ĐH

Xây dựng bộ tiêu chí nhận
diện đánh giá và kiểm soát
rủi ro chuổi cung ứng thuỷ
sản ở ĐBSCL bằng PP
House of Rick và
Interpretive shucfural
modeling

1319 Luận văn ĐH

Xây dựng máy quét bề mặt
3 chiều

1320 Luận văn ĐH

Xây dựng máy vẽ XY

1321 Luận văn ĐH

Xây dựng và thiết kế xe
phun thuốc trừ sâu

1322 Luận văn ĐH
1323 Luận văn ĐH
1324 Luận văn ĐH
1325 Luận văn ĐH
1326 Luận văn ĐH
1327 Luận văn ĐH
1328 Luận văn ĐH
1329 Luận văn ĐH
1330 Luận văn ĐH

Xây dựung máy quét bề mắt
vật thể 3 chiều
Cải tiến giải thuật gợi ý
trong quá trình tìm kiếm tài
liệu ở TTHL trường ĐHCT
Chụp ảnh bằng kỹ thuật
nhận dạng cử chỉ tay
Chương trình nhận dạng và
đọc biển số xe
Điểm danh bằng mã vạch
trên thiết bị di động
Giải thuật gợi ý nhạc dựa
theo tâm trạng
Hệ tyhoosng theo vết đa
mục tiêu
Hệ thống dđiểm danh bằng
mặt người . Phần 1: Phát
hiện mặt người bằng haarlike
Hệ thống dự báo sâu hại trên
lúa

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

Hồ thị Kim Đào,
Huỳnh Tấn Phong

Nguyễn Chí Linh,
Lý Anh Kiệt
Nguyễn Phong
Nguyễn Hữu Cường Vinh, Nguyễn Vũ
Anh
Nguyễn Hữu Cường

Trần Lê Trung
Chánh, Lưu Trọng
Hiếu

Nguyễn Tô
Cương, Lý Hoài

Nguyễn Hữu Cường

Đào Ngọc Duy

Nguyễn Minh Toàn

TS. Trần Nguyễn
Minh Thư

TS. Phạm Nguyên
Khang
Châu Ngọc Long
PGS.TS. Đỗ
Giang
Thanh Nghị
Nguyễn Văn
Nguyễn Văn Khánh
Khánh
Nguyễn Thúy
TS. Trần Nguyễn
Quỳnh
Minh Thư

Nguyễn Hoàng Kim

Châu Quốc Minh

TS. Ngô Bá Hùng

Bùi Gia Ngọc

PGS.TS. Đỗ
Thanh Nghị

Trịnh Mỹ Loan

PGS.TS. Nguyễn
Thái Nghe

1331 Luận văn ĐH
1332 Luận văn ĐH
1333 Luận văn ĐH
1334 Luận văn ĐH
1335 Luận văn ĐH
1336 Luận văn ĐH
1337 Luận văn ĐH
1338 Luận văn ĐH
1339 Luận văn ĐH
1340 Luận văn ĐH
1341 Luận văn ĐH
1342 Luận văn ĐH
1343 Luận văn ĐH
1344 Luận văn ĐH

1345 Luận văn ĐH

Hệ thống dự báo sâu hại trên
PGS.TS. Nguyễn
Nguyễn Văn Triều
lúa
Thái Nghe
Hệ thống dự báo sâu hại trên
PGS.TS. Nguyễn
Võ Thị Hạnh Vân
lúa
Thái Nghe
Hệ thống điểm danh bằng
PGS.TS. Đỗ
mặt người phần 2: nhận diện
Trần Trung Hiếu
Thanh Nghị
mặt người bằng deeplearning
Hệ thống gợi ý sách trên
PGS.TS. Nguyễn
Trần Thanh Duy
Web thư viện
Thái Nghe
Hệ thống gợi ý tài nguyên
Nguyễn Thị Kiều PGS.TS: Nguyễn
học tập
Nương
Thái Nghe
Hệ thống gợi ý tài nguyên
PGS.TS. Nguyễn
Hồ Khắc Huy
học tập trên android
Thái Nghe
Hệ thống họp nhóm trực
PGS.TS.Đỗ
Mai Minh Quân
tuyến
Thanh Nghị
Hệ thống hỗ trợ cố vấn học
tập trên thiết bị di động
Nguyễn Lộc Tài
TS. Trần Công Án
phân hệ import dữ liệu
Hệ thống hỗ trợ trồng lúa
PGS.TS. Nguyễn
Trần Hải Cơ
trên Android
Thái Nghe
Hệ thống nhận dạng khuôn
Hồng Quốc Vinh TS. Phạm Thế Phi
mặt người
Hệ thống phát hiện sao chép
Nguyễn Thiện Hữu TS. Ngô Bá Hùng
- Phân hệ Kiểm tra cục bộ
Hệ thống phát hiện sao chép
Lê Vủ Hảo
TS. Trần Công Án
- Phân hệ Kiểm tra trực
tuyến
Hệ thống QL các chương
Nguyễn Thị Kim
PGS.TS. Nguyễn
trình học bổng - trợ cấp
Chi
Thái Nghe
Hệ thống QL Đảng vụ của
Võ Huỳnh Nhi
ThS. Phan Tấn Tài
một Đảng bộ cơ sở
Hệ thống QL ký túc xá Phân hệ thiết kế và XD hệ
thống điều khiển đèn và hệ
thống tưới tiêu cho ký túc xá
ĐHCT

Trần Hải Yến

TS. Trần Công Án

1346 Luận văn ĐH

1347 Luận văn ĐH
1348 Luận văn ĐH
1349 Luận văn ĐH

1350 Luận văn ĐH
1351 Luận văn ĐH
1352 Luận văn ĐH
1353 Luận văn ĐH
1354 Luận văn ĐH
1355 Luận văn ĐH
1356 Luận văn ĐH

1357 Luận văn ĐH
1358 Luận văn ĐH
1359 Luận văn ĐH

Hệ thống QL ký túc xá Phân hệ thông tin, đăng ký
và thanh toán
Hệ thống QL ký túc xá Phân hệ XD ứng dụng QL
ký túc xá - Thông tin và di
động
Hệ thống QL khách sạn và
đặt phòng trực tuyến
Hệ thống QL thời gian làm
việc của thành viên nhóm
(Ftract) phía Server
Hệ thống QL thời gian LV
của thành viên nhóm
(Ftract) phía Client
Hệ thống QL văn bản tài
chính
Hệ thống QL văn bản tài
chính
Hệ thống quản lý cấp thẻ
bảo hiểm y tế
Hệ thống quản lý công tác
xây dựng đảng
Hệ thống quản lý CV giảng
viên
Hệ thống quản lý dự án tin
học có hỗ trợ các thiết bị
trên hệ điều hành android

Đinh Hoàng Bảo
Anh

TS. Trần Công Án

Phạm Hồng Trúc

TS. Trần Công Án

Trần Thị Quốc
Hương

ThS. Trương Thị
Thanh Tuyền

Lê Hoàng Tâm

Huỳnh Quang
Nghi

Nguyễn Sơn Du

Huỳnh Quang
Nghi

Trần Đức Tín
Trần Trung Bảo
Trần Thị Cà Nâu

ThS. Phan Huy
Cường
ThS. Phan Huy
Cường
ThS. GVC Phân
Tấn Tài

Lý Kiều Thương

ThS. Phan Tấn tài

Nguyễn Thị Mỹ
Duyên

PGS.TS. Đỗ
Thanh Nghị

Trần Huỳnh Anh
Minh

ThS. Phan Tấn Tài

Hệ thống quản lý thực vật
khu Hòa An kết hợp sử dụng Nguyễn Thị Trang ThS. Sử Kim Anh
google maps API
Hệ thống quản lý tri thức
Ts. Phan Thượng
Trần Thị Diểm Kiều
hướng dữ liệu lớn
Cang
Hệ thống quản lý tri thức
TS. Phan Thượng
Huỳnh Gia Kỳ
hướng dữ liệu lớn
Cang

1360 Luận văn ĐH

Hệ thống quản lý tri thức
hướng dữ liệu lớn

1361 Luận văn ĐH

Hệ thống quản lý tri thức
hướng dữ liệu lớn (phân hệ:
xây dựng mô hình dự đoán
hành vi của khách hàng với
spark mllib)

1362 Luận văn ĐH

1363 Luận văn ĐH
1364 Luận văn ĐH

Hệ thống quản lý tri thức
hướng dữ liệu lớn phân hệ 2
xử lý tri thức thời gian thực
với kafka và spark streaming
Hệ thống quản lý xây dựng
công tác đảng
Hệ thống quan trắc dữ liệu
để điều khiển thiết bị và dự
báo

1365 Luận văn ĐH

Hệ thống quan trắc môi
trường nước phân hện cho
QL và chuyên gia

1366 Luận văn ĐH

Hệ thống quan trắc phân hệ
ứng dụng cho nông dân

1367 Luận văn ĐH
1368 Luận văn ĐH

Trang Bích Huyền

TS. Phan Thượng
Cang, ThS. Trần
Thị Tố Quyên

Trần Nhựt Trường

TS. Phan Thượng
cang, ThS. Trần
Thị Tố Quyên

Bùi Thuần

Ts. Phan Thượng
Cang

Trần Vũ Khiêm

ThS. Phan Tấn tài

Võ Hoàng Ba

ThS. Vũ Duy Linh

Trần Chí Kha

TS. Trương Minh
Thái

TS. Trương Minh
Nguyễn Mạnh Hùng Thái, ThS. Phan
Huy Cường

Hệ thống tóm tắt văn bản tự
Lâm Quang Tường
động với công cụ Tensorflow
Hệ thống theo vết đa mục
Đỗ Thành Nghĩa
tiêu

TS. Phạm Thế Phi
TS. Ngô Bá Hùng

1369 Luận văn ĐH

Hệ thống theo vết đa mục
tiêu (phân hệ quản lý đối
tượng theo vết trên
Webclient)

Lục Thanh Giang

TS. Ngô Bá Hùng

1370 Luận văn ĐH

Hệ thống theo vết đa mục
tiêu (phân hệ theo vết đối
tượng dựa trên android)

Trần Thị Mộng
Trăm

TS. Ngô Bá Hùng

1371 Luận văn ĐH

Hệ thống theo vết đa mục
tiêu (phân hệ: truyền thông
dựa trên KAA cho android)

Trần Thị Trà My

TS. Ngô Bá Hùng

1372 Luận văn ĐH

Hệ thống theo vết đa mục
tiêu phân hệ truyền thông
dựa trên SIP cho Android

Lê Thị Nhật An

TS. Ngô Bá Hùng

1373 Luận văn ĐH

Hệ thống Webgis về hiện
trạng sử dụng đất và rừng
ngập mặn

Đỗ Phước Lộc

PGS.TS. Nguyễn
Thái Nghe

1374 Luận văn ĐH
1375 Luận văn ĐH
1376 Luận văn ĐH
1377 Luận văn ĐH

Hệ thống Webgis về hiện
PGS.TS. Nguyễn
trạng sử dụng đất và rừng
Lê Thị Kim Nhi
Thái Nghe
ngập mặn
Hệ thống xem phim trực
Nguyễn Phong
PGS.TS. Đỗ
tuyến
Thủy
Thanh Nghị
Lập trình game vượt chướng
Nguyễn Nhựt Minh TS. Trần Công Án
ngại vật "Wasabi" với Unity
Nâng cao chất lượng
TS. Lâm Nhựt
Wordnet tiếng Việt sử dụng
Trần Văn Ngoan
Khang
Word Embeddings

1378 Luận văn ĐH

Nghiên cứu arduino kết hợp
IBM bluemix xây dựng hệ
thống thu thập dữ liệu cảm
biến để giám sát và dự báo
nhiệt độ

Nguyễn Thị Hoài
Nhi

ThS. Hồ Văn Tú

1379 Luận văn ĐH

Nghiên cứu phương pháp tự
động tạo câu hỏi và câu trả
lời tiếng việt

Hà Ngọc Trân

TS. Lâm Nhật
Khang

1380 Luận văn ĐH

Nghiên cứu và XD ứng
dụng Cafechat dựa trên môi
trường lập trình Android
Studio

1381 Luận văn ĐH

Nghiên cứu XD Form động
với Platform Alpaca - Phân
hệ người dùng

Huỳnh Thành Nhựt ThS. Lê Văn Quan

Ngô Quang Thái

TS. Ngô Bá Hùng

1382 Luận văn ĐH
1383 Luận văn ĐH

Nghiên cứu XD Form động
với Platform Alpaca - Phân
hệ Quản trị viên
Nhận dạng mặt người bằng
Thư viện OPENCV

Nguyễn Thị Huỳnh
Như

TS. Ngô Bá Hùng

Đặng Trúc Linh

Nguyễn Tí Hon

Võ Duy Cận

PGS.TS. Huỳnh
Xuân Hiệp, TS.
Phạm Thị Xuân
Diễm

Võ Phúc Hậu

PGS.TS. Huỳnh
Xuân Hiệp, TS.
Phạm Thị Xuân
Diễm

1384 Luận văn ĐH

Phát triển UD QL bệnh nhân
cho website QL bệnh án
điện tử và thực hành y khoa
trên mã nguồn mở OPENMR

1385 Luận văn ĐH

Phát triển UD QL bệnh nhân
cho website QL bệnh án
điện tử và thực hành y khoa
trên mã nguồn mở OPENMR

1386 Luận văn ĐH

Phát triển UD QL bệnh nhân
cho website QL bệnh án
Phạm Minh Phương
điện tử và thực hành y khoa
trên mã nguồn mở OPENMR

1387 Luận văn ĐH

Phát triển uứng dụng dành
cho trạm cảm biến thu thập
thông số môi trường nước
trên nền Arduino

Hứa Trung Cát

TS. Trương Minh
Thái

1388 Luận văn ĐH

Phát triển ứng dụng dành
cho thiết bị cầm tay thu thập
thông số môi trường trên
nền Arduino

Nguyễn Minh Đạt

TS. Trương Minh
Thái

1389 Luận văn ĐH

Phát triển ứng dụng QL
dược cho Website QL bệnh
án điện tử và thực hành y
khoa trên nền mã nguồn mở
OpenEMR

Hồng Minh Tâm

PGS.TS. Huỳnh
Xuân Hiệp

1390 Luận văn ĐH
1391 Luận văn ĐH

Phâần mềm chỉnh sửa ảnh tự
Phan Thị Mọng
động trên thiết bị di động
Nghi
Phân cụm dữ liệu trong từ
Nguyễn Minh Nhật
điển theo ngữ nghĩa sử dụng
Huy
giải thuật di truyền

PGS.TS. Huỳnh
Xuân Hiệp, TS.
Phạm Thị Xuân
Diễm

TS. Trần Việt
Châu
TS. Lâm Nhựt
Khang

1392 Luận văn ĐH

Phân cụm dữ liệu trong từ
điển theo ngữ nghĩa sử dụng Trần Dương Thanh
giải thuật K-Mean

1393 Luận văn ĐH

Phần mềm QL rau màu trên
nền tảng Android

1394 Luận văn ĐH

Phần mềm QL SX rau màu
tên nền Devexpress của TP
Cân Thơ

Phạm Văn Hưởng

1395 Luận văn ĐH

Rút trích thông tin trên danh
thiếp đưa vào file Excel

Trần Thị Thanh
Quyên

PGS.TS. Huỳnh
Xuân Hiệp, ThS.
Lương Hoàng
Hướng
TS. Trần Nguyễn
Minh Thư

1396 Luận văn ĐH

So sánh các giải thuật
Heurictics giải bài toán TSP
và ứng dụng vào hệ thống
phân phối hóa đơn tự động

Nguyễn Hoàng
Tuấn

TS. Phạm Nguyên
Khang

1397 Luận văn ĐH

Tài liệu công nghệ ứng dụng
Nguyễn Hữu Thịnh
hướng dẫn du lịch tren
Hưng
Android

1398 Luận văn ĐH

Tìm hiểu Framwork liferay
XD cổng thông tin dịch vụ
công QL hỏi đáp (Liferay
6.2)

Nguyễn Văn Dí

TS. Phạm Thế Phi

1399 Luận văn ĐH

Tìm hiểu hệ thống mã hóa
khóa công khai và ứng dụng
trong hệ thống QL điểm của
Trường ĐHCT

Diệp Thùy Dương

TS. Trần Công Án

1400 Luận văn ĐH

Tìm hiểu phương pháp tái
cấu trúc cụm từ: ứng dụng
trong dịch cụm từ Anh-Việt

Nguyễn Ngọc Hiển

TS. Lâm Nhựt
Khang

1401 Luận văn ĐH

Tìm hiểu phương pháp tái
cấu trúc cụm từ: ứng dụng
trong dịch cụm từ Việt - Anh

Trần Công Hậu

TS. Lâm Nhựt
Khang

Trần Minh Tâm

TS Lâm Nhựt
Khang
PGS.TS. Huỳnh
Xuân Hiệp, ThS.
Lương Hoàng
Hướng

ThS. GVC. Võ
Huỳnh Trâm

1402 Luận văn ĐH

Tìm hiểu tính năng Facets
Search trong Apach Solr để
xd bộ máy tìm kiếm cho một
website

1403 Luận văn ĐH

Tìm kiếm ảnh

1404 Luận văn ĐH

Tìm kiếm nội dung văn bản
tiếng Anh

Ngô Tiến Lên

1405 Luận văn ĐH

Thiết kế hệ thống mạng cảm
biến không dây

Huỳnh Văn Đăng

1406 Luận văn ĐH

Thiết kế thiết bị quan trắc
nông nghiệp tự động sử
dụng mạng di động GSM

Văn Thế Cường

ThS. Cao Hoàng
Giang, ThS. Sử
Kim Anh

1407 Luận văn ĐH

Thiết kế và cài đặt
Quadcopter tự động điều
hướng

Lê Quang Nhật

ThS. Trần Văn
Hoàng

Lâm Trọng Quí

ThS. Trần Văn
Hoàng

1408 Luận văn ĐH
1409 Luận văn ĐH
1410 Luận văn ĐH
1411 Luận văn ĐH
1412 Luận văn ĐH
1413 Luận văn ĐH
1414 Luận văn ĐH

Thiết kế và cài đặt
Quadcopter tự động điều
hướng
Thiết kế và CĐ Mini Rov
quan sát môi trường nước
Thiết kế và xây dựng mô
hình nhà thông minh
Thiết kế và xây dựng
website bán xe moto
Thiết kế Website và ứng
dụng so sánh giá sản phẩm
Thiết kế Website và ứng
dụng so sánh giá sản phẩm
Trợ lý ảo phục vụ công tác
theo dõi các gói thầu

Ngô Hải Phát

Lê Thị Minh Châu

TS. Trần Công Án
GV Nguyễn Tý
Hon
GV Nguyễn Tý
Hon
ThS. Cao Hoàng
Tiến, ThS. Sử
Kim Anh

ThS. Trần Văn
Hoàng
ThS. Võ Huỳnh
Nguyễn Minh Hưng
Trâm
Ths. Đặng Mỹ
Lê Chí Nguyên
Hạnh
TS. Nguyễn Thị
Lâm Thanh Tính
Thu An
TS. Nguyễn Thị
Đặng Thanh Việt
Thu An
TS. Trần Nguyễn
Hồ Nguyễn Phú
Minh Thư, TS.
Long
Lưu Tiến Đạo
Bùi Võ Quốc Thảo

1415 Luận văn ĐH

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh
chụp tài liệu tự động trên
máy tính

1416 Luận văn ĐH

Ứng dụng hệ thống gợi ý
theo nội dung để XD trang
web bán linh kiện tin học

1417 Luận văn ĐH
1418 Luận văn ĐH
1419 Luận văn ĐH
1420 Luận văn ĐH
1421 Luận văn ĐH
1422 Luận văn ĐH
1423 Luận văn ĐH
1424 Luận văn ĐH
1425 Luận văn ĐH

1426 Luận văn ĐH
1427 Luận văn ĐH
1428 Luận văn ĐH

Đinh Nguyễn Thế
Anh

TS. Trần Việt
Châu

Trần Minh Trí

ThS. Phạm Xuân
Hiền

Ứng dụng học máy trong
chơi game tự động - Game
Lê Thành Phát
tetris
Ứng dụng học máy trong trò
Nguyễn Kha
chơi Pacman tự động
Phương Hạnh
Ứng dụng hướng dẫn du lịch
Lương Thanh
tren Android
Nhịnh
Ứng dụng máy trong trò
Nguyễn Thảo Mi
chơi rắn săn mồi tự động
Ứng dụng phát hiện té ngã
cho người già trên điện
Đỗ Thanh Đức
thoại di động
Ứng dụng quan trắc cho QL
Nguyễn Phước Hậu
và chuyên gia
Ứng dụng so màu lá tự động Trương Hoài Quốc
trên thiết bị di động IOS
Bảo
Ứng dụng tự động đọc tên
Trần Thanh Tài
với các thực vân tay và RFID
Ứng dụng thiết bị bay thu
nhập dữ liệu qua cảm biến
Ngô Xuân Khánh
không dây
Website QL dịch hại với
Lavarel và Restful
Webservice
Website QL mua bán gas
Website QL thông tin giáo
dục

Tô Quốc Dũng
Đinh Tấn Thông
La Trí Cương

TS. Phạm Nguyên
Khang
TS. Phạm Nguyên
Khang
ThS. GVC. Võ
Huỳnh Trâm
TS. Phạm Nguyên
Khang
TS. Ngô Bá Hùng
TS. Trương Minh
Thái
TS. Trần Việt
Châu
PGS.TS. Trần Cao
Đệ
ThS. Cao Hoàng
Tiến, ThS. Sử
Kim Anh
PGS.TS. Huỳnh
Xuân Hiệp
TS. Phạm thế Phi
TS. Trương Quốc
Định

1429 Luận văn ĐH

1430 Luận văn ĐH

1431 Luận văn ĐH
1432 Luận văn ĐH
1433 Luận văn ĐH
1434 Luận văn ĐH
1435 Luận văn ĐH

1436 Luận văn ĐH

Xây dựng chatbot tự động
hỗ trợ cho website gợi ý địa
Nguyễn Thanh Tâm
điểm du lịch phù hợp với sở
thích cá nhân
Xây dựng dịch vụ web và
cổng thông tin giám sát vị trí
và quản lý vùng an toàn với
NODE.JS
Xây dựng hệ thống gợi ý
tour du lịch
Xây dựng hệ thống mạng
gia sư
Xây dựng hệ thống mạng
gia sư (phân hệ phụ huynh
học sinh và quản trị)
Xây dựng hệ thống quản lý
chuyên gia
Xây dựng hệ thống quản lý
chuyên gia phân hệ quản lý
tài khoản tìm hiểu và thống
kê
Xây dựng hệ thống quản lý
đề tài nghiên cứu khoa học
cấp cơ sở tại trường ĐHCT

Phan Minh Tiễn

TS. Nguyễn Thị
Thu An

ThS. Nguyễn
Ngọc Mỹ

Phạm Nguyễn Minh PGS.TS. Nguyễn
Khôi
Thái Nghe
Huỳnh Nguyễn
TS. Trần Công Án
Minh Nguyệt
Trương Quốc Tuấn TS. Trần Công Án
Trần Lâm Bảo Trân

PGS.TS. Đỗ
Thanh Nghị

Dương Thanh Thảo
Nguyên

PGS.TS. Đỗ
Thanh Nghị

Đặng Thị Thanh
Bình

ThS.GVC. Phan
tấn Tài

1437 Luận văn ĐH

Xây dựng hệ thống quản lý
nhà xe trên nền tảng android
và PHP webservices

Trần Ngọc Bích

Ths. Vũ Duy Linh

1438 Luận văn ĐH

Xây dựng hệ thống quản lý
và hỗ trợ người dân nuôi cá
basa tỉnh An Giang với
laravel framework 5.4

Trần Nguyễn Chí
Trường

ThS. Huỳnh
Phụng Toàn

1439 Luận văn ĐH

Xây dựng hệ thống thông tin
giới thiệu di tích lịch sử
Nguyễn Thị Thanh
Việt nam trên nền tảng
Nhã
android kết hợp web services

ThS. Hồ văn Tú,
ThS. Hoàng minh
Trí

1440 Luận văn ĐH
1441 Luận văn ĐH

Xây dựng hệ thống thông tin
giới thiệu và kinh doanh đồ
cỗ
Xây dựng hệ thống thông tin
giới thiệu và kinh doanh
gạch ốp lát

Mai Thị Diệu
Hương

ThS. Hồ Văn Tú

Nguyễn Lê Hữu
Hiệu

ThS. Hồ Văn Tú

1442 Luận văn ĐH

Xây dựng hệ thống website
cho thuê xe ô tô trực tuyến
tại Cần Thơ

Nguyễn Thiên Lam

ThS. Sử Kim Anh

1443 Luận văn ĐH

Xây dựng trang web bán
máy ảnh tích hợp hệ thống
gợi ý

Hồ Trực Tiếp

ThS. Sử Kim Anh

1444 Luận văn ĐH

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ
Trần Trương Ngọc
vườn xoài trên nền tảng QT
Hà
và dữ liệu lấy từ TI sensortag

1445 Luận văn ĐH

Xây dựng ứng dụng quản lý
bến xe trên nền android và
ÁP.net C# webservices

Lê Hoàng Vinh

ThS. Vũ Duy Linh

1446 Luận văn ĐH

Xây dựng ứng dụng quản lý
vật liệu xây dựng trên nền
tảng android

Nguyễn Đức Duy

ThS. GVC. Vũ
Duy Linh

Nguyễn Thành Phú

ThS. Nguyễn
Minh Trung

Nguyễn Thị Bảo
Trang

ThS. Lê Minh Lý

Võ Hoàng Nhật
Minh

Ths. Lê Văn
Quang

Võ Hồng Phong

Ths. Lê Văn
Quang

1447 Luận văn ĐH

1448 Luận văn ĐH
1449 Luận văn ĐH

1450 Luận văn ĐH

Xây dựng website bán quản
lý và buôn bán phụ tùng xe
máy trên nền tảng
codeigniter framework
Xây dựng website mua bán
dụng cụ thể thao
Xây dựng website mua bán
điện thoại di động và máy
tính với Asp.net MVC
Xây dựng website mua bán
điện thoại di động và máy
tính với Asp.net MVC

ThS. Nguyễn
Ngọc Mỹ

1451 Luận văn ĐH

Xây dựng website quản lý
cửa hàng văn phòng phẩm
trên nền tảng laravel
framework

Võ Trung Ngọc

ThS. Nguyễn
Minh Trung

1452 Luận văn ĐH

Xây dựng website quản lý
quán ăn bằng ngôn ngữ
ÁP.net tích hợp công nghệ
WEB3D

Huỳnh Minh Thư

ThS. Nguyễn Thị
Thùy Linh

1453 Luận văn ĐH

Xây dựng website quản lý
trung tâm tin học - ngoại
ngữ với ASP.net MVC

Nguyễn Anh Thư

Ths. Lê Văn
Quang

Nguyễn Thị Cẩm
Tiên

ThS. Lê Minh Lý

1454 Luận văn ĐH
1455 Luận văn ĐH
1456 Luận văn ĐH
1457 Luận văn ĐH

Xây dựng website quản lý
truường mầm non Hướng
Dương
Xây dựng website so sánh
giá
XD & Phát triển ứng dụng
Website thương mại điện tử
XD Chat Bot tư vấn tuyển
sinh

Phạm Anh Phúc
Lê Văn Phi

TS. Trần Công Án
ThS. Nguyễn Đức
Khoa

Trần Ngọc Mơ

TS. Trần Công Án

Hoa Nhật Tuấn

TS. Trương Minh
Thái, ThS. Võ
Huỳnh Trâm

Trần Tuấn Khải

TS. Trường Minh
Thái, ThS. Phan
Huy Cường

1458 Luận văn ĐH

XD chức năng quảng bá sản
phẩm tôm

1459 Luận văn ĐH

XD dịch vụ cho hệ thống
quan trắc môi trường nước
dựa trên kiến trúc Rest

1460 Luận văn ĐH

XD hệ thống giám sát môi
trường nước cho vùng nuôi
thủy sản - Phân hệ ứng dụng
Web dành cho người nông
dân

Dương Thanh Duy

TS. Trương Minh
Thái

1461 Luận văn ĐH

XD hệ thống giữ xe tự động
bằng RFID - Phân hệ người
dùng có thẻ tag

Lê Thị Tố Quyên

TS. Trần Công Án

1462 Luận văn ĐH

XD hệ thống giữ xe tự động
bằng RFID - Phân hệ người
dùng không có thẻ tag

1463 Luận văn ĐH

XD hệ thống Helpdesk cho
một ngân hàng: Phân hệ QL
yêu cầu

1464 Luận văn ĐH
1465 Luận văn ĐH
1466 Luận văn ĐH
1467 Luận văn ĐH
1468 Luận văn ĐH

Nguyễn Ngọc Nhịn TS. Trần Công Án

Nguyễn Lam

TS. Trần Công Án

XD hệ thống Helpdesk cho
Nguyễn Hoàng
một ngân hàng: Phân hệ
TS. Trần Công Án
Phước
Quản trị viên
XD hệ thống hỗ tro85 học từ Nguyễn Phạm Anh PGS.TS.Nguyễn
vựng tiếng Anh trên Android
Thư
Thái Nghe
XD hệ thống QL công việc
TS. Phạm Thị
Lê Thị Thu Thủy
cá nhân
Ngọc Diễm
XD hệ thống QL cho một
Đổ Thị Anh Thư ThS. Phan Tấn Tài
nhà mẫu giáo
XD hệ thống QL hồ sơ
TS. Phạm Thị
Đặng Đại Vương
thanh toán
Ngọc Diễm

1469 Luận văn ĐH

XD hệ thống QL kinh doanh
dịch vụ sân bóng mini từ xa
qua mạng internet sử dụng
công nghệ Microservices

Phú Huy

TS. Huỳnh Quang
Nghi

1470 Luận văn ĐH

XD hệ thống QL kinh doanh
dịch vụ sân bóng mini từ xa
qua mạng internet sử dụng
công nghệ Microservices

Trần Ngọc Hải

ThS. Huỳnh
Quang Huy

1471 Luận văn ĐH

XD hệ thống QL nhân sự
phòng cảnh sát giao thông
đường thủy TP Cần Thơ

Nguyễn Hoài Việt
Anh

ThS. Huỳnh
Phụng Toàn

Võ Lê Duy Anh

ThS. Võ Huỳnh
Trâm

1472 Luận văn ĐH
1473 Luận văn ĐH
1474 Luận văn ĐH

XD hệ thống QL thiết bị tin
học trong Trường ĐH với
Spring Framework
XD hệ thống QL thông tin
du lịch
XD hệ thống QL thông tin
du lịch

Trần Lê Quế Ngọc
Lê Như Ý

ThS. Võ Huỳnh
Trâm
ThS. Võ Huỳnh
Trâm

1475 Luận văn ĐH
1476 Luận văn ĐH
1477 Luận văn ĐH
1478 Luận văn ĐH
1479 Luận văn ĐH
1480 Luận văn ĐH
1481 Luận văn ĐH
1482 Luận văn ĐH
1483 Luận văn ĐH
1484 Luận văn ĐH

1485 Luận văn ĐH

1486 Luận văn ĐH
1487 Luận văn ĐH
1488 Luận văn ĐH

XD hệ thống QL trường tiểu
học
XD hệ thống QL trường tiểu
học
XD hệ thống quảng bá du
lịch
XD hệ thống quảng bá du
lịch dựa trên Ontology
XD hệ thống tư vấn cá
ngành tương đống
XD hệ thống thông tin đào
tạo của Trung Tâm Điện tử
Tin học ĐHCT
XD hế thống thông tin QL
xe công của 1 trường ĐH
XD hệ thống thương mại
điện tử với Framwork
Laravel 5.4
XD hệ thống Website thi
Olympic tiếng Anh trực
tuyến
XD mô hình mô phỏng tế
bào tự động dự đoán sự phát
riển đô thị

Lê Vũ Hoàng Lan

ThS. Phan Tấn Tài

Dương Quế Tâm

ThS. Phan Tấn Tài

Hồ Chí Công
Trần Quang Thái
Liêu Kiều Thảo

TS. Trương Quốc
Định
TS. Phạm Thị
Ngọc Diễm
TS. Phạm Thị
Ngọc Diễm

Nguyễn Ngọc Nữ

ThS. Huỳnh
Phụng Toàn

Lê Thị Kim Ngân

ThS. Huỳnh
Phụng Toàn

Nguyễn Ngọc Ngà

ThS. Huỳnh
Phụng Toàn

Nguyễn Thị Như

ThS. Sử Kim Anh

Nguyễn Trọng
Phương

TS. Trần Nguyễn
Minh Thư

XD mô hình phân lớp dữ
liệu không cân bằng với tập
ThS. Phạm Xuân
Cam Đại An
dữ liệu lớn bằng phương
Hiền
pháp PSS
XD mối quan hệ ngữ nghĩa
TS. Lâm Nhật
Võ Lê Minh Trung
trong Wordnet tiếng Việt
Khang
XD phần mềm hỗ trợ nông
TS. Trần Nguyễn
dân phòng chống đạo ôn
Nguyễn Hoàng Mẫn
Minh Thư
trên thiết bị di động
XD phần mềm tạo ảnh HDR
Đặng Thị Ngọc
TS. Trần Việt
tự động nhiều ảnh gốc
Diễm
Châu

1489 Luận văn ĐH

XD phần mềm tạo ảnh HDR
Trịnh Thị Ngọc Hân
tự động từ ảnh TIFF

1490 Luận văn ĐH

XD traạm thu gom dữ liệu
cho hệ thống quan trắc môi
trường nước theo kỹ thuật
mạng cảm biến không dây

Quách Huy Phong

TS. Trường Minh
Thái

1491 Luận văn ĐH

XD trang Web hỗ tro85
nông dân phòng chống bệnh
đạo ôn dựa trên kỹ thuật K
láng giềng

Phan Minh Phát

TS. Trần Nguyễn
Minh Thư

1492 Luận văn ĐH

XD trò chơi Tic-Tac-Toe
người đấu với máy phiên
bản thực tế tắng cường
(Augmented Reality)

Lê Minh Hưng

TS. Phạm Nguyên
Khang

1493 Luận văn ĐH

XD ứng dụng Android và
Website tìm kiếm địa điểm
du lịch

Mã Tuấn Hải

TS. Phạm Thế Phi

Phạm Thành Hậu

TS. Phạm Thế Phi

Diệp Tấn Đạt

ThS. Phạm Xuân
Hiền

Võ Ngọc Hạnh
Nguyên

ThS. Vũ Duy Linh

1494 Luận văn ĐH

1495 Luận văn ĐH

1496 Luận văn ĐH

1497 Luận văn ĐH

1498 Luận văn ĐH
1499 Luận văn ĐH

XD ứng dụng Android và
Website tìm kiếm địa điểm
du lịch
XD ứng dụng bán hàng
trang trí nội thất có gợi ý SP
và hiển thị SP tương thích
với thực tế tên điện thoại di
động
XD ứng dụng dđặt vé bằng
Android và ASP.Net Web
API

TS. Trần Việt
Châu

XD ứng dụng di động hỗ trợ
học và thi tiếng anh trực
Ngô Hoàng Thái An ThS. Sử Kim Anh
tuyến trên nền tảng Android
XD ứng dụng đọc sách tiếng
Anh THPT trên điện thoại
di động
XD ứng dụng đọc sách tiếng
Anh THPT trên web

Võ Thanh Huy

ThS. Phạm Xuân
Hiền

Nguyễn Ngọc Anh
Phương

ThS. Phạm Xuân
Hiền

1500 Luận văn ĐH
1501 Luận văn ĐH

XD ứng dụng giới thiệu SP
ThS. Phạm Xuân
Trần Phước Sang
trên Web và di động
Hiền
XD ứng dụng karaoke trên
thiết bị di động hệ điều hành Trần Thị Mỹ Huyền TS. Phạm Thế Phi
Android và web

1502 Luận văn ĐH

XD ứng dụng karaoke trên
thiết bị di động hệ điều hành Trang Phương Trúc TS. Phạm Thế Phi
Android và web

1503 Luận văn ĐH

XD ứng dụng QL phòng
thực hành: Phân hệ QL và
xử lý các yêu cầu

Nguyễn Thị Anh
Thư

TS. Trần Công Án

1504 Luận văn ĐH

XD ứng dụng QL phòng
thực hành: Phân hệ: Đăng
ký phòng và xử lý đăng ký

Phạm Duy Hậu

TS. Trần Công Án

1505 Luận văn ĐH

XD ứng dụng QL tiền điện
bằng Android và PHP
Webservices

Nguyễn Thị Đẹp

ThS. Vũ Duy Linh

1506 Luận văn ĐH

XD ứng dụng quản lý lịch
học trên nền Android với
Sqlite Webservice và
Xamarin

Trần Thanh Cường

ThS. Nguyển Đức
Khoa

1507 Luận văn ĐH

XD ứng dụng quảng bá và
chia sẻ kinh nghiệm nuôi
tôm càng xanh

Đặng Thị Thúy An

TS. Trường Minh
Thái, ThS. Phan
Huy Cường

1508 Luận văn ĐH
1509 Luận văn ĐH
1510 Luận văn ĐH
1511 Luận văn ĐH

XD ứng dụng sổ ghi nhật ký
TS. Trương Minh
cho hộ nuôi tôm (phần hiển
Sơn Thanh Dân
Thái
thị)
XD ứng dụng từ điển trên
PGS.TS. Trần Cao
Huỳnh Thiện Nhơn
HĐH Android
Đệ
XD ứng dụng theo dõi vị trí
ThS. Nguyễn Đức
GPS trên nền Android với
Trần Thiện Tài
Khoa
Web Service và Xamarin
XD ứng dụng trẻ me vui học
Võ Thị Hồng
ThS. Phạm Xuân
toán trên điện thoại di động
Duyên
Hiền

1512 Luận văn ĐH

XD ứng dụng Web QL
phòng TH máy tình với PHP
Codeighiter Framework

Mạch Ngọc Nhã

ThS. Nguyễn Đức
Khoa

1513 Luận văn ĐH

XD ứng dụng web QL trồng
xoài (phân hệ dành cho
người nông dân)

Ông Trung Hiếu

TS. Trương Minh
Thái

1514 Luận văn ĐH

XD ứng dụng web QL trồng
xoài (phân hệ dành cho
người QL)

Chanh Đa Huy

TS. Trương Minh
Thái

1515 Luận văn ĐH

XD ứng dụng Website QL
cửa hàng thiết bị điện từ
trên nền Laravel Framework

Châu Tuấn Hoàng

ThS. Nguyễn
Minh Trung

1516 Luận văn ĐH

XD WebGis quảng bá du
lịch Cần Thơ trên nền tảng
ArcGis Server và ASP.net
MVC5

Trần Văn Nhã

ThS. Nguyễn Đức
Khoa

Huỳnh Tấn Phát

ThS. Nguyễn Đức
Khoa

Nguyễn Văn Huy

ThS. Võ Huỳnh
Trâm

1517 Luận văn ĐH

1518 Luận văn ĐH

XD WebGis quảng bá du
lịch Cần Thơ trên nền tảng
ArcGis Server và ASP.net
MVC5
XD Website bán đồ nội thất
kết hợp AR

1519 Luận văn ĐH

XD Website bán hàng cho
siêu thị điện máy Tín Hòa
Nguyễn Duy Khang
kết hợp hện thống gợi ý trên
nền tảng Lavarel Framework

ThS. Nguyễn
Minh Trung

1520 Luận văn ĐH

XD website bán hàng online
trên nền tảng Laravel
Nguyễn Hoàng Phút
Framework

ThS. Nguyễn
Minh Trung

1521 Luận văn ĐH

1522 Luận văn ĐH

XD Website bán hàng Tin
học - Viễn thông Thanh
Nhân trên nền tảng
CakePHP FrameWork
XD Website bán máy tính
có tích hợp hệ thống gợi ý

Dương Văn Nhạn

ThS. Nguyễn
Minh Trung

Bùi Vỉnh Hảo

TS. Trần Nguyễn
Minh Thư

1523 Luận văn ĐH
1524 Luận văn ĐH
1525 Luận văn ĐH
1526 Luận văn ĐH
1527 Luận văn ĐH

XD website bán phụ kiện
trang sức trên nền tảng
Laravel Framework
XD Website bán tượng
trang trí kết hợpAR
XD Website cửa hàng mua
bán vật tư nông nghiệp
XD Website chat với
NODEJS và SOCKETINO
XD website kinh doanh sản
phẩm trên nền Laravel
Framework

Nguyễn Khoa
Trường
Bùi Quốc Việt
Lê Minh Thủ

TS. Phạm Thế Phi

Huỳnh Anh Quý

ThS. Hồ Văn Tú

Nguyễn Thành
Thịnh

ThS. Hồ Văn Tú

Trần Ngọc Nhân

ThS. Hồ Văn Tú

XD Website mua bán mỹ
phẩm kết hợp Angular JS
tích hợp hệ thống gợi ý

1529 Luận văn ĐH

XD website mua bán thực
phẩm chức năng kết hợp hệ
thống gợi ý

1530 Luận văn ĐH

XD Website QL Kinh doanh
vàng tại tiệm vàng Kim
Trần Thị Ngọc Diệp
Phượng trên nền tảng
ASP.Net

1532 Luận văn ĐH
1533 Luận văn ĐH

1534 Luận văn ĐH

ThS. Võ Huỳnh
Trâm
ThS. Cao Hoàng
Tiến

Nguyễn Ngọc Ân

1528 Luận văn ĐH

1531 Luận văn ĐH

ThS. Nguyễn
Minh Trung

ThS. Nguyễn
Minh Trung

XD Website QL phụ kiện
điện tử tại cửa hàng khuyến
ThS. Nguyễn
Hồ Văn Cường
mãi CT trên nền tảng công
Minh Trung
nghệ Codeigniter Framework
XD website quảng bá sản
TS. Trương Minh
Lâm Hồng Huệ
phẩm xoài
Thái
XD Website so sánh giá Phân hệ tạo template cấu
Trương Phú Cường TS. Ngô Bá Hùng
hình thu thập thông tin
XD Website thi trắc nghiệm
bằng ngôn ngữ ASP.Net tích
hợp công nghệ Web 3D

Lê Thị Bảo Trâm

ThS. Nguyễn Thị
Thùy Linh

1535 Luận văn ĐH

1536 Luận văn ĐH

1537 Luận văn ĐH

XD Wordnet Synset cho
tiếng Việt

AN INVESTIGATION ON
THE DEMAND FOR A
FOREIGN LANGUAGE
ZONE OF STUDENTS
MAJORING IN ENGLISH
LANGUAGE TEACHING

“A Research into
Perspectives towards
Learner Autonomy of
Students of a High School in
Vinh Long City”

Nguyễn Huỳnh Hữu
Đức

Nguyễn Minh Anh

Lê Sơn Tân
B1407375

TS. Lâm Nhựt
Khang

Hông Thị Thanh
Trúc

This paper aims to investigate the expectations of English language
teaching students towards an English-based community in Can Tho
University, and in turn designs a proper framework called Foreign
Language zone. The questionnaire was designed in the form of multiple
questions of which personal alternatives can be added. With the help of
Google form, a bar chart was formed showing the result of each item
numerically and graphically. It was discovered that most students felt that
an English club and an English café should be included in the zone as
ultimate solutions for students&#39; progress. Furthermore, the friendliness
of organizers was highly regarded as an attracting factor of the zone.
Although the results illustrated the uniformity of interests, the questionnaire
failed to obtain the opinions of English-speaking foreigners, who are
integral to the success of the zone.

Bùi Minh Châu

It is important to be well-versed in English. Vietnamese students, however,
still suffer difficulties utilizing the language in reality. It is believed that
traditional teaching methods, which are heavily teacher-centered, are one of
the causes of this problem. Thus, this paper aimed to investigate the
perspectives towards learner autonomy of a small group of students of Vinh
Long High School. 113 Grade 11 students participated in the study. The
research instrument was a 5-section questionnaire (53 items in total).The
collected data was analyzed using Statistics Package for Social Sciences
(SPSS), version 23. The results indicated that the students had some
awareness of learner autonomy and several of them wished to have control,
but not fully, over their study. It was also revealed that a majority of the
students were dependent learners, requiring teachers’ assistance most of the
time. The paper was concluded with some pedagogical implications and
recommendations for further studies.
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“An Investigation into The
Attitudes of English
Majored Seniors and Juniors
at Can Tho University
Toward Different Grouping
Strategies for Cooperative
Learning”
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“AN INVESTIGATION
INTO THE PRACTICAL
APPLICATIONS OF
MULTIPLE
INTELLIGENCES
THEORY IN ENGLISH
TEACHING PROCESS
WITH NEW ENGLISH
PROGRAM BY HIGH
SCHOOL TEACHERS IN
MEKONG DELTA”

Nhan Thái Hiền
B1407407

Đặng Hoài Phương
B1301272

This paper investigates the attitudes of English majored seniors and juniors
at Can Tho University toward different grouping strategies for cooperative:
student-selected, randomly-assigned, homogeneously-assigned, and
heterogeneously- assigned. The present research is about to answer the
following research questions:What type of grouping method is preferred by
English students at Can Tho Universiy? and do different group formation
methods make a difference in terms of group dynamics, students’
satisfaction, and achievement? The population of this research is the seniors
Phạm Thị Mai and juniors majoring in English Teacher Education at Can Tho University.
Duyên
Data were collected from 100 randomly chosen respondents. In terms of
data collection instrument, the writer uses a questionnaire. The result of this
research indicates that student-selected is the most favored grouping
method; and student-selected groups are recognized as having more trust in
their partners and seeing group work as a valuable experience, but tend to
experience difficulties with task orientation. Randomly-assigned,
homogeneously-assigned, and heterogeneously-assigned differ significantly
in one or two measures compared to student-selected groups, however, not
to one another.
This research studies the teacher&#39;s perceptions of the application of
the Multiple Intelligences Theory in teaching. In addition, it investigates the
frequency ofapplying intellectual development activities to students in and
out of classrooms as well as their effects on students. There is a link
between the multidisciplinary and the reformed English curriculum in
Vietnam. This link is in line with the fact that the current English- language
program in Vietnam now targets the new curriculum to develop students’;
skills, especially communication skills, in using English. Besides, applying
Multiple Intelligences Theory in teaching helps diversify the activities in
Chung Thị Thanh
the units in order to develop students’ intelligences which encompass the
Hằng
ability to communicate. To reach the aim of the research, twenty-one
questionnaires with forty five 5-point Likert scale questions and four
indirect interviewing questions were sent to English high school teachers
throughout Mekong Delta. This progress was almost on the internet. The
final results indicated that most teachers are aware of the variety of
intelligence in students. However, many teachers have not learned deeply
about this theory and the confidence in applying it is still not high.
Moreover, the results of this study also show the link between the reformed
English program and Multiple Intelligences Theory.
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“Difficulties K-40 and K-41
English teacher education
students of Can Tho
University when learning
speaking and listening in
speaking and listening
classes”

“Perception of freshmen
majoring in English
Language Teaching
Education at Can Tho
University about their
learner autonomy and a
suggested learning model to
boost learner autonomy”

Phan Thị Trinh
B1407444

Nguyễn Trọng
Nguyễn B1407364

Nguyễn Thành
Đức

The researcher’s keen interest is to study the problem of English Teacher
Education students on the tertiary level for the reason no similar study has
been carried out so far with that population on this level and to the
researcher’s knowledge. In fact, the researcher studies K-41 and K-40
English Teacher Education students’ problems of learning English listening
and speaking in classes of Can Tho University. The particular study sees
the problem from the perspectives of students towards problems which they
encountered when learning English listening and speaking skills in listening
and speaking classes.

Learner autonomy has been the “buzz-word” for over the last three decades
for developing learner autonomy will be beneficial not only for the
individuals themselves but society’s empowerment also. Moreover,
Vietnamese learners are characterized as passive learners, which implies a
low level of autonomous leaning (Tran, 2013). Therefore, the study
conducted aims at investigating the most current level of learner autonomy
of the freshmen majoring in English Language Teaching Education at Can
Tho University through a questionnaire. Later, the freshmen were invited to
take part in a group learning model throughout the semester under the
Phan Việt Thắng observation, guidance, and support from the researcher. By the end of the
semester, the researcher had the students retake the survey given to them at
the beginning of the semester. The researcher found that the group learning
model had positively influences on learner autonomy in four aspects of
learning autonomy, including (1) determining the objectives; (2) choosing
learning method and techniques; (3) monitoring the process of acquisition;
and (4) evaluating what has been achieved as well; however, there were
significant changes found in the remained aspect, namely deciding the
learning content and progression. From the results, the researchers
suggested some implications for teaching and learning.
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“Perception of international
business students of the
benefits of Case study
method in learning Business
English”

Nhâm Trúc Phương

Ngô Thị Trang
Thảo

Case study method is considered as one of the effective method in teaching
and learning. The understanding of the benefits of Case study method can
increase the level of students’ perception of its benefits. This study aims to
identify specific aspects of the benefits of Case study method which
Vietnamese undergraduates majoring in International Business perceive
when they learn the courses of Business English. Through the identification
of these aspects, the study indicates that there are three main aspects of its
benefits (affective benefits, skill development, and cognitive benefits).
Results for this study is collected by using quantitative method which
includes a survey of 42 Vietnamese undergraduates majoring in
International Business at Can Tho University. The findings suggest that
there is not any significant difference between the levels of participants’
perception of all three aspects of the benefits of Case method. The study
finds that although the participants perceive similarly affective benefits,
skill development and cognitive benefits, the levels of their perception is
not high. The study concludes by proposing teaching and learning activities
related to these aspects to enhance students’ understandings of Case
method, research limitations and further research recommendations.
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“The competence,
difficulties, and attitudes of
students of grade 11 towards
writing tasks in the new
series of English textbook
grade 10”

Trần Lê Quốc Bảo

Nguyễn Thành
Đức

This project aimed to investigate the real situation about the competence,
difficulties, and attitudes of students of grade 11 towards writing tasks in
the new series of English textbook grade 10. The qualitative research is
implemented through doing the survey at five high schools in Can Tho city
including Phan Ngoc Hien, Bui Huu Nghia, Binh Thuy, Giai Xuan and
Nguyen Viet Hong High School. The data were collected from 120
questionnaires answered by 11 th graders who have been studying the new
series of English textbook. It took students about 15 minutes to complete
the questionnaire. The research result shows that the competence in writing
skill of students is only at the average level. Pupils have numerous
difficulties in the learning process, especially in writing an article. The
main factors are that students lack the necessary vocabulary, ideas, the
competence in using grammar points as well as experiences in writing.
However, students actually have positive attitudes in learning.Most of the
students study actively although the writing skill does not much interest
them. Additionally, this research has a limitation. It is not clear that
whether that students are not interested in learning writing leads to their
low competence in learning or that their low competence makes them feel
bored.
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A contrastive analysis of
semantic features of
advertising language in
English versus Vietnamese

Huỳnh Thị Kim
Loan

Phương Hoàng
Yến

The current study aimed at investigating the frequency of using selfregulated learning strategies (SRLS) as well as discovering what SRL
strategies was applied most and least frequently amongst English-majored
senior students at CTU during the process of conducting their graduation
project. There were 62 English- majored senior students, including 49
females and 13 males; 25 of them were conducting the translation project,
25 students were choosing an annotated bibliography, and the others were
conducting the thesis completed 29 items in SRLS questionnaire related to
three categories namely environmental process, behavioral process and
personal process. The findings showed that the participants were high
SRLS users. In addition, they used personal strategies more often than
environmental strategies and behavioral strategies. Amongst strategies,
readers’ awareness strategies are the most frequent SRLS used, and
environmental structuring strategies are the least ones. Furthermore, the
study result revealed that participants frequently used strategies such as
imaging who might read my graduation project before conducting their
graduation projects; using a variety of sources such as articles, books,
internet, related studies; keeping in touch closely and regularly with their
advisor to ask for help any time having tough problems. Meanwhile, most
of them rarely or sometimes applied strategies such as doing something that
requires less effort when finishing one chapter of the graduation project;
refusing friends calls for hanging out, shopping; switching off devices
(phone, radio, or TV) when carrying out the project. Based on the findings
of the study, pedagogical implications and recommendations for further
study are presented.
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A semantic analysis of
advertising language in
English and Vietnamese

Trần Hà Tú Ngân

Thái Công Dân

The study provided the analysis of advertising language in English and
Vietnamese from a semantic point of view and specified semantic means
used in aforementioned languages’ advertising writing. The paper was
addressed to ESP students and teachers, as well as linguisticians and people
working in the advertising industry. The research was carried out on 100
advertising slogans (50 in English and 50 in Vietnamese). The findings
from qualitative and quantitative method revealed that the lack of semantic
figurative languages and equivocal statements served as the most distinctive
difference between Vietnamese and English. The most and least adopted
figurative devices in the two languages were identified. Based on the results
of the study, the researcher also proposed implications and suggestions for
further research.
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An investigation into
English-majored seniors’
knowledges, practices and
suggestions of soft skills to
meet future job requirements

Nguyễn Văn Quận

The paper investigates English-majored seniors’ knowledge, practices, and
suggestions of soft skills so that the students can have an opportunity to
reconsider their own soft skills to see whether the skill sets satisfy the
future job requirements or not. Accordingly, there will be proposals to the
administrators for training soft skills amongst the students. The participants
in the study are 170 seniors (First Degree and Second Degree) majoring in
English Studies and English Interpretation and Translation at Can Tho
University (CTU). A questionnaire, with the framework based on the
literature review, was used as a research instrument. The collected data was
meticulously analyzed to make clear the six questions: (1) What is the
perception of the English-majored senior students at CTU on soft skills? (2)
To what extent are the English-majored senior students at CTU aware of
the importance of soft skills? (3) In what way have they practiced their soft
skills?, (4) To what extent the students feel confident in their soft skills? (5)
Hồ Phương Thùy Why (or why not) is there a dire need of embedding these soft skills into the
curriculum? and (6) Which are the students’ suggestions to the curriculum
designers in order to assist them in acquiring soft skills at their best? The
results indicate that the students were aware of the concept and the
significance of soft skills. As a consequence, they spent time engaging in
some activities to refine the skill sets. Obviously, there was a remarkable
disparity in terms of the proportion of students choosing each method to
practice their soft skills. The Evaluation Method was most preferred,
followed by the Theory-based and the Practice-based Method. Another
finding of the study is that the students’ level of confidence in each type of
soft skills was varied. However, in general, the skill sets of the students
were not so outstanding as expected. Correspondingly, they expressed a
burning desire to take part in activities regarding soft skills, celebrated by
CTU. They even suggested that it would be a good idea to include soft
skills as a compulsory subject in the curriculum.
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AN INVESTIGATION
INTO INFLUENTIAL
FACTORS CAUSING
PUBLIC SPEAKING
ANXIETY ON ENGLISHMAJORED STUDENTS: A
CASE STUDY AT CAN
THO UNIVERSITY

Phạm Thị Điệp B1409787

The study investigated influential factors causing public speaking anxiety
(PSA) on English-majored students at Can Tho University. The participants
were 30 junior and senior students majoring in English Studies, English
Interpretation and Translation and English Education at Can Tho University
(CTU). An Interview questionnaire, with the framework based on the
literature review, was used as a research instrument. The results indicated
that the students were aware of the significance of public speaking skill and
admitted that practicing public speaking skill was very crucial both in their
study and in their future job. Noticeably, there were a variety of students’
Phan Thanh Ngọc
standpoints on influential factors causing public speaking anxiety which
Phượng
showed that there were many cases that should be taken into meticulous
consideration. Further to this, PSA level among the participants was rather
high which alarms that public speaking skill is still a big barrier in their
language learning process. Through this study, personal learning strategies
and proper suggestions to Can Tho University and School of Foreign
Languages should be proposed so that students can harmonize as many
sources of help as possible to improve this skill. Accordingly, there will be
proposals to the administrators for training public speaking amongst the
students.
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An investigation into
influential factors on
English majored students’
public speaking skills

Phạm Thị Điệp

The study investigated influential factors causing public speaking anxiety
(PSA) on English-majored students at Can Tho University. The participants
were 30 junior and senior students majoring in English Studies, English
Interpretation and Translation and English Education at Can Tho University
(CTU). An Interview questionnaire, with the framework based on the
literature review, was used as a research instrument. The results indicated
that the students were aware of the significance of public speaking skill and
admitted that practicing public speaking skill was very crucial both in their
study and in their future job. Noticeably, there were a variety of students’
Phan Thanh Ngọc
standpoints on influential factors causing public speaking anxiety which
Phượng
showed that there were many cases that should be taken into meticulous
consideration. Further to this, PSA level among the participants was rather
high which alarms that public speaking skill is still a big barrier in their
language learning process. Through this study, personal learning strategies
and proper suggestions to Can Tho University and School of Foreign
Languages should be proposed so that students can harmonize as many
sources of help as possible to improve this skill. Accordingly, there will be
proposals to the administrators for training public speaking amongst the
students.
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The purpose of this research is to investigate the perception of learning
English pronunciation and the most problematic stop consonants
encountered of 100 English-majored freshmen at Can Tho University.
According to the research aims, the data of the students are gathered by
using the questionnaire, interview, and tape recorder forcollecting the
students’ attitudes and difficulties in articulating English pronunciation.
Besides, the British English pronunciation is used for investigating and
transcribing throughout this research study. Subsequently, the results are
reported after carefully analyzing the collected data by using SPSS 20.0
software, an English native speaker’s assessment, and the researcher’s
An investigation into the
analysis. Consequently, the research study experiences many major findings
perception of learning
answering the stated research questions. Firstly, the data collected from the
English pronunciation and
questionnaire of 100 participants reveal the positive perception of students
the problems in pronouncing Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Hồng Quí
on learning and practicing English pronunciation by self-studying and
English stop consonants of
exercising other useful activities. They also have many solutions for
English – majored freshmen
mastering their pronunciation which strongly affects the quality of the
at Can Tho University
students’ intelligible communication. Secondly, the results from 10
interviewees out of 100 participants illustrate the difficulties in
pronouncing English pronunciation as well as English stop consonants.
Besides, they also self-evaluate their pronunciation and self-correct their
pronunciation errors. Finally, the findings from the records of these 10
participants show that they have problems in pronouncing the plosives /p, d,
k, g/. Especially, there are challenging to pronounce the English stop
consonants in the syllable-final and the final consonant clusters. The
findings then are discussed to give some practical suggestions and ideas for
further research in order to improve the problems.
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An investigation into the
strategies used by English
Interpretation and
Translation Majored Seniors
to solve Listening, Memory
and Note-taking Difficulties
in Consecutive Interpreting
from English into
Vietnamese.

Phạm Thị Mỹ Nga

Listening comprehension and memory play significant roles in consecutive
interpreting process. In fact, certain difficulties in listening comprehension
and memory lowering the quality of consecutive interpreters need to be
addressed. Nevertheless, few studies of common strategies to tackle
difficulties in consecutive interpreting have been found in the context of
Can Tho University. Therefore, this research aimed at investigating the
strategies by English Interpretation and Translation majored students,
Course 41 of Can Tho University to tackle common listening
comprehension and memory difficulties in English- Vietnamese
consecutive interpreting. To achieve this aim, a sixty-item questionnaire
which was found as a suitable instrument for quantitative and descriptive
method employed in this study and delivered to thirty-two English
Interpretation and Translation majored juniors. Subsequently, data obtained
Trương Thị Ngọc were analyzed by the Statistic Package for Social Sciences (SPSS). The
Điệp
findings revealed that these students encountered different common
difficulties in listening comprehension and memory. With regard to
listening comprehension difficulties, students faced Fast Speed of Speech,
Unfamiliar Accent, Long Speech, Lack of Vocabulary, Lack of Grammar,
and Text Types. In terms of memory challenges, students confronted High
Density of Information, Poor Short-Term Memory and Limited Short-Term
Memory. Also, the outcomes revealed applicable strategies to tackle these
difficulties. In order to solve these common listening comprehension
difficulties, respondents utilized Vocabulary Knowledge Enrichment,
General Knowledge Enhancement, Listening Practice, and Grammar
Knowledge Improvement. Additionally, to tackle memory difficulties, the
students applied Memory Exercises, Note-Taking, Mnemonics,
Approximate Interpreting and Higher Attention to have a better consecutive
interpreting performance.
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Criticism response in ESL:
A case of English majors at
Ly Tu Trong High School
for the Gifted

1552 Luận văn ĐH

Enquête sur le besoin en
guides touristique
francophones à Can Tho
dans la perspective de créer
une formation de guides
francophones à l’université
de Can Tho.

Nguyễn Hữu Gia
Bảo

Trương Văn Khoa

Bùi Minh Châu

As the communicative language teaching approach becomes increasingly
popular, there is an accordingly rising demand for more research on ESL
learners’ pragmatic performance, especially for high school gifted students
whose target is to reach native-like level. Therefore, this study examines the
major strategies employed by the participants when responding to criticism
and the evidence for pragmatic transfer both sociopragmatically and
pragmalinguistically. A group of twelve English-major students at Ly Tu
Trong High School for the Gifted was recruited for a peer feedback
naturalized role-play. Their speech data were then transcribed and coded
for both qualitative and quantitative analysis. The findings show that more
than half of the learners’ group favors total acceptance yet performs more
total resistance responses than the target group. Moreover, the informants
also utter a smaller number of words per response compared to the target
group, and there is a preference for agreement statement and justification
strategies. Lastly, the quantitative results indicate the presence of pragmatic
transfer in both sociopragmatic and pragmalinguistic facets. The study
contributes to the body of literature on the speech act of criticism response
and pragmatic transfer, providing educators pedagogical information to
modify materials and classroom activities, especially for gifted students.

TS. Võ Văn
Chương

Ce mémoire se propose d’étudier le besoin en termes de quantité et de
qualité de guides touristiques francophones à Can Tho au moyen d’une
enquête par questionnaire écrit auprès des agences de tourisme et des
établissements de vente des services et des produits touristiques de la ville.
Les résultats confirment un besoin urgent en la matière et posent les bases
d’une réflexion stratégique sur la perspective de développer une nouvelle
offre de formation de guides touristiques francophones à l’université de
Can Tho
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English - majored students'
perceptions of the cultural
roles on the effectiveness of
EFL.

English majored students'
perceived English
proficiency and their
language learning strategies.

Danh Thị Sang

Nguyễn Thị Nhã
Nguyên

Phương Hoàng
Yến

The present study was an attempt to measure “English-majored student
perceptions of the cultural roles on the effectiveness of EFL. To do so,
there are 55 participants who are junior students and studying at Can Tho
University in Hoa An campus evaluated through the questionnaire. "The
students’ perceptions toward the role of culture in language learning, and
the ways approach the culture of the country speaking the target language"
questionnaire were used. The results indicated that the participants hold the
positive attitude towards cultural learning, and the cultural background has
a meaningful association with EFL. In addition, from the survey, the
participants also recommended how to connect with the culture better.

Phương Hoàng
Yến

The present research aims at identifying the frequency at which English
majored students utilize both language learning strategies and each category
of strategies. The relationships between the use of language learning
strategies and students’ perceived English proficiency as well as their
graduation targets of English proficiency are also investigated. The study
also examines the differences of language learning strategy use among the
four cohorts of English Language Studies major. The data were gathered
from 200 students, 50 students of every cohort, at School of Foreign
Languages at Can Tho University. They were required to complete a
questionnaire including their background information and 50 items of
Strategy Inventory of Language Learning (SILL) version 7.0 in English
with Vietnamese translation. The data were analyzed using the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0 with descriptive statistics
tests, correlation tests and one-way ANOVA test. The results show that
English-majored students reported a high-usage level of language learning
strategies and they employed Metacognitive strategies most often while
Memory strategies were used least often. The findings indicated that there
were no correlations between language learning strategies with either
students’ perceived proficiency or proficiency targets. There were no
obvious gaps among four courses’ use of strategies either. Thanks to the
findings, pedagogical implications and recommendations for further study
are presented.
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Etude des difficultés à
s’exprimer en public des
étudiants du Département de
LCF de l’UCT
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Étude des difficultés dans
l’emploi les pronoms
personnels compléments des
étudiants de français à
l’Université de Can Tho
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Etude des habitudes de
voyage des touristes francais
en voyage à Cantho

Factors Affecting Students'
Limitation on Their English
Speaking Skill. A Case
Study of Second Year
Students in Hoa An CampusCan Tho University

Nguyễn Trần Trúc
Đan

Une des compétences importantes dans la vie professionnelle est la
capacité de bien s’exprimer en public. Cette recherche prenait comme point
de départ une réflexion sur des difficultés à s’exprimer en public des
étudiants du département de langue et de civilisation françaises de
Ts. Diệp Kiến Vũ l’université de Can Tho. Nous avons étudié des difficultés que les étudiants
rencontrent souvent pendant le processus de faire l’exposé et des raisons
par lesquelles ils ont peur de s’exprimer en public. D’ailleurs, la nécessité
d’avancer une démarche méthodologique afin d’améliorer cette situation est
également à l’origine de ce travail de recherche

Trần Thị Phương
Ngôn

Lors de l’apprentissage du français, les étudiants rencontrent souvent les
difficultés dans la production en français tant à l’oral qu'à l'écrit. s traces du
vietnamiens dans les phrases en français. Face à cette réalité, cette
recherche est menée dans le but de trouver la vraie raison des difficultés des
étudiants et de trouver apres les solutions efficaces pour aider les étudiants
à les surmonter.

TS. Nguyễn
Hương Trà

Đào Vũ Hương
Giang

Ce mémoire porte sur l’étude des habitudes et des comportements de
voyage des touristes français et sur la formation de FOS en tourisme. Le but
de notre recherche est de contribuer à une meilleure compréhension du goût
Ts. Diệp Kiến Vũ
des touristes français au perfectionnement professionnel et permet
d’améliorer la qualité de travail des guides francophones et aussi la
formation du guide avec des cours du FOS.

Lê Tất Đạt

English learners are commonly encountering difficulties to use English to
express their thoughts effectively. They are afraid of speaking English
because they face psychological obstacles or feel so hard to find the
appropriate words and expressions. Hence, this thesis investigates the
factors affecting students’ limitation on their English speaking skill,
intended for the second year students in Hoa An campus – Can Tho
Vương Lê Thiên
University. To this end, data were gathered through a series of
Thanh
questionnaires administered to a sample of 61 students in Hoa An campus –
Can Tho University. The result obtained showed that limited English
language background knowledge, lack of confidence and motivation
affected students’ limitation on their English speaking skill. Findings from
this study have important implications for students and teachers at Can Tho
University with an aim to better the students' English speaking skill.
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Identification des difficultés
des stagiaires à travers
En faisant la visite des classes de français aux niveaux CP et CM2 à l’école
Ths. Huỳnh Trung
l’analyse de pratique. Cas
Nguyễn Lê Bảo Trân
primaire et à travers l’analyse de pratique des élèves- professeurs, l’auteure
Vũ
des élèves-professeurs à
a identifié les difficultés des stagiaires et proposé quelques solutions.
l’école primaire
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Impact de la communication
culturelle vietnamienne sur
Võ Trương Phương Ts. Nguyễn Thắng
la communication en
Ngân
Cảnh
francais des étudiants de
francais de l’UCT
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Impact du vietnamien sur le
processus de traduction
vietnamien-français
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Impacts of SNSs on English
studies student's academic
performance at Can Tho
University
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Les ressemblances et les
différences dans la culture
de salutation des Français et
des Vietnamiens

Notre recherche consiste à étudier l’impact de la culture de communication
vietnammienne sur la communication en francais des étudiants de francais
de l’UCT. Nous proposons aussi quelles solutions pour aider les étudiants à
communiquer plus efficacement et à améliorer leur compétence de
communication interculturelle

A travers l’analyse des traductions du vietnamien vers le français par 40
Ths. Huỳnh Trung élèves de la promotion 40 du Département de Didactique du FLE, l’auteure
Nguyễn Quỳnh Nhi
a identifié l’impact de la langue vietnamienne sur le processus de traduction
Vũ
et proposé quelques solutions pour une meilleure traduction.
The purpose of this research study is to examine the influence of social
media on academic performance of English Studies students at Can Tho
University. To achieve this, the descriptive research was adopted. The
simple random sampling technique was used to select a sample of 106
English Studies students. A five point Likert Rating Scale was used to
collect data from the participants. The descriptive statistics of frequency
counts and percentage were used to analyze the demographic data.
Research findings showed that SNSs play a paramount role in students’
Nguyễn Thị
study promotion. Otherwise, a great number of students at Can Tho
Quách Khả Tú
Phương Hồng
University are addicted to social media. To this end, some
recommendations are suggested that social media should be widely used for
educational purposes and new pages should be created to enhance academic
activities and avoid setbacks in the students’ academic performance;
Additionally, students should be monitored by teachers and parents on how
they use these sites. This is to make a balance between social
communication and students’ study promotion, thus limiting the negative
impact of social media on their academic performance.
Notre étude porte sur les ressemblances et les différences dans la culture de
Nguyễn Thị Như Ts. Nguyễn Thắng salutation des Français et des Vietnamiens. Sur la base des analyses
Quỳnh
Cảnh
menées, nous envisageons quelques pistes pour aider les étudiants à bien se
comporter dans les situations de communication interculturelle
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Motivating young language
learners to learn at English
commercial language
centers in English:
Teachers’ beliefs and
behaviors

Trần Lê Kim Hương

Phương Hoàng
Yến

In recent years, commercial English language centers (CELC) in Vietnam
have offered various English courses to young learners. However, many
teachers there may not have much experience in teaching young learners,
who need a lot of motivation from teachers to engage with their learning.
Therefore, the current study was conducted to (i) explore how teachers in
CELC motivated young learners to learn English and (ii) what factors
influenced their adoption of particular teaching methods/ techniques.
Guided by the Theory of Planned Behaviour, the study employed a mixedmethod approach and was conducted ino two phases. In the first phase, the
research issues were explored through semi-structured interviews with 21
teachers in Can Tho. The interviews were analyzed using a content analysis
approach. In the second phase, an online survey, which was developed
based on the results of the first phase, was used to collect data from 100
teachers working for CECL in the South of Vietnam. The quantitative data
were analyzed with exploratory factor analysis, descriptive statistical
analysis and inferential statistical analyses (independent samples T-tests
and one-way ANOVA tests). The study identified seven teaching methods/
techniques that teachers in CECL frequently used to motivate young
learners. However, teachers’ adoption of a teaching method/ technique was
dependent on (i) their personal attitudes and beliefs toward a teaching
method/technique, (ii) social factors (e.g. children’s expectation, children’s
parents’ expectation, etc.) and (iii) contextual factors (e.g. class size,
facilities, availability of teaching materials, etc.). Independent samples Ttests and one-way ANOVA tests results respectively showed that contextual
factors influenced the adoption of the teaching methods/techniques
differently between male and female teachers as well as between groups of
teachers with different education degrees. Findings from this study have
important implications for English teacher education in Vietnamese
universities and teachers’ professional development in CECL.
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The EMI students’
perceptions towards the
advantages and
disadvantages of studying
specialized subjects in
English language

Nguyễn Thiện
Thông

Phương Hoàng
Yến

Globalization and internationalization have fostered the development of
English as a medium of instruction (EMI). EMI is gaining its popularity all
over the world. In line with this tendency, Can Tho University, a public
educational institution in the Mekong Delta, has recently introduced EMI to
its three study programs called high-quality training programs. However,
little research has been conducted to discover the effectiveness of EMI in
these programs. The purpose of this study was therefore to investigate the
advantages and disadvantages of EMI as perceived by EMI students. 136
sophomores majoring in International Business and Information
Technology participated in this study. A questionnaire was administered to
them to obtain quantitative data. Six students were selected randomly to
take part in an interview so that qualitative data could be gathered. Results
indicated that the students strongly believed in their job prospects in the
future. Additionally, the students reported they suffered certain difficulties
in comprehending the lectures, comprehending the textbooks or involving
in class-based discussions. Two most frequent factors causing these
challenges were low English proficiency and insufficient knowledge of
vocabulary. This suggests that students’ performance in EMI classrooms is
strongly influenced by English competence and body of vocabulary.
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The impacts of collocation
knowledge on language
skills

Thái Minh Nguyên

Phương Hoàng
Yến

One of the difficult problems students face is finding the appropriate
method to master the English language. Indeed, they regard the acquisition
of vocabulary and the improvement of academic skills as their greatest
challenges. Therefore, the current study aimed to investigate the impact of
collocation knowledge on English-majored students’ language skills at Can
Tho University. This research was conducted on 269 students of course 40
and 43 by the test of collocation. The test included 45 items divided into 5
parts with time allotment of 50 minutes. The data was analyzed by SPSS 20
and Pearson correlation coefficient. The results from the test revealed that
collocation knowledge highly correlated with learners’ language skills and
affected their communicative competence positively. Thus, the abovementioned findings showed the knowledge of collocation to be an important
precondition for successful language learning. Concurrently, there was a
significant difference between two selected groups, namely freshmen and
seniors regarding collocation understanding. The study concluded with a
list of useful implications for teachers and students along with several
suggestions for further study.
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The usage of animals in
English and Vietnamese
proverbs: A comparative
analysis

Nguyễn Thị Trúc
Tiên

Phương Hoàng
Yến

Proverbs not only play a crucial role but also have a profound impact on
human beings’ life. In modern life, proverbs raise people awareness about
the value of morality. The message of wisdom in proverbs is experience
exchange which is a way of building bridges between generations. It is
obvious that wisdom garner subtle observation, everyday experiences and
moral advice. These remarkable features contribute an enormous linguistic
source of mankind. Throughout wise-saying, youngster were wellnourished and learn experience lesson. Proverbs are garner moral advice
and practical experiences from generation to generation.Therefore,
proverbs have great contribution to human civilization. Proverbs relating to
various image such as the rich, the poor, money and labour. But this thesis I
just concentrate on proverb relating to animal images.Proverbs contain the
image of animals which symbolize for human characteristic and life
experiences. It is undeniable that the harmonic combinations of animal
images in proverbs are memorable and easy to comprehend. Every animal
has special characteristics and habits which are similar to human
personalities. Many years of observing animal’s habits helped our ancestors
create a different proverbs with animal images to illustrate natural human
behaviours. This current study has been conducted to compare and contrast
English and Vietnamese proverbs that contain images of animals. The
finding revealed that there are both similarities and differences between the
two languages in the use of animal images. The differences mainly result
from the different between the countries that speak the language. This study
shed some light on what learners should do to understand proverb and use
them effectively.
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The use of self-regulated
learning strategies for
speaking skills among nonEnglish majored students in
Can Tho University

Lê Bảo Yến

Phương Hoàng
Yến
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Willingness to
Communicate in English: A
Case Study of Englishmajored Sophomores at Can
Tho University

Bùi Phước Thiện

Nguyễn Thị
Phương Hồng

In recent years in Vietnam, learning English has been considered as the
most necessary thing for students. Especially, most of the students show a
great interest in improving their speaking skill. Besides learning in classes,
students always find for themselves a good strategy to learn. In such a
context, the current study aims to investigate the use of self-regulated
learning strategies for speaking English as well as the interaction between
students’ self-regulated learning strategy and their attitude on speaking
English among non-English majored students at Can Tho University. The
work was carried out with 60 participants who are undergraduates from
many majors but English. The major result of the survey reveals that
although students had the positive attitude towards speaking English, their
use of self-regulated learning strategies for speaking was not frequent and
popular. Additionally, the findings show that the number of students who
had negative attitude was rather high, which led to their applying selfregulated learning strategies would be limited. The study suggests teachers
give their students motivation to get more confident when learning and
performing their speaking skills.
English has been playing a more and more important role in language
teaching and learning in recent years. In Vietnam, although most students
have learnt it since they were at high school, they still feel really helpless
and unready to communicate in English when it comes to speaking. This
phenomenon is not an exception for English-majored freshmen and
sophomores. The present study aimed at exploring the EFL sophomores’
perceived level of WTC inside and outside the class, and the underlying
reasons behind that. With a descriptive method, a questionnaire with 27
statements and 2 open questions was administered to 100 English-majored
sophomores at CTU to collect data. Then the data were analyzed by the
Statistic Package for Social Science (SPSS) software. The findings showed
that most of the participants had a moderate level of WTC in English and
there was no statistical significant difference between the level of in-class
WTC and that of outside-of-class WTC in English. In general, the
participants revealed to be frequently willing to communicate in English in
both situations. Moreover, the study found that there were underlying
reasons behind the EFL students’ WTC and un-WTC. In light of the
findings, some implications and recommendations for further studies were
also addressed.
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Hoàn thiện công tác quản lý
thuế thu nhập doanh nghiệp
Huỳnh Thị Tuyết
Phan Ngọc Yến Nhi
tại Chi cục Thuế quận Ninh
Sương
Kiều Thành Phố Cần Thơ
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Ảnh hưởng của bầu không
khí cửa hàng ảnh hưởng đến
quyết định mua sắm sản
phẩm điện tử tại các siêu thị
thành phố Cần Thơ

Hồ Hoàng Bảo

Lưu Tiến Thuận
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ảnh hưởng của các hiệp định
thương mại tự do ASEAN
đến ngành giày dép của Việt
Nam

Nguyễn Hoàng Mỹ

Nguyễn Xuân
Vinh
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Ảnh hưởng của chất lượng
dịch vụ đến ý định tip của
khách hàng khi sử dụng dịch
vụ du lịch tại quận Ninh
Kiều, Tp Cần Thơ

Trương Tấn Hùng

Lưu Tiến Thuận

Nguyễn Thị Thắm

Hoàng Thị Hồng
Lộc

Nguyễn Thị Tuyết
Anh

Huỳnh Thị Đan
Xuân

Hứa Ngọc Lê

Lê Phước Hương

Nguyễn Thị Bích
Tuyền

Khưu Ngọc Huyền
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ảnh hưởng của hình ảnh
điểm đến đến ý định quay
lại và truyền miệng tích cực
của khách DL tại TP sa Đéc
tỉnh ĐT
Ảnh hưởng của sự liên kết
đến hiệu quả sản xuất của
nông hộ tham gia chuỗi giá
trị nấm rơm tại tỉnh Vĩnh
Long
ảnh hưởng của trách nhiệm
XH đến lòng trung thành
của KH: Trường hợp ngành
NH tại ĐBSCL
Các nhân tố ảnh hưởng đến
hành vi tuân thủ thuế thu
nhập cá nhân của người dân
tại thành phố Cần Thơ
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Các nhân tố ảnh hưởng đến
lòng trung thành thương
hiệu của KH sử dụng DVDL
Saigontourist tại địa bàn
tỉnh Tiền Giang

Võ Ngọc Diễm

Lưu Thanh Đức
Hải
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Các nhân tố ảnh hưởng đến
niềm tin và QĐ chọn nhà
thầu XD của hộ gia đình
trên địa bàn TPCT

Phạm Ngọc Phương
Uyên

Hoàng Thị Hồng
Lộc
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Các nhân tố ảnh hưởng đến
nhu cầu tham gia xây dựng
và bảo hộ thương hiệu nông
sản của nông hộ ở huyện
Phong Điền, thành phố Cần
Thơ

Nguyễn Thị Diễm
Hương

La Nguyễn Thùy
Dung
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Các nhân tố ảnh hưởng đến
QĐ sử dụng Bankplus của
KH tại NHTMCP Quân Đội

Phạm Quốc Trung
Tín

Võ Thị Ánh
Nguyệt
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Các nhân tố ảnh hưởng đến
quyết định mua hàng qua
Facebook của sinh viên tại
thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thanh Nhàn

La Nguyễn Thùy
Dung
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Các nhân tố ảnh hưởng đến
xu hướng chuyển đổi mô
hình canh tác đa canh theo
hướng hàng hóa của nông
hộ ở huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thị Lý
Hương

Bùi Văn Trịnh
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Các nhân tố tác động đến sự
hài lòng của KH khu vực
quận Ninh Kiều tại siêu thị
Big C Cần Thơ

Nguyễn Thùy Linh

Trần Ái Kết
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Các yếu tố ảnh hưởng đến
hành vi hỗ trợ thương hiệu
của nhân viên trong ngân
hàng
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Các yếu tố ảnh hưởng đến
Nguyễn Hồng Đặng
nhu cầu đào tạo viên chức
Hạnh
của huyện Cao Lãnh tỉnh ĐT
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Các yếu tố ảnh hưởng đến
nhu cầu tiêu dùng dịch vụ
nấu ăn lưu động của người
dân trên địa bàn Thành phố
Cần Thơ

Nguyễn Ngô Thụy
Ngân Kha

Hoàng Thị Hồng
Lộc
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Các yếu tố ảnh hưởng đến
QĐ lựa chọn cửa hàng tiện
lợi tại quận Ninh Kiều

Phạm Nguyễn Vĩnh
Nghi

Phan Thị Ngọc
Khuyên

Phan Thị Phương
Thảo

Hồ Lê Thu Trang

Lý Thị Thu Thảo

Lưu Tiến Thuận

Thị Ngọc Minh

Hoàng Thị Hồng
Lộc

Triệu Bửu Trâm

Nguyễn Thị Lan
Anh
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Các yếu tố ảnh hưởng đến ý
định hành vi du lịch có trách
nhiệm của khách du lịch nội
địa tại TPCT
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý
định mua lặp lại của sinh
viên tại các cửa hàng tiện
ích khu vực quận Ninh Kiều
- TPCT
Các yếu tố cá nhân ảnh
hưởng đến QĐ đi DL tâm
linh của du khách khi đến
TP Sóc Trăng
Các yếu tố tác động đến
hoạt động đổi mới quy trình
của DN sản xuất tại VN

Trần Thanh Thảo

Nguyễn Quốc
Nghi

Võ Văn Dứt
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Đánh gía quy trình xác lập
mức trọng yếu và công tác
đánh giá rủi ro trong kiểm
toán BCTC tại Công ty
TNHH Kiểm toán AFC Việt
Nam - CN Cần Thơ
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Đánh giá các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ của KH có
nhu cầu mua nhà đất tại
quận Ninh Kiều TPCT

Hà Minh Cường
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Đánh giá các yếu tố ảnh
hưởng đến thái độ học tập
của SV trường ĐHCT

Trịnh Hoài Phong

Hồ Lê Thu Trang
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Đánh giá công tác kế toán
và phân tích kết quả hoạt
động kinh doanh tại Công ty
Lương Thực Sông Hậu

Trần Quốc Thái
Trân

Võ Thành Danh
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Đánh giá công tác lập kế
hoạch kiểm toán báo cáo tài
chính tại Công ty TNHH
Kiểm toán AFC Việt Nam CN Cần Thơ

Nguyễn Thị Hồng
Thúy

Nguyễn Thị Diệu
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Đánh giá của du khách nội
địa về chất lượng DVDL tại
Nguyễn Tri Nam
Trần Thị Ngọc Dung
Cồn Sơn quận Bình Thủy
Khang
TPCT
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Đánh giá của du khách nội
địa về đặc sản ẩm thực tỉnh
An GIang
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1601 Luận văn ĐH

Đánh giá của khách DL về
một số món ăn tiêu biểu tại
TPCT
Đánh giá chất lượng DVDL
chợ nổi Cái Răng TPCT

Nguyễn Đình
Hoàng Quyên

Trần Quế Anh

Hồ Lê Minh Thùy

Nguyễn Quốc
Nghi

Nguyễn Kiều
Phương Loan

Nguyễn Tri Nam
Khang

Trần Đình Thông

Võ Hồng Phượng
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Đánh giá HĐ cho vay và
mức độ hài lòng của hộ
trồng cam đối với sự đáp
ứng DV cho vay của
NHTMCP công thương CN
Vĩnh Long
Đánh giá hệ thống thông tin
kế toán trong chu trình
doanh thu và chi phí tại
công ty TNHH một thành
viên A&G Pharma

Trần Trọng Quí

Trần Bá Trí

Đoàn Đinh Kim
Ngọc

Đặng Thị Ánh
Dương

Phạm Văn Chiến

Nguyễn Xuân
Thuận

Phạm Thuỳ Ngọc
Trâm

Phạm Lê Thông

Trần Vũ Trúc Ly

La Nguyễn Thùy
Dung

Nguyễn Thị Mộng
Kha

Huỳnh Hữu Thọ
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Đánh giá kiểm soát nội bộ
chu trình doanh thu tại chi
nhánh Công ty Cổ phần Tập
đoàn Hoa Sen tại Thốt NốtTP Cần Thơ

Phạm Thị Thanh
Nhàn

Trần Quế Anh
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Đánh giá kỹ năng lãnh đạo
của giám đốc siêu thị
Coopmart Ngã Bảy Hậu
Giang

Nguyễn Châu Ngọc
Linh

Đinh Công Thành
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1607 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả kinh tế
của mô hình sản xuất lúa ba
vụ tại huyện Châu Phú - An
Giang
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật
của hộ trồng lúa tại huyện
Châu Thành A tỉnh Hậu
Giang
Đánh giá hiệu quả sản xuất
trái cây chủ lực huyện
Phong Điền thành phố Cần
Thơ
Đánh giá HQKD TD cá
nhân tại NH công thương
CN Cần Thơ
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Đánh giá khả năng tiếp tục ở
ký túc xá của sinh viên đối
Vỏ Thị Thanh Tiền Nguyễn Văn Duyệt
với ký túc xá A, B trường
Đại học Cần Thơ.
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Đánh giá mức độ chấp nhận
áp dụng kỹ thuật IPM của
hộ trồng nhãn IDOR tại xã
Hòa Ninh , Long Hồ, VL
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Đánh giá mức độ đáp ứng
với công việc của SV khoa
Kinh tế trường ĐHCT sau
khi tốt nghiệp
Đánh giá mức độ hài lòng
của các doanh nghiệp vừa và
nhỏ về chất lượng dịch vụ
logistics ở thành phố Cần
Thơ
Đánh giá mức độ hài lòng
của du khách đối với DV tại
tỉnh An Giang
Đánh giá mức độ hài lòng
của học viên tiếng Hoa về
chất lượng dịch vụ tại trung
tâm ngoại ngữ New
Windows
Đánh giá mức độ hài lòng
của KH cá nhân đối với DV
ngân hàng điện tử tại NHNo
& PTNT VN chi nhánh CT
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Đánh giá mức độ hài lòng
của KH đối với CLDV tại
cửa hàng “ TG di động”
Phụng Hiệp, Hậu Giang

1618 Luận văn ĐH

Đánh giá mức độ hài lòng
của KH về việc sử dụng rau
an toàn được phân phối tại
trường ĐHCT

Nguyễn Thị Bé

Ngô Thị Thanh
Trúc

Ngô Thị Hồng
Nhung

Lê Trần Thiên Ý

Nguyễn Thị Hồng
Tươi

Trần Thị Bạch
Yến

Cao Phước Hiền

Nguyễn Thị Tú
Trinh

Lê Thị Mộng Nhi

Nguyễn Thị Ngọc
Hoa

Lâm Thị Diễm My Đoàn Tuyết Nhiễn

Lư Đình Huấn

Võ Thị Lang

Trịnh Thị Thùy
Trang

Nguyễn Phú Son
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Đánh giá mức độ hài lòng
của khách DL nội địa đối
với DL tỉnh Trà Vinh
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Đánh giá mức độ hài lòng
của sinh viên đối với ký túc
xá khu B trường ĐHCT
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Đánh giá mức độ hài lòng
của SV đối với chất lượng
đào tạo tại khoa Kinh tế
trường ĐHCT giai đoạn
2014-2016
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Đánh giá mức độ quan tâm
của SV Khoa Kinh tế trường
ĐHCT về di chuyển lao
Lê Phan Xuân Ngọc Trần Thu Hương
động trong cộng đồng kinh
tế Asean
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Đánh giá mực độ sẵn lòng
trả của người dân cho việc
bảo vệ rừng U mInh Hạ tại
xã Khánh Lâm huyện U
minh tỉnh Cà Mau
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Đánh giá mức sẳn lòng chi
trả để bảo tồn vườn cò Bằng
Lăng của người dân huyện
Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng
Đánh giá mức sẵn lòng đóng
góp của các hộ gia đình xã
Khánh An huyện U Minh
tỉnh Cà Mau cho việc bảo vệ
và phát triển rừng U Minh
Hạ
Đánh giá năng lực nghề
nghiệp của nhân lực DL tại
tỉnh Kiên Giang

Sơn Thị Charida

Nguyễn Thị Tú
Trinh

Lương Thanh Đăng Trương Đông Lộc

Dương Hải Nghi

Nguyễn Thị
Phương Dung

Phan Thị Tố Quyên

Huỳnh Việt Khải

Trần Thiên Duy

Tống Yên Đan

Lâm Hòa Lợi

Huỳnh Việt Khải

Bùi Thành Trúc

Huỳnh Trường
Huy

1627 Luận văn ĐH

Đánh giá năng lực nghề
nghiệp của nhân viên tại các
điểm DL ở tỉnh An Giang

Đại Kim Anh

Huỳnh Trường
Huy

1628 Luận văn ĐH

Đánh giá năng lực nghề
nghiệp của nhân viên tại khu
du lịch Hòn đá bạc tỉnh Cà
Mau

Tô Phúc Thành

Huỳnh Trường
Huy

1629 Luận văn ĐH

Đánh giá năng lực nghề
nghiệp của nhân viên tại khu
du lịch Khai Long tỉnh Cà
Mau

Nguyễn Ngọc Hải

Huỳnh Trường
Huy

1630 Luận văn ĐH

Đánh giá năng lực nghề
nghiệp của nhân viên tại khu
du lịch Xẻo Quýt tỉnh Đồng
Tháp

Lê Thị Cẩm Tuyền

Huỳnh Trường
Huy

1631 Luận văn ĐH

Đánh giá năng lực nhân viên
tại các điểm DL ở tỉnh Bạc
Liêu

Sơn Hoàng Minh

Nguyễn Thị Tú
Trinh

1632 Luận văn ĐH

Đánh giá năng lực tham gia
hoạt động Dl cộng đồng của
các hộ gia đình tại Cồn Sơn
TPCT

Trịnh Thị Hoài My

Hoàng Thị Hồng
Lộc

1633 Luận văn ĐH

Đánh giá niềm tin thương
hiệu của KH đối với DV bảo
hiểm nhân thọ tại TPCT

Nguyễn Thị Ngọc
Trâm

La Nguyễn Thùy
Dung

1634 Luận văn ĐH

Đánh giá nhận thức và ứng
phó với RR do lũ lụt của
nông dân trên địa bàn quận
Thốt Nốt, TPCT

Phạm Thị Mỹ Linh Nguyễn Văn Ngân

1635 Luận văn ĐH

Đánh giá nhận thức về nghề
du lịch của HS và SV tại
Cần Thơ

Nguyễn Ngọc
Hương Huyền

Võ Hồng Phượng

1636 Luận văn ĐH

Đánh giá PP lựa chọn phần
tử thử nghiệm trong việc thu
thập bằng chứng kiểm toán
được áp dụng tại cty TNHH
kiểm toán AFC VN chi
nhánh Cần Thơ

Lê Anh Thư

Nguyễn Hồng
Thoa

1637 Luận văn ĐH

Đánh giá PP thu thập bằng
chứng kiểm toán tại cty
TNHH kiểm toán AFC VN
chi nhánh Cấn Thơ

Trần Phương Tùng

Trần Quốc Dũng

1638 Luận văn ĐH

Đánh giá phương pháp lựa
chọn phần tử kiểm tra để thu
thập bằng chứng kiểm toán
tại Công ty TNHH Kiểm
toán và Định giá Vạn An

Phan Khánh My

Trần Quế Anh

1639 Luận văn ĐH

Đánh giá phương pháp thu
thập bằng chứng kiểm toán
tại công ty TNHH Kiểm
toán Phương Đông

Lữ Thị Loan Anh

Hà Mỹ Trang

1640 Luận văn ĐH

Đánh giá phương pháp thu
thập bằng chứng kiểm toán
tại công ty TNHH Kiểm
toán và tư vấn A&C - Chi
nhánh Cần Thơ

Võ Thị Khánh Linh

Lê Tín

1641 Luận văn ĐH

Đánh giá qui trình kiểm toán
khoản mục doanh thu tại cty
TNHH kiểm toán AFC VN
chi nhánh Cần Thơ

Phạm Lý Thảo
Trang

Nguyễn Tấn Tài

1642 Luận văn ĐH

Đánh giá qui trình kiểm toán
khoản mục nợ phải thu KH Nguyễn Thị Huỳnh
tại cty TNHH KT AFC Vn
Nhu
chi nhánh CT

Phan Thị Ánh
Nguyệt

1643 Luận văn ĐH

Đánh giá qui trình kiểm toán
khoản mục nợ phải trả
người bán tại Cty TNHH
KT AFC VN chi nhánh
CTho
Đánh giá qui trình kiểm toán
khoản mục tiền và vay trong
kiểm toán BCTC tại cty
TNHH KT AFC Vn chi
nhánh CT

Châu Minh Tiến

Đàm Thị Phong Ba

Nguyễn Văn Tính

Lê Trần Phước
Huy

1645 Luận văn ĐH

Đánh giá qui trình kiểm toán
khoản mục TSCĐ và CPKH
trong kiểm toán BCTC tại
cty TNHH KT AFC Vn chi
nhánh CT

Âu Thanh Ngân
Giang

Trần Quốc Dũng

1646 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình áp dụng
thủ tục phân tích trong kiểm
toán Báo cáo tài chính tại
Công ty TNHH Kiểm toán
AFC Việt Nam - CN Cần
Thơ

Vũ Thị Hồng Vân

Vũ Xuân Nam

1647 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán các khoản ước tính kế
toán tại Công ty TNHH
Kiểm toán AFC Việt Nam
chi nhánh Cần Thơ

Võ Thị Kim Trang

Võ Thành Danh

1648 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán các khoản ước tính kế
toán tại Công ty TNHH
Kiểm toán Sao Việt

Nguyễn Thị Cẩm
Thuyên

Nguyễn Hữu Đặng

1649 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục chi phí hoạt
động tại công ty TNHH
Nguyễn Thị Phượng Đàm Thị Phong Ba
kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ

1644 Luận văn ĐH

1650 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục doanh thu
bán hàng và cung cấp dịch
vụ tại công ty TNHH Kiểm
toán và dịch vụ tinh học TP.
Hồ Chí Minh (AISC)

Trần Yên Nhiên

Hà Mỹ Trang

1651 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục doanh thu
tại Công ty TNHH Kiểm
toán AFC Việt Nam - Chi
nhánh Cần Thơ

Hàng Huỳnh Mi

Hà Mỹ Trang

1652 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục doanh thu
tại Công ty TNHH Kiểm
toán Sao Việt - Chi nhánh
Cần Thơ

Nguyễn Đại Minh

Lê Phước Hương

1653 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục doanh thu
tại công ty TNHH Kiểm
toán Tư vấn Rồng Việt

Trần Thị Thu Nga

Nguyễn Thúy An

1654 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục đầu tư tài
chính tại công ty TNHH
kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ

Lê Thanh Sơn Tùng

Vũ Thị Hồng
Nhung

1655 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục hàng tồn
kho tại Công ty TNHH
Kiểm toán Sao Việt - Chi
nhánh Cần Thơ

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Hồng
Thoa

1656 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục hàng tồn
kho và giá vốn hàng bán tại
Công ty TNHH Kiểm toán
AFC VN chi nhánh C Thơ

Huỳnh Thị Ngọc
Huyền

Nguyễn Thúy An

1657 Luận văn ĐH

1658 Luận văn ĐH

1659 Luận văn ĐH

1660 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục nợ phải thu
khách hàng tại Công ty
TNHH Kiểm toán Sao Việt
Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục nợ phải thu
khách hàng tại Công ty
TNHH Kiểm toán Tư vấn
Độc Lập (IAC)
Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục nợ phải thu
khách hàng tại công ty
TNHH Kiểm toán Tư vấn
Rồng Việt
Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục nợ phải thu
khách hàng tại công ty
TNHH Kiểm toán và Định
giá Vạn An

Lý Hoàng Huệ

Nguyễn Thị Hồng
Liễu

Lê Thị Nhã Quyên

Nguyễn Hồng
Thoa

Lê Thị Thùy Linh

Nguyễn Tấn Tài

Lương Trần Thanh
Nguyễn Hữu Đặng
Thảo

1661 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục nợ phải thu
khách hàng tại Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư vấn
A&C - Chi nhánh Cần Thơ

Trần Thị Nhựt
Nguyệt

Nguyễn Thị Diệu

1662 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục nợ phải thu
tại Công ty TNHH Kiểm
toán và Thẩm định giá M&H

Đặng Thiên Ân

Trần Quế Anh

1663 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục nợ phải trả
tại công ty TNHH Kiểm
toán Sao Việt - Chi nhánh
Cần Thơ

Huỳnh Tuyết Nhi

Phan Thị Ánh
Nguyệt

1664 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục nợ phải trả
tại công ty TNHH kiểm toán
tư vấn Rồng Việt

1665 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục nợ phải trả
tại Công ty TNHH Kiểm
toán và Tư vấn A&C Chi
nhánh Cần Thơ

1666 Luận văn ĐH

1667 Luận văn ĐH

1668 Luận văn ĐH

Nguyễn Thị Ngọc
Dung

Trần Quốc Dũng

Võ Phạm Vịnh Nghi Đàm Thị Phong Ba

Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục phải trả
Nguyễn Ngọc Điều
Lê Tín
người bán tại Công ty
TNHH Kiểm toán AFC Việt
Nam - Chi nhánh Cần Thơ
Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục tài sản cố
Dương Tú Ngân
Trần Khánh Dung
định và chi phí khấu hao tại
Công ty TNHH Kiểm toán
Việt Úc
Đánh giá quy trình kiểm
toán khoản mục tiền và vay
Nguyễn Ngọc Khuê Đàm Thị Phong Ba
tại công ty TNHH kiểm toán
Sao việt chi nhánh Cần Thơ

1669 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán nợ phải trả tại Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư vấn
Tài chính Toàn Cầu

Tô Trần Anh Thư

Nguyễn Thị Diệu

1670 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán phần hành thuế Giá trị
gia tăng và thuế Thu nhập
doanh nghiệp trong kiểm
toán báo cáo tài chính tại
Công ty TNHH Kiểm toán
Sao Việt - Trụ sở chính TP.
Hồ Chí Minh

Trần Thị Huyền
Trân

Võ Thành Danh

1671 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình kiểm
toán thuế tại Công ty TNHH
Kiểm toán Việt Úc

1672 Luận văn ĐH

Đánh giá RR sức khỏe trong
hoạt động nông nghiệp:
Thực nghiệm lựa chọn tiếp
Nguyễn Phương Duy Vũ Thùy Dương
cận việc sử dụng thuốc trừ
sâu của nồn dân huyện Tam
Bình tỉnh vĨnh Long

1673 Luận văn ĐH

1674 Luận văn ĐH

1675 Luận văn ĐH

Đánh giá sinh kế của các
nông hộ trồng 3 vụ lúa ở xã
Phú Lộc huyện Tam Bình,
tỉnh Vĩnh Long
Đánh giá sự hài lòng của
KH đối với SP và DV của
Trung Nguyên coffee tại
TPCT
Đánh giá sự hài lòng của
khách hàng đối với chât
lượng dịch vụ thẻ tín dụng
quốc tế Mastercard của ngân
hàng Pvcombank chi nhánh
Cần Thơ

Nguyễn Thị Kiều

Phan Thị Ánh
Nguyệt

Tống Thị Tha

Nguyễn Thúy
Hằng

Dương Kim Anh

Lê Bình Minh

Nguyễn Thị Đạt

Lê Trần Thiên Ý

1676 Luận văn ĐH

Đánh giá sự thỏa mãn trong
công việc của nhân viên tại
cty TNHH Bohsing

Khúc Thị Như
Huỳnh

Lê Tấn Nghiêm

1677 Luận văn ĐH

Đánh giá tác động của kết
quả bán hàng đến lòng trung
thành thương hiệu của nhà
bán lẻ đối với công ty
Mondelez Kinh Đô

Võ Thị Thúy Vy

Nguyễn Quốc
Nghi

1678 Luận văn ĐH

Đánh giá tác động RR trong
nông nghiệp và chiến lược
đối phó với RR của nông hộ
tại tỉnh Bạc Liêu

Nguyễn Ngọc Như
Bình

Nguyễn Tuấn Kiệt

1679 Luận văn ĐH

Đánh giá thị hiếu cho sản
phẩm gạo thân thiện với môi
trường của người tiêu dùng
Thành phố Vĩnh Long

Võ Huỳnh Nhi

Huỳnh Việt Khải

1680 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng công
tác QL thuế thu nhập DN tại
cục thuế tỉnh Sóc Trăng

Lê Minh Tú

Trương Đông Lộc

Huỳnh Ngọc Lan
Anh

Lê Phước Hương

Trần Kim Thi

Tống Yên Đan

Lê Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc
Hoa

1684 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện hệ
thống kiểm soát nội bộ chu
trình doanh thu tại công ty
cổ phần chế biên thủy hải
sản Hiệp Thanh

Phạm Minh Quang

Lê Tín

1685 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện
phương pháp thu nhập bằng
chứng kiểm toán tại công ty
TNHH Kiểm toán Sao Việt Chi nhánh Cần Thơ

Đinh Thanh Thảo

Trương Thị Thúy
Hằng

1686 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện qui
trình kiểm toán KM nợ phải
thu KH tại cty TNHH kiểm
toán và định giá Vạn An

Phạm Thị Thu Cúc

Nguyễn Thị Diệu

1681 Luận văn ĐH

1682 Luận văn ĐH

1683 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng hoạt
động kế toán trách nhiệm tại
các doanh nghiệp ở Đồng
bằng sông Cửu Long
Đánh giá thực trạng QL
thông tin nuôi trồng theo
tiêu chuẩn Global gap của
nông hộ nuôi tôm sú tỉnh Cà
Mau
Đánh giá thực trạng và giải
pháp phát triển sản phẩm thẻ
ATM tại ngân hàng Thương
Mại Cổ Phần Sài Gòn
Thương Tín (Sacombank)
chi nhánh Hậu Giang

1687 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện quy
trình áp dụng thủ tục phân
tích trong kiểm toán BCTC
tại cty TNHH kiểm toán Sao
Việt CN Cần Thơ

Dương Ngọc

Trương Thị Thúy
Hằng

1688 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện quy
trình kiểm toán khoản mục
nợ phải thu tại Công ty
TNHH Dịch vụ tư vấn tài
chính kế toán và kiểm toán
Phía nam(AASCs)

Phạm Bảo Trân

Võ Thành Danh

1689 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện quy
trình kiểm toán khoản mục
nợ phải trả người bán tại
Công ty TNHH Dịch vụ tư
vấn tài chính kế toán và
kiểm toán Phía nam

Tống Thị Hàm Yên

Vũ Xuân Nam

1690 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện quy
trình kiểm toán khoản mục
nợ phải trả tại công ty
TNHH kiểm toán Đại Tín

Thạch Ngọc Trăng

Vũ Thị Hồng
Nhung

1691 Luận văn ĐH

ĐÁNH GIÁ VÀ HOÀN
THIỆN QUY TRÌNH KIỂM
TOÁN KHOẢN MỤC
TIỀN VÀ TẠM ỨNG
TRONG KIỂM TOÁN
Trương Vĩnh Phước Nguyễn Thúy An
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TẠI CÔNG TY TNHH
KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN
A&C CHI NHÁNH CẦN
THƠ

1692 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện quy
trình kiểm toán tài sản cố
định của Công ty TNHH
Dịch vụ Tư vấn Tài chính,
Kế toán và Kiểm toán phía
Nam

Lê Sơn Tùng

Bùi Văn Trịnh

1693 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện quy
trình kiểm toán Tài sản cố
định và chi phí khấu hao tại
Công ty TNHH Kiểm toán
và tư vấn A&C - Chi nhánh
Cần Thơ

Nguyễn Chí Công

Lê Trần Phước
Huy

1694 Luận văn ĐH

Đánh giá và hoàn thiện quy
trình khoản mục nợ phải trả
người bán trong báo cáo tài
chính tại Công ty TNHH
kiểm toán E-Jung

1695 Luận văn ĐH

Đánh giá văn hóa doanh
nghiệp trường hợp: công ty
TNHH MTV XSKT Hậu
Giang

Nguyễn Quang
Tường

Châu Thị Lệ
Duyên

1696 Luận văn ĐH

Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá
cán bộ hành chính Khoa
Kinh tế trường Đại học Cần
Thơ

Nguyễn Thị Cẩm
Thu

Nguyễn Thị
Phương Dung

1697 Luận văn ĐH

Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá
viên chức giảng dạy khoa
kinh tế Đại học Cần Thơ

Phạm Thị Thanh Vi

Nguyễn Thị
Phương Dung

Đỗ Thị Kim Ngân

Hồ Lê Thu Trang

Trần Minh Sang

Phan Anh Tú

1698 Luận văn ĐH
1699 Luận văn ĐH

Đề xuất giải pháp marketing
cho Oppa nướng lẫu Nhật –
Hàn năm 2018
Đổi mới và quốc tế hóa của
các doanh nghiệp tại
Malaysia

Vương Bích Phượng Nguyễn Tấn Tài

1700 Luận văn ĐH

Giải pháp chuyển dịch cơ
cấu ngành trồng trọt theo
hướng sản xuất hàng hóa ở
huyện Châu Thành A, tỉnh
Hậu Giang

1701 Luận văn ĐH

Giải pháp đẩy mạnh hoạt
động Marketing cho Công ty
Trần Thị Kim Ngân
TNHH Nông Nghiệp Toàn
Cầu

1702 Luận văn ĐH

Giải pháp giúp các doanh
nghiệp KD lưu trú tại TPCT
tăng khả năng tiếp cận với
du khách quốc tế và cải
thiện chất lượng thông tin
trực tuyến

Nguyễn Thị Ngọc
Kiều

Dương Quế Nhu

1703 Luận văn ĐH

Giải pháp hạn chế RR tronh
TTQT theo phương thức
TDCT tại NHTMCP XNK
VN chi nhánh Cần Thơ

Bùi Yến Nhi

Nguyễn Kim Hạnh

1704 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn chỉnh hoạt
động Marketing - Mix tại
công ty TNHH MTV SXTM Nguyên Gia Linh

Nguyễn Thị Ngọc
Trâm

Đỗ Thị Tuyết

Mai Yến Nhi

Nguyễn Văn Duyệt

Lê Thị Bé Thi

Nguyễn Phú Son

Võ Bạch Kim Ngân

Thạch Keo Sa
Ráte

1705 Luận văn ĐH

1706 Luận văn ĐH

1707 Luận văn ĐH

Giải pháp hoan fthieenj
công tác QTNNL tại NHNo
& PTNT huyện Trà Ôn
Giải pháp hoàn thiện công
tác QTNNL tại NH
Sacombank CN Thành phố
Sóc
GiảiTrăng
pháp hoàn thiện công
tác QTNNL tại NHTMCP
đại chúng VN chi nhánh
Tây Đô

Nguyễn Quế Trân

Khưu Ngọc Huyền

Nguyễn Thị
Phương Dung

1708 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện công
tác QTNNL tại NHTMCP
Sài gòn thương tín chi
nhánh Cần Thơ

Lê Tấn Triệu

Nguyễn Thị
Phương Dung

1709 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện công
tác quản trị nguồn nhân lực
tại Công ty Cổ phần Thương
mại Dầu khí Cửu Long

Nguyễn Hữu Thọ

Thái Văn Đại

1710 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện công
tác quản trị nguồn nhân lực
tại công ty TNHH TM-DVSX Anh Khoa

Hứa Thanh Hậu

Trương Đông Lộc

1711 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện công
tác quản trị nguồn nhân lực
tại công ty TNHH
TOYOTA Cần Thơ

Thái Thị Huyền
Thoại

Trương Chí Tiến

1712 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện công
tác Quản trị nguồn nhân lực
tại ngân hàng TMCP Đông
Nam Á Chi nhánh Cần Thơ

Cao Ngọc Bích

Lưu Thanh Đức
Hải

1713 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện công
tác quản trị quan hệ KH tại
NHTMCP Đông á chi nhánh
Kiên Giang

Trần Tuyết Trinh

Lưu Thanh Đức
Hải

Nguyễn Thị Thanh
Thùy

Phan Tùng Lâm

Hồ Thị Tuyết Nhi

Lê Thị Diệu Hiền

Nguyễn Thị Ngọc
Mỹ

Nguyễn Phạm
Thanh Nam

1714 Luận văn ĐH

1715 Luận văn ĐH

1716 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện hệ
thống kênh phân phối của
công ty CP kỹ thuật và ô tô
trường long CN ĐBSCL
Giải pháp hoàn thiện hệ
thống kênh phân phối tại
công ty TNHH TMDV Mỹ
Hòa
Giải pháp hoàn thiện hệ
thống phân phối của Doanh
Nghiệp Tư Nhân Thương
Mại Tường Phúc

1717 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện hoạt
động QTNNL tại cty CP
vàng bạc đá quý Phú Nhuận
chi nhánh Cần Thơ

Huỳnh Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị
Phương Dung

1718 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện kênh
phân phối của Công ty
TNHH Vinataba-Philip
Morris tại Cái Răng Cần Thơ

Võ Thị Thu

Lê Thị Diệu Hiền

1719 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện kênh
phân phối gạo ở công ty cổ
phần thương mại tổng hợp
Châu Thành tại Thành phố
Cần Thơ

Nguyễn Thị Thùy
Trang

Võ Thành Danh

1720 Luận văn ĐH

Giải pháp hoàn thiện quản
trị chuỗi cung ứng tại Công
ty TNHH Thương mại Dịch
vụ hàng hải Khánh Hoàng

Lê Phượng Anh

Lê Thị Diệu Hiền

1721 Luận văn ĐH

1722 Luận văn ĐH
1723 Luận văn ĐH

Giải pháp mở rộng cho vay
tiêu dùng không có tài sản
đảm bảo tại NHTMCP hàng
hải VN PGD Ninh Kiều
Giải pháp nâng cao chất
lượng DVDL tỉnh Bạc Liêu
Giải pháp nâng cao chất
lượng NNL của cty CP cấp
thoát nwowsxc Cần Thơ

1724 Luận văn ĐH

Giải pháp nâng cao động lực
làm việc và sự gắn kết với tổ
chức của nhân viên đã được
đào tạo ở nước ngoài về làm
việc tại TPCT

1725 Luận văn ĐH

Giải pháp nâng cao GTGT
nông sản chủ lực tại huyện
Phong Điền TPCT

Lê Thị Thùy Trang Nguyễn Hữu Tâm

Lý Thị Diễm

Nguyễn Thị Tú
Trinh

Lý Giáng Ngọc

Nguyễn Thị
Phương Dung

Võ Thị Cẩm Dịêu

Nguyễn Quốc
Nghi

Lê Quốc Bửu

Nguyễn Quốc
Nghi

1726 Luận văn ĐH

Giải pháp nâng cao hiệu quả
cho vay hộ nghèo của ngân
hàng chính sách xã hội quận
Cái Răng, Cần Thơ

1727 Luận văn ĐH

Giải pháp nâng cao hiệu quả
hoạt động tín dụng cá nhân
tại Ngân hàng Thương mại
Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Cổ phần Xuất nhập khẩu
Việt Nam chi nhánh Tây Đô

1728 Luận văn ĐH

Giải pháp nâng cao hiệu quả
huy động vốn tại NHTMCP
Đại Chúng VN Pvcombank
PGD an Phú

Nguyễn Châu
Thanh Toàn

Vương Quốc Duy

1729 Luận văn ĐH

Giải pháp nâng cao hiệu quả
sử dụng NNL tại NHTMCP
Phương Đông chi nhánh CT

Nguyễn Ngọc Hân

Lê Tấn Nghiêm

1730 Luận văn ĐH
1731 Luận văn ĐH
1732 Luận văn ĐH
1733 Luận văn ĐH
1734 Luận văn ĐH
1735 Luận văn ĐH

1736 Luận văn ĐH

Huỳnh Thị Thanh
Hiền

Giải pháp nâng cao hiệu quả
tiêu thu SP cho cty TNHH
Hồ Thái Kim Oanh
MTV sinh hóa Phù Sa
Giải pháp nâng cao hiệu quả Nguyễn Thị Tuyết
XK gạo của cty CP Gentraco
Linh
Giải pháp nâng cao
Nguyễn Thế Nhật
HQHĐKD tại cty CP may
Anh
Meko
Giải pháp phát triển DL đô
Phạm Thị Mỹ Giang
thị tại TPCT
Giải pháp phát triển du lịch
Phạm Thị Ngọc
chợ nổi Cái RĂng
Lành
Giải pháp phát triển du lịch
sinh thái vườn quốc gia
Lê Thị Thảo Ngân
Tràm chim tỉnh Đồng Tháp
Giải pháp phát triển DV
ngân hàng bán lẻ tại
NHTMCP công thương VN
chi nhánh VL

Trần Nguyên Quốc

Trần Ái Kết

Thạch Keo Sa
Rate

Nguyễn Văn Duyệt
Quan Minh Nhựt
Huỳnh Hữu Thọ
Hoàng Thị Hồng
Lộc
Nguyễn Tri Nam
Khang
Nguyễn Tri Nam
Khang

Mai Lê Trúc Liên

1737 Luận văn ĐH

Giải pháp phát triển hoạt
động marketing mix tại cty
TNHH TMDV may mặc
Nguyễn Triều

1738 Luận văn ĐH

Giải phấp nâng cao hiệu quả
QTNNL tại cty CPXD hạ
tầng KCN Cần Thơ

1739 Luận văn ĐH

Hoạch định chiến lược
marketing cho DV Internet
banking tại NHTMCP SG
Thương tín chi nhánh HG
đến năm 2022

1740 Luận văn ĐH

Hoạch định chiến lược
marketing cho SP
Nattoenzym của cty CP
dược Hậu Giang

1741 Luận văn ĐH

Hoàn thiện công tác chăm
sóc KH của TTKD viễn
thông Cần Thơ

1742 Luận văn ĐH

hoàn thiện công tác QTNNL
của tập đoàn bưu chính viễn
thông VN chi nhánh CT

1743 Luận văn ĐH

1744 Luận văn ĐH

1745 Luận văn ĐH

Hoàn thiện công tác
QTNNL tại cty TNHH DV
vệ sinh công nghiệp Đất
Phương Nam
Hoàn thiện công tác
QTNNL tại cty TNHH
SXTM SXTM bao bì Nam
Hưng Phát
Hoàn thiện công tác quản lý
HHXNK bằng thủ tục hải
quan điện tử

Nguyễn Thiện Hải

Trần Ái Kết

Phạm Trần Điền

Hoàng Thị Hồng
Lộc

Trần Thị Mỹ Nhân

Ngô Mỹ Trân

Huỳnh Công Hà

Ngô Mỹ Trân

Sử Ngọc Nhi

Lê Tấn Nghiêm

Thái Duy Đình

Lê Thị Thu Trang

Ong Ái Nhi

Nguyễn Thanh
Nguyệt

Phan Lê Thanh Sơn

Lê Tấn Nghiêm

Nguyễn Kim Yến

Phan Anh Tú

1746 Luận văn ĐH

Hoàn thiện hệ thống kiểm
soát nội bộ chu trình bán
hàng - thu tiền tại Công ty
TNHH Giống Thủy Sản
Dương Hùng

1747 Luận văn ĐH

Hoàn thiện hệ thống kiểm
soát nội bộ hệ thống tín
dụng tại Ngân hàng Thương Trần Quốc Nguyên Nguyễn Hữu Đặng
mại Cổ phần Đại Chúng
Việt Nam Chi nhánh Tây Đô

1748 Luận văn ĐH

Hoàn thiện hệ thống kiểm
soát nội bộ hoạt động tín
dụng tại Quỹ tín dụng nhân
dân Nhà Bàng
Hoàn thiện hệ thống kiểm
soát nội bộ họt động TD tại
NHTMCP XNK Vn chi
nhanh Tây Đô
Hoàn thiện hệ thống kiểm
soát nội bộ nghiệp vụ tín
dụng tại NHTMCP Đại
chúng VN CN Cần Thơ
PGD An Phú
Hoàn thiện hệ thống thông
tin kế toán chu trình doanh
thu và chi phí tại công ty cổ
phần thủy sản Tài Kim Anh

Phạm Kiều Loan

Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Ngọc Thảo
Nguyễn Hữu Đặng
Nguyên

Bùi Quang Phương

Trần Quế Anh

Lưu Tô Đào

Nguyễn Hữu Đặng

Trần Bảo Ngân

Trương Thị Thúy
Hằng

1752 Luận văn ĐH

Hoàn thiện hệ thống thông
tin kế toán trong chu trình
doanh thu tại Công ty CP
Tập đoàn Hoa sen – Chi
nhánh Cái Răng.

Nguyễn Thị Diễm
Trinh

Nguyễn Hữu Đặng

1753 Luận văn ĐH

Hoàn thiện hệ thống thông
tin kế toán trong chu trình
doanh thu tại Công ty
TNHH Quảng cáo Tài Phát.

Nguyễn Thị Yến My

Phan Thị Ánh
Nguyệt

1749 Luận văn ĐH

1750 Luận văn ĐH

1751 Luận văn ĐH

1754 Luận văn ĐH

1755 Luận văn ĐH

Hoàn thiện hệ thống thông
tin kế toán trong chu trình
doanh thu và chi phí tại
Công ty Cổ phần may Nhật
Thành
Hoàn thiện HTTT kế toán
chu trình DT & CP tại siêu
thị Co.Opmart Châu Đốc

Võ Hồng Thắm

Lê Tín

Lê Thị Thảo Nguyên

Lê Tín

Nguyễn Thị Hồng
Trân

Võ Thành Danh

1756 Luận văn ĐH

Hoàn thiện quy trình kiểm
toán doanh thu tại công ty
TNHH dịch vụ tư vấn tài
chính kế toán và kiểm toán
phía nam (AASCS)

1757 Luận văn ĐH

Hoàn thiện quy trình kiểm
toán khoản mục Doanh thu
tại Công ty TNHH Kiểm
toán Phương Đông

1758 Luận văn ĐH

Hoàn thiện quy trình kiểm
toán khoản mục tài sản cố
định và CP khấu hao tại Cty
TNHH kiểm toán AFC VN
chi nhánh Cần Thơ

1759 Luận văn ĐH

Hoàn thiện quy trình kiểm
toán khoản mục tiền, các
khoản tương đương tiền và
Nguyễn Thị Mỹ Thu Nguyễn Thị Diệu
các khoản phải thu khác tại
công ty TNHH kiểm toán4EJung

1760 Luận văn ĐH

Hoàn thiện quy trình kiểm
toán Tài sản cố định và chi
phí khấu hao tại công ty
TNHH Kiểm toán Sao Việt Chi nhánh Cần Thơ

Nguyễn Châu Ngọc Nguyễn Thị Hồng
Ái
Liễu

Nguyễn Thế Hiển

Lý Anh Thư

Hồ Hữu Phương
Chi

Nguyễn Hữu Đặng

1761 Luận văn ĐH

Kế hoạch truyền thông - kỷ
niệm 10 năm thành lập và
phát triển của CT TNHH
truyền thông Mặt Trời Lớn

Nguyễn Phước
Thanh

Lê Quang Viết

1762 Luận văn ĐH

Kế toán bán hàng & xác
định KQHĐKD tại cty CP
dược Hậu Giang

Đỗ Lan Hương

Nguyễn Văn Duyệt

1763 Luận văn ĐH

Kế toán bán hàng & XĐKQ
tiêu thụ tại cty CP dược Hậu
Giang

Nguyễn Thị Đan
Phượng

Nguyễn Thị Diệu

1764 Luận văn ĐH

Kế toán bán hàng và xác
định kết quả hoạt động kinh
doanh tại Công ty TNHH
MTV Nông Nghiệp Thiên
Ân.

Nguyễn Hứa Nhật
Quang

Đàm Thị Phong Ba

1765 Luận văn ĐH

Kế toán bán hàng và xác
định kết quả hoạt động kinh
doanh tại Doanh nghiệp tư
nhân Loan Anh

Võ Ngọc Đào

Đàm Thị Phong Ba

1766 Luận văn ĐH

Kế toán các khoản nợ phải
thu và phải trả tại DNTN Lê Thạch Thị Somalinh
Trung.

Nguyễn Tấn Tài

1767 Luận văn ĐH

Kế toán công nợ & phân
tích tình hình công nợ tại
Hoàng Hoàng Triệu
chi nhánh Cần Thơ – cty CP
Phú
ô tô Trường Hải

Trần Quế Anh

1768 Luận văn ĐH

Kế toán công nợ và phân
Nguyễn Quách Anh
tích tình hình công nợ tại cty
Khoa
CP du lịch Cần Thơ

Phan Thị Mỹ
Hoàng

1769 Luận văn ĐH

Kế toán CPSX và tính
GTSP tại cty CP mía đường
Cần Thơ

Lê Thị Thơ

Trương Đông Lộc

1770 Luận văn ĐH

1771 Luận văn ĐH
1772 Luận văn ĐH

Kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại
Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi
thủy sản trực thuộc Công ty
Cổ phần XNK Nông sản
Thực Phẩm An Giang
(AFIEX).
Kế toán doanh thu, CP và
xác định KQKD
Kế toán doanh thu, CP và
XĐKQHĐKD tại cty TNHH
MTV thuốc lá An GIang

Đặng Ngọc Hân

Trần Quốc Dũng

Trần Ngọc Diễm

Lê Nguyễn Đoan
Khôi

Hoàng Thị Tuyết
Nhi

Lê Tín

Trần Phạm Mỹ Nghi

Lê Tín

1773 Luận văn ĐH

Kế toán DT, CP và
XĐKQKD tại cty TNHH
MTV TMDV và xây dựng
Hoàng Bỉ

1774 Luận văn ĐH

Kế toán huy động vốn và
phân tích tình hình huy động
vốn tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín - Chi
nhánh Cà Mau.

Tô Kiều Trinh

Hồ Hữu Phương
Chi

1775 Luận văn ĐH

Kế toán phân tích và xác
định KQHĐKD tại chi
nhánh Cty CP tập đoàn Hoa
Sen TPCT

Nguyễn Thị Quyên

Thái Văn Đại

1776 Luận văn ĐH

Kế toán tập hợp CP và tính
GTSP tại cty CP in Nguyễn
Văn Thảnh

Võ Văn Thi

Nguyễn Văn Duyệt

1777 Luận văn ĐH

Kế toán tập hợp CPSX &
tính GT tại cty TNHH Sấu
Con CT

Lê Thị Ngọc Linh

Phan Thị Ánh
Nguyệt

1778 Luận văn ĐH

Kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty cổ phần in
Nguyễn Văn Thảnh

Trần Thị Mỹ Thanh

Trần Quế Anh

1779 Luận văn ĐH

Kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Doanh nghiệp tư
nhân in và du lịch Lê Thao

Trần Thúy Duy

Lê Tín

1780 Luận văn ĐH

Kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Hợp tác xã Kim
Hưng

Đào Ngọc Quí

Trần Khánh Dung

1781 Luận văn ĐH

Kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành tại
Công ty TNHH tư vấn đầu
tư và xây dựng Hòa Bình

Hồ Thị Bích Tuyền

Trần Quế Anh

1782 Luận văn ĐH

Kế toán tập hợp chi phí và
tính giá thành sản phẩm tại
Công ty CP Xây lắp và Vật
liệu xây dựng Đồng Tháp.

Phạm Thị Kim Thi

Nguyễn Thị Diệu

Trần Thị Thúy
Quyên

Trần Ái Kết

Nguyễn Thị Thúy
An

Mai Văn Nam

Nguyễn Thị Ngọc
Hân

Nguyễn Thu Nha
Trang

Tô Thị Vàng

Trần Ái Kết

1783 Luận văn ĐH

1784 Luận văn ĐH

1785 Luận văn ĐH

Kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương tại
KS Cứu Long
Kế toán tiêu thụ và
KQHĐKD tại cty CP chế
biến thủy hải sản Hiệp
Thanh
Kế toán tính và phân tích
biến động giá thành SP tại
cty CP thực phẩm Sao Ta

1786 Luận văn ĐH

Kế toán thanh toán không
dùng tiền mặt tại NHTMCP
Sài gòn Thương tín CN Cà
Mau

1787 Luận văn ĐH

Kế toán THCPSX & tính
GTSP tại cty TNHH HTV
hải sản 404

Trần Huỳnh Thanh
Đàm Thị Phong Ba
Hà

1788 Luận văn ĐH

Kế toán thuế giá trị gia tăng
tại Công ty cổ phần thương
Nguyễn Phạm Duy
mại và kỹ thuật điện tự động
Linh
Nam Khiêm

Nguyễn Thanh
Nguyệt

1789 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bàng tiền và
các khoản phải thu tại cty
TNHH Nhân Kiến Văn

Giã Thị Kim Ngân

Mai Văn Nam

1790 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền tại
cty TNHH TM & DV Vạn
Phát Nguyên

Lý Ngọc Như

Nguyễn Thị Diệu

1791 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản công nợ tại cty
CP xây dựng Trần Gia

Nguyễn Thị Bích
Thủy

Phan Thị Mỹ
Hoàng

1792 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản công nợ tại cty
lương thực Sông Hậu

Lê Nguyễn Nhựt
Phường

Trần Quế Anh

1793 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản nợ phải thu tại cty
TNHH Nhật Minh Đan

Lê Bửu Lộc

Trương Thị Thúy
Hằng

1794 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản phải thu khách
hàng tại Công ty cổ phần tập
đoàn thủy sản Minh Phú

1795 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản phải thu tại Công
ty TNHH Tam Hòa Phát

Lê Huỳnh Như

Nguyễn Thị Diệu

1796 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản phải thu tại Công
ty Xăng dầu Tây Nam Bộ.

Hoàng Thị Khánh
Huyền

Lê Trần Phước
Huy

1797 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản phải thu tại cty
CP XNK An Giang

Trần Minh Loan

Đặng Thị Ánh
Dương

1798 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản phải thu tại cty
TNHH Bách Tiệp

Trần Huệ Hương
Giang

Trần Quế Anh

Phạm Hồng Nhung Nguyễn Hữu Đặng

1799 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản phải thu tại cty
TNHH Thanh Long CT

Võ Thị Tuyết Anh

Lê Trần Phước
Huy

1800 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản phải thu tại chi
nhánh Công ty cổ phần
thương mại Cần Thơ

Trần Thị Ánh Thúy

Đinh Thị Ngọc
Hương

1801 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
các khoản phải thu trong
Công ty Cổ phần Đầu tư
Công nghệ Phương Tùng.

Nguyễn Thị Huỳnh
Giao

Nguyễn Thu Nha
Trang

1802 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
khoản phải thu khách hàng
tại Công ty cổ phần giáo dục
Mekong Cần Thơ

Hồ Thị Kim Hồng

Phan Thị Ánh
Nguyệt

1803 Luận văn ĐH

Kế toán vốn bằng tiền và
khoản phải thu khách hàng
tại Công ty cổ phần thủy sản
Cửu Long

Thạch Thị Ngọc
Hương

Nguyễn Tấn Tài

1804 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Công ty cổ phần in Nguyễn
Văn Thảnh

Trần Nhật Thanh

Đặng Thị Ánh
Dương

1805 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Công ty cổ phần thủy sản
Cần Thơ

1806 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Công ty cổ phần thương mại
và kỹ thuật điện tự động
Nam Khiêm

Lê Thị Thanh Thúy Trần Khánh Dung

Đinh Ngọc Trúc

Trương Thị Thúy
Hằng

1807 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Công ty cổ phần trang thiết
bị y tế Nguyên Quốc

Huỳnh Thị Ngọc
Diệu

Nguyễn Tấn Tài

1808 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu Thịnh Phú An Giang

Đỗ Thị Khách
Huyền

Lê Tín

1809 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Công ty TNHH đầu tư phát
triển chợ - siêu thị Việt Mai

Đinh Thị Bé Tý

Trương Thị Thúy
Hằng

1810 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Tô Thị Thảo Nguyên Nguyễn Hữu Đặng
Công ty TNHH thương mai dịch vụ - tin học Minh Trí

1811 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Doanh nghiệp tư nhân in và
du lịch Lê Thao

Nguyễn Chúc Ly

Nguyễn Hữu Đặng

1812 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc
Ngân.

Lâm Minh Thuận

Trương Thị Thúy
Hằng

1813 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại
Doanh nghiệp tư nhân Vân
Anh

Hứa Thị Kim Ngân Đàm Thị Phong Ba

1814 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh chi nhánh Công
ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen
tại thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Chúc
Ngân

Nguyễn Tấn Tài

1815 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ
phần giáo dục Mekong

Lê Nguyễn Cẩm
Tiên

Lê Trần Phước
Huy

1816 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ
phần SADICO Cần Thơ

Lê Thị Quế Mỹ

Phan Thị Ánh
Nguyệt

1817 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ
phần thương nghiệp tổng
hợp Cần Thơ

Nguyễn Thị Anh
Thư

Trương Thị Thúy
Hằng

1818 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty
TNHH MTV Sáu Nhã xe
máy

Huỳnh Đắc Thắng

Đinh Thị Ngọc
Hương

1819 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty
TNHH Phong Cách Xuân
An.

Nguyễn Trần Cẩm
Vân

Nguyễn Thị Hồng
Liễu

1820 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại chi nhánh
Công ty cổ phần nội thất
Hòa Phát

Phùng Lê Chí Hiếu Nguyễn Hữu Đặng

1821 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại chi nhánh
Công ty cổ phần thương mại
Cần Thơ

Nguyễn Thị Thu
Hương

Đàm Thị Phong Ba

1822 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại Doanh
nghiệp tư nhân Ngọc Dung

Nguyễn Thị Ngọc
Ngân

Lê Tín

1823 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại Doanh
nghiệp tư nhân Diễm Ngân

Triệu Kim Ngân

Nguyễn Thị Diệu

1824 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại Doanh
nghiệp tư nhân Hữu Lộc

Nguyễn Thị Thuý
Anh

Nguyễn Hữu Đặng

1825 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả
kinh doanh và phân tích kết
quả hoạt động kinh doanh
tại Doanh nghiệp tư nhân Tạ
Gia Phát

Quách Hồng Gấm

Nguyễn Thị Diệu

1826 Luận văn ĐH

Kế toán xác định kết quả và
phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh tại Công ty
TNHH thương mại Thu
Thủy - Cần Thơ

Nguyễn Thị Bạc

Phan Thị Ánh
Nguyệt

1827 Luận văn ĐH

Kế toán xác định KQKD tại
công ty TNHH Nhân Kiến
Văn

Võ Nguyên Trinh

Nguyễn Thanh
Nguyệt

1828 Luận văn ĐH

Kế toán xác định và phân
tích kết quả hoạt độn kinh
doanh tại Công ty TNHH
MTV xây dựng thương mại
Minh Huy

Ngô Thị Quế Trang

Trần Quế Anh

1829 Luận văn ĐH

Kế toán xác định và phân
tích kết quả hoạt động kinh
doanh tại Công ty Điện lực
Sóc Trăng.

Phạm Thúy Vy

Nguyễn Thu Nha
Trang

1830 Luận văn ĐH

Kế toán xác định và phân
tích kết quả hoạt động kinh
doanh tại Công ty TNHH
MTV Du lịch thương mại
Kiên Giang

Bùi Mỹ Duyên

Phan Thị Ánh
Nguyệt

1831 Luận văn ĐH

Kế toán xác định và phân
tích kết quả hoạt động kinh
doanh tại Công ty TNHH
MTV thương mại dịch vụ
Hóa dầu HTH

Viên Thị Mai Anh

Đặng Thị Ánh
Dương

1832 Luận văn ĐH

Kế toán xác định và phân
tích kết quả hoạt động kinh
doanh tại công ty Thép Tây
Đô

Trần Thị Thanh
Huyền

Nguyễn Thu Nha
Trang

1833 Luận văn ĐH

Kế toán xác định và phân
tích kết quả hoạt động kinh
doanh tại Công ty Thép Tây
Đô.

Lâm Bích Đoan

Nguyễn Thị Hồng
Liễu

1834 Luận văn ĐH

Kế toán XD & phân tích
HQHĐKD tại cty CP Hiệp
Lợi Cần Thơ

Trần Thị Ngọc Minh

Lê Nguyễn Đoan
Khôi

1835 Luận văn ĐH

Kế toán XDKQHĐKD tại
cty CP phân bón đôi trâu
vàng

Nguyễn Hồng
Phương

Nguyễn Văn Duyệt

1836 Luận văn ĐH

Kế toán XDKQHĐKD tại
cty CP phân bón và hóa chất
Cần Thơ

Trần Thành Ngọc

Lê Tín

1837 Luận văn ĐH

Kế toán XDKQHĐKD tại
DN tư nhân Phan Phương
Thảo

Nguyễn Thị Ngọc
Điệp

Phan Đình Khôi

1838 Luận văn ĐH

Kế toán XDKQHĐKD tại
DN tư nhân TMDV Trúc
Linh

Nguyễn Thị Hồng
Ngọc

Lê Long Hậu

1839 Luận văn ĐH

Kế toán XĐ & đánh giá
KQHĐKD tại Ct TNHHTM Nguyễn Thị Mỹ Kim
Ngọc Anh

1840 Luận văn ĐH

Kế toán XĐ KQHĐKD tại
cty TNHH giao nhận và vận Nguyễn Ngọc Huyền Nguyễn Tấn Tài
tải Do Ô Ra

1841 Luận văn ĐH
1842 Luận văn ĐH

Kế toán XĐKQ & phân tíc
HQHĐKD tại cty CP cấp
nước Trà Nóc
Kế toán XĐKQKD tại cty
CP XNK Bến Tre

Đỗ Văn Xê

Trần Kim Phường

Trương Đông Lộc

Lê Thị Cẩm My

Đàm Thị Phong Ba

1843 Luận văn ĐH

Kế toán XĐKQKD tại cty
TNHH Bách Tiệp

1844 Luận văn ĐH

Kiểm định khả năng dự báo
tỷ suất sinh lời CK của chỉ
số cảm tính nhà ĐT: Trường
hợp sàn GDCK TPHCM

1845 Luận văn ĐH
1846 Luận văn ĐH
1847 Luận văn ĐH
1848 Luận văn ĐH

1849 Luận văn ĐH

1850 Luận văn ĐH
1851 Luận văn ĐH
1852 Luận văn ĐH
1853 Luận văn ĐH
1854 Luận văn ĐH
1855 Luận văn ĐH
1856 Luận văn ĐH

Nguyễn Ý Nhi

Nguyễn Xuân Nghi Bùi Lê Thái Hạnh

KTTHCPSX & tính GTSP
Trần Ngọc Khánh
heo thịt tại cty TNHH MTV
Huyền
nông nghiệp Cờ Đỏ
KTTHCPSX & tính GTSP
Nguyễn Thị Kim
Veneer tại cty CP Le Lumber
Ngân
KTXĐ & PTHĐKD tại cty
TNHH chế biến thủy sản và
Nguyễn Cẩn Tiên
XNK Trang Khanh
KTXĐ KQHĐKD tại DN tư
Đỗ Ngân Thảo
nhân Tuấn KHoa
KTXĐ và phân tích
KQHĐKD tại cty TNHH
MTV xăng dầu Tây Nam Bộ
Cn xăng dầu Sóc Trăng
KTXĐKQ & PTHĐKD tại
cty lương thực Sông Hậu
KTXĐKQHĐKD tại doanh
nghiệp tư nhân Phú Nguyên
KTXĐKQKD tại CN cty
TNHH MTV 622 XN xây
lắp 2 – C Thơ
KTXĐKQKD tại cty CP
thủy sản Cá Việt
KTXĐKQKD tại cty CP
VLXD Motilen Cần Thơ
KTXĐKQKD tại cty TNHH
Bách tiệp
KTXĐKQKD tại cty TNHH
HTV hải sản 404

Nguyễn Thu Nha
Trang

Đinh Thị Ngọc
Hương
Nguyễn Tấn Tài
Trần Quế Anh
Nguyễn Thị Diệu

Trương Ánh Ngọc

Nguyễn Tấn Tài

Phạm Thị Thúy
Hằng
Huỳnh Nguyễn
Thùy Linh

Đặng Thị Ánh
Dương
Hồ Hữu Phương
Chi

Lê Văn Dửng

Phan Thị Ánh
Nguyệt

Nguyễn Thị Thu
Thảo

Nguyễn Hữu Đặng

Phạm Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Tú
Lý Lệ Hoa

Nguyễn Thị Hồng
Liễu
Trương Thị Thúy
Hằng
Đàm Thị Phong Ba

1857 Luận văn ĐH
1858 Luận văn ĐH
1859 Luận văn ĐH
1860 Luận văn ĐH

KTXĐKQKD tại cty TNHH
MTV du lịch dược Hậu
Giang
KTXĐKQKD tại cty TNHH
MTV Ngọc Thảo
KTXĐKQKD tại cty TNHH
MTV SXTM XK Đại Phát
KTXĐKQKD tại cty TNHH
MTV Thiên An
Lập kế hoạch KD năm 2018
cho cty TNHH MTV
DVTM Tai Chớp

Nguyễn Hồng Bửu
Ngọc

Lê Long Hậu

Trương Thị Thúy
Hằng
Phan Thị Ánh
Tống Thị Mỹ Dung
Nguyệt
Lê Trần Phước
Phạm Thị Tú Anh
Huy
Huỳnh Kim Ngân

Võ Thành Thanh
Thiện Ngọc

Huỳnh Hữu Thọ

1862 Luận văn ĐH

Lập kế hoạch marketing cho
dịch vụ vệ sinh sau xây
dựng của Công ty TNHH
Dịch vụ DAFUNA - Đất
Phương Nam

La Thanh Thạnh

Ngô Mỹ Trân

1863 Luận văn ĐH

Lập KH marketing cho SP
thiết bị máy VP của cty
TNHH XNK Ngôi Sao Sài
Gòn

Ngô Nhựt Trường

Lưu Thanh Đức
Hải

1864 Luận văn ĐH

Lập KHKD cho cty TNHH
VLXD Phước Thành tại A
giang giai đoạn 2018-2020

Nguyễn Thanh
Trung

Vương Quốc Duy

1861 Luận văn ĐH

1865 Luận văn ĐH

1866 Luận văn ĐH

1867 Luận văn ĐH

Mô hình dự báo lượng thu
ngân sách tại kho bạc nhà
nước Cái Răng TPCT
Mối quan hệ giữa hình ảnh
thương hiệu, lòng trung
thành và hành vi hỗ trợ
thương hiệu của SV trường
ĐHCT
Mối quan hệ giữa nhận thức
và nhu cầu tham gia XD
thương hiệu nông sản của
nông hộ trồng cây ăn trái ở
huyện Phong Điền TPCT

Nguyễn Diễm Thúy Mai Lê Trúc Liên

Mai Thị Hương Lan Khưu Ngọc Huyền

Lê Việt Trí

Nguyễn Quốc
Nghi

1868 Luận văn ĐH

Mối quan hệ nhân quả giữa
RRTD và hiệu quả hoạt
động của các NHTM VN

1869 Luận văn ĐH

Một số giải pháp hoàn thiện
công tác quản trị nhân sự tại Nguyễn Thị Trà My
công ty TNHH DV tài chính

1870 Luận văn ĐH

Một số giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động hệ thống
phân phối dòng SP Apple
của cty TNHH MTV TM
FPT Mêkoong

Lê Trọng Anh

Lưu Tiến Thuận

1871 Luận văn ĐH

Một số giải pháp nâng cao
hoạt động huy động vốn của
NHTMCP XNK VN chi
nhánh Cần Thơ

Trần Tuấn Vũ

Trương Thị Bích
Liên

1872 Luận văn ĐH

Mức sẳn lòng chi trả cho
thịt heo an toàn của người
tiêu dùng TP Cà Mau

Phạm Nguyễn Thủy
Tiên

Huỳnh Việt Khải

1873 Luận văn ĐH

Nâng cao chất lượng kiểm
tra, kiểm soát hoạt động tín
dụng đối với khách hàng
doanh nghiệp tại ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt
Nam chi nhánh Sóc Trăng

Ông Trần Cẩm Vy

Vũ Xuân Nam

1874 Luận văn ĐH

Nâng cao hiệu quả thu hút
vốn ĐT trực tiếp nước ngoài
(FDI) ở tỉnh An Giang

Đào Văn Hoàng
Khang

Lê Bình Minh

1875 Luận văn ĐH

Nâng cao khả năng tham gia
chương trình xúc tiến
thương mại của các hộ SX
tiểu thủ công nghiệp huyện
Phong Điền

Nguyễn Hoài
Thương

La Nguyễn Thùy
Dung

Trương Phước
Nghĩa

Phan Đình Khôi

Đỗ Thị Tuyết

1876 Luận văn ĐH

Nâng cao năng lực cạnh
tranh của công ty TNHH
Dịch vụ DAFUNA Đất
Phương Nam thông qua hoạt
động quản trị quan hệ khách
hàng

Trần Kim Ngọc

Huỳnh Hữu Thọ

1877 Luận văn ĐH

Nghiê cứu mối quan hệ giữa
chất lượng Website, chất
lượng cảm nhận, ấn tượng
thương hiệu của KH trong
lĩnh vực ngân hàng

Nguyễn Hoa Thảo

Nguyễn Quốc
Nghi

1878 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ảnh hưởng của
khoảng cách thể chế quốc
gia đến thu hút vốn FDI tại
VN

Dương Thùy Anh

Nguyễn Kim Hạnh

1879 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến ý định khởi sự
DN của người dân tỉnh
Đồng Tháp

Trần Thị Phương
Dung

Châu Thị Lệ
Duyên

1880 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến ý định khởi sự
DN của người dân TPCT

Nguyễn Khả Duyên

Châu Thị Lệ
Duyên

1881 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các rào cản tác
động đến hoạt động đổi mới
sáng tạo của DNN & V tại
VN

Nguyễn Thị Thùy
Hương

Trần Thu Hương

1882 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến sự đổi mới và
sáng tạo của giáo viên mầm
non tại tỉnh Tiền Giang

Bùi Chí Toàn

La Nguyễn Thùy
Dung

1883 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến ý định khởi sự
doanh nghiệp XH của SV
đại học CT

Bùi Thị Trúc Đào

Lưu Tiến Thuận

1884 Luận văn ĐH

1885 Luận văn ĐH

1886 Luận văn ĐH

1887 Luận văn ĐH

1888 Luận văn ĐH

1889 Luận văn ĐH

1890 Luận văn ĐH

1891 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến ý định tìm kiếm
thông tin của du khách về
ẩm thực đường phố ở địa
bàn TPCT
Nghiên cứu hành vi DL
trong dịp tết của người có
thu nhập cao ở Q Ninh Kiều
TPCT
Nghiên cứu hành vi tìm
kiếm trực tuyến thông tin
DL của người dân quận
Ninh Kiều TPCT
Nghiên cứu mối quan hệ đặc
điểm nhà quản lý, quốc tế
hóa và hiệu quả KD của các
doanh nghiệp chế tạo tại
Philippines

Nguyễn Thị Thanh
Nga

Lưu Tiến Thuận

Lê Phương Uyên

Nguyễn Quốc
Nghi

Nguyễn Tường Vi

Lưu Tiến Thuận

Lê Mỹ Nhàn

Phan Anh Tú

Nghiên cứu mối quan hệ
giữa mức độ quốc tế hóa và
hiệu quả HĐKD của các
doanh nghiệp tại Lào
Nghiên cứu mối quan hệ
giữa quốc tế hóa và
HQHĐKD của các DN
thuộc lĩnh vực chế tạo tại
Phillipin
Nghiên cứu mức độ quốc tế
hóa và HQHĐKD – trường
hợp các doanh nghiệp thuộc
lĩnh vực dịch vụ tại Lào

Lê Nguyễn Ngọc
Trung Bảo Trâm

Phan Anh Tú

Nguyễn Trần Minh
Xuân

Phan Anh Tú

Trần Thị Thanh
Thảo

Phan Anh Tú

Nghiên cứu mức sẳn lòng
đóng góp vào dự án nâng
cấp hệ thống thoát nước của
người dân quận Ninh Kiều
TPCT

Trần Trường Hải

Đỗ Văn Xê

1892 Luận văn ĐH

Nghiên cứu nguyên nhân
dẫn đến hành vi sai lệch của
KH tại NHTM ở TPCT

Huỳnh Yến Nhi

Khưu Ngọc Huyền

1893 Luận văn ĐH

Nghiên cứu nguyên nhân
dẫn đến hành vi sai lệch của
KH trong lĩnh vực DVDL
tại TPCT

Lâm Thúy Vy

Bùi Văn Trịnh

1894 Luận văn ĐH

Nghiên cứu nhận thức của
SV Khoa kinh tế trường
ĐHCT về các kỹ năng hỗ trợ
khởi sự doanh nghiệp

Bùi Trần Anh Thy

Huỳnh Nhựt
Phương

1895 Luận văn ĐH

Nghiên cứu nhận thức về
trách nhiệm XH và ý định
mua SP của SV đối với cty
ACECOOK VN

Đinh Ngọc Châu

Trần Thị Bạch
Yến

1896 Luận văn ĐH

Nghiên cứu nhu cầu tập
huấn tiến bộ kỹ thuật và tiếp
cận thị trường của nông hộ ở
huyện Phong Điền, thành
phố Cần Thơ

Lê Thị Ngọc

Nguyễn Quốc
Nghi

1897 Luận văn ĐH

Nghiên cứu nhu cầu tham
gia phát triển nông nghiệp
đô thị của người dân TP
Long Xuyên

Lê Thị Cẩm Thụy

Nguyễn Quốc
Nghi

1898 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự hài lòng của
du khách đối với điểm đến
DL tại Phú Quốc tỉnh Kiên
Giang

Phan Hoàng Liễu

Hồ Lê Thu Trang

1899 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự hài lòng của
KH đối với DV của cty
TNHH Thiên Phúc ở quận
Ninh Kiều TPCT

Dương Thi Như Ý Khưu Ngọc Huyền

1900 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự hài lòng của
khách hàng đối với chất
lượng dịch vụ Internet của
Công ty truyền hình cáp
SCTV - Chi nhánh Cần Thơ

Nguyễn Hùng Duy

Đinh Công Thành

1901 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự hài lòng của
khách hàng về việc mua sắm
trực tuyến ở quận Ninh
Kiều, thành phố Cần Thơ

Huỳnh Mỹ Hoa

Nguyễn Hữu Tâm

1902 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự hài lòng đối
với công việc của người lao
động tại nhà máy bê tông
đúc sẳn Hùng Vương

Lê Thị Mỹ Ngọc

Trương Chí Tiến

1903 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự sẳn lòng chi
trả của người dân trồng lúa
về việc sử dụng bảo hộ lao
động khi tiếp xúc thuốc
BVTV ở Vĩnh Long

Nguyễn Thị Thủy
Ngân

Nguyễn Tuấn Kiệt

1904 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự tác động của
email marketing đến ý định
sử dụng ngân hàng điện tử
của khách hàng tại Thành
phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Thanh
Khưu Ngọc Huyền
Duyên

1905 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự tác động của
người nổi tiếng đến hành vi
tiêu dùng điện thoại thông
minh của giới trẻ tại quận
Ninh Kiều, Cần Thơ

1906 Luận văn ĐH

Nghiên cứu tác động của
hình ảnh quốc gia xuất xứ
và việc trãi nghiệm thương
hiệu đến ý định mua lại các
thương hiệu Smartphone tại
q. Ninh Kiều TPCT

Bùi Thị Thanh
Hương

Lê Quang Viết

Lê Trần Nhật Quang Đinh Công Thành

1907 Luận văn ĐH

Nghiên cứu tác động của
khoảng cách văn hóa đến
thu hút vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài vào VN

Nguyễn Thị Quỳnh
Như

Lê Bình Minh

1908 Luận văn ĐH

Nghiên cứu tác động quản
trị quan hệ khách hàng đến
sự hài lòng khách hàng:
Trường hợp các cửa hàng
thiết bị di động trên địa bàn
quận Ninh Kiều, TP Cần thơ

Liên Thái Thảo

Khưu Ngọc Huyền

1909 Luận văn ĐH

Nghiên cứu thang đo nhân
tố tác động đến thực hiện kế
toán trách nhiệm tại các
doanh nghiệp thuộc khu vực
Đồng bằng Sông Cửu Long.

Nguyễn Thị Thùy
Dương

Lê Phước Hương

1910 Luận văn ĐH

Nghiên cứu thang đo trách
nhiệm xã hội của ngành
ngân hàng ở đồng bằng sông
Cửu Long

Khưu Học Minh

Lê Phước Hương

1911 Luận văn ĐH

Nghiên cứu thực hành QL
trong DN: Trương fhowpj
ngành KD xe ô tô tại TPCT

Huỳnh Xuân Hùng Nguyễn Tuấn Kiệt

1912 Luận văn ĐH

Nghiên cứu về thực hành
QL của các DNKD trang
thiết bị y tế tại Cần Thơ.

Trần Lam Nguyên

Nguyễn Tuấn Kiệt

1913 Luận văn ĐH

Nghiên cứu về thực hành
QL trong lĩnh vực thức ăn
nhanh tại TPCT

Lê Thị Cẩm Tiên

Nguyễn Tuấn Kiệt

1914 Luận văn ĐH

Nghiên cứu về thực hành
quản lý tại các doanh nghiệp Nguyễn Nhật Thiên Nguyễn Tuấn Kiệt
KD gỗ trên địa bàn TPCT

1915 Luận văn ĐH

Nhu cầu của người dân địa
phương đối với dự án bảo
tồn rừng U Minh Hạ

Trần Thị Phương
Thảo

Huỳnh Việt Khải

Những yếu tố ảnh hưởng
đến lòng trung thành của
KH tại các phòng GYM
TPCT
Phaantichs HĐKD của cty
CP DVDL Gáo Giồng
Phaantichs HQHĐKD tại
cty CPVT Hậu Giang

Phan Mỹ Thơ

Nguyễn Đinh Yến
Oanh

Dương Ngọc Chi

Lê Tấn Nghiêm

Lê Hiền Vinh

Võ Thành Danh

1919 Luận văn ĐH

Phát triển hoạt động tín
dụng bán lẻ tại Vpbank chi
nhánh Cần Thơ - Phòng giao
dịch Lý Tự Trọng

Trần Thị Thu Hiền

Vương Quốc Duy

1920 Luận văn ĐH

Phát triển thanh toán không
dùng tiền mặt tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam chi
nhánh huyện Hòn Đất

Võ Công Hậu

Trần Ái Kết

1921 Luận văn ĐH

Phâb tích tình hình tín dụng
ngắn hạn tại ngân hàng
thương mại cổ phần Sài Gòn
Thương Tín chi nhánh Cần
Thơ

Dương Thị Diểm
My

Trần Ái Kết

1922 Luận văn ĐH

Phân khúc thị trường xổ số
điện toán tại TPCT

Võ Hoàng Ba

Nguyễn Quốc
Nghi

1923 Luận văn ĐH

Phân tíc HĐTD cá nhân tại
NHTMCPVN Thịnh Vượng
CN Cần Thơ từ năm 2014 2016

Nguyễn Thị Diễm
My

Đỗ Thị Hoài Giang

1924 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của các
yếu tố đặc điểm quốc gia
đến lượng vốn FDI đầu tư
vào các nước đang phát triển
ở KV Châu Á

Lê An Khang

Lê Trần Thiên Ý

1916 Luận văn ĐH
1917 Luận văn ĐH
1918 Luận văn ĐH

1925 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của
cảm nhận về KQ đầu tư hiện
tại đến QĐ đầu tư trong
tương lai của cá nhân

Nguyễn Thị Thúy
Vy

Lê Long Hậu

1926 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của đặc
điểm tài chính đến hiệu quả
SX của các hộ nuôi tôm sú
công nghiệp ở huyện Cái
Nước tỉnh Cà Mau

Phan Dương Linh

Bùi Lê Thái Hạnh

1927 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của
hiệp định thương mại tự do
VN – Hàn Quốc đến kim
ngạch XK thủy sản sang TT
Hàn Quốc

Trần Dũng Tiến

Trần Thu Hương

1928 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của
hình ảnh quốc gia xuất xứ
đến quyết định mua các loại
trái cây của người tiêu dùng
tại thành phố Cần Thơ

Lương Phúc Toàn

Nguyễn Quốc
Nghi

1929 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của
internet đến TM quốc tế
bằng mô hình lực hấp dẫn

Đào Văn Hoàng
Khang

Nguyễn Kim Hạnh

1930 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của
lạm phát đến lợi nhuận đầu
tư của ngành BĐS tại VN

Phan Minh Khôi

Lê Long Hậu

1931 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của
mạng lưới KD đến khả năng
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
tiếp cận các nguồn lực của
DNN & V

Vũ Thị Hồng
Nhung

1932 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của
mạng lưới quan hệ đến hiệu
quả hoạt động của doanh
nghiệp nhỏ và vừa tại Việt
Nam

Vũ Thị Hồng
Nhung

Huỳnh Thị Mỹ Thảo

1933 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của
mạng lưới quan hệ đến hiệu
quả kỹ thuật của doanh
nghiệp nhỏ và vừa tại Việt
Nam

1934 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng của QC
trực tuyến qua mạng XH
Lưu Thanh Đức
đến QĐ mua sắm của người Trương Lê Ái Quyên
Hải
tiêu dùng trên địa bàn q,
Ninh Kiều TPCT

1935 Luận văn ĐH

1936 Luận văn ĐH

1937 Luận văn ĐH

Bung Sanny Thanh
Hồng Anh

Vũ Thị Hồng
Nhung

Phân tích ảnh hưởng của TD
ngân hàng đến HQSX của
Trần Thị Bé Huyền Bùi Lê Thái Hạnh
các hộ nuôi tôm sú công
nghiệp tại huyện Cái Nước
tỉnh CÀ Mau
Phân tích ảnh hưởng hành vi
doanh nhân đến hiệu quả
Trần Chí Tâm
Lưu Tiến Thuận
kinh doanh của doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở
Cần Thơ
Phân tích ảnh hưởng lạm
phát đến lợi nhuận ĐTCK
Đinh Văn Khải
Lê Long Hậu
của các ngành kinh tế trên
TTCKVN

1938 Luận văn ĐH

Phân tích ảnh hưởng phong
cách lãnh đạo đến hành vi
công dân tổ chức tại các
doanh nghiệp ở TPCT

Ngô Hồng Châu

Đinh Công Thành

1939 Luận văn ĐH

Phân tích các chỉ tiêu tài
chính của các nông hộ trồng
nấm rơm ở tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Văn Nhuần

Huỳnh Thị Đan
Xuân

1940 Luận văn ĐH

Phân tích các hoạt động
kiểm soát trong quy trình
cho vay giải quyết việc làm
tại Ngân hàng chính sách xã
hội chi nhánh tỉnh HGg

Nguyễn Việt Trinh

Vũ Thị Hồng
Nhung

1941 Luận văn ĐH

Phân tích các kỹ năng cần
thiết hỗ trợ khởi sự doanh
nghiệp của sinh viên đã tốt
nghiệp trường Đại học Cần
Thơ

Phan Thị Tuyên

Huỳnh Nhựt
Phương

1942 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi tiêu dùng
quần áo đã qua sử dụng trên
địa bàn Ninh Kiều TPCT

Võ Chí Thanh

Trương Chí Hải

1943 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến lợi nhuận của cty
CP sữa VN

Nguyễn Thị Cẩm
Hồng

Nguyễn Phú Son

1944 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến mức độ hài lòng
của du khách đối với DL
Phú Quốc

Thị Ngọc Yến

Huỳnh Nguyễn
Vũ Lâm

1945 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến mức độ hài lòng
của du khách nội địa đối với
SP DL ở Cồn Sơn TPCT

Trần Thị Cẩm Vân

Huỳnh Trường
Huy

1946 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi mua sắm
của khách du lịch đối với SP
thủ công mỹ nghệ tại TPCT

Lê Thị Tố Trinh

Quách Dương Tử

1947 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi mua sắm
ở siêu thị của sinh viên
trường Đại học Cần Thơ

Võ Phương Lan

Nguyễn Thị Kim
Hà

1948 Luận văn ĐH

Phân tich các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi mua sắm
trực tuyến của người tiêu
dùng trên đại bàn quận Ninh
Kiều TPCT

Dương Thị Thủy
Tiên

Cao Minh Tuấn

1949 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi tiêu dùng Nguyễn Thị Thanh
hoa kiểng trong dịp tết trên
Xuân
địa bàn TPCT

Nguyễn Quốc
Nghi

1950 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi tiêu dùng
Nguyễn Hoàng Hữu
rau sạch của người dân trên
Nghị
địa bàn quận Ninh Kiều
TPCT

Châu Thị Lệ
Duyên

1951 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi tiêu dùng
trái cây của người dân trên
địa bàn quận Ninh Kiều
TPCT

1952 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hiệu quả sản xuất
của các hộ nuôi tôm sú
Trần Thị Thủy Tiên Bùi Lê Thái Hạnh
quảng canh cải tiến ở huyện
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

1953 Luận văn ĐH

1954 Luận văn ĐH

1955 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hiệu quả tài
chính của mô hình trồng
cam sành tại huyện Càng
Long tỉnh Trà Vinh
Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hoạt động SX và
tiêu thụ sản phẩm ở cty
CPTM tổng hợp Châu
Thành
Phân tich các nhân tố ảnh
hưởng đến HQKT của mô
hình nuôi tôm sú ở huyện
Thới Bình tỉnh Cà Mau

Nguyễn Quang
Nhật Tú

Trương Khánh
Vĩnh Xuyên

Nguyễn Thị Kiều
Lam

Nguyễn Hữu Tâm

Nguyễn Ngọc
Thanh Trúc

Vũ Xuân Nam

Nguyễn Vũ Hảo

Quan Minh Nhựt

1956 Luận văn ĐH

Phân tich các nhân tố ảnh
hưởng đến HQKT nghề
đánh bắt hải sản tại huyện
Trần Đề

1957 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến HQTC của nông
hộ trồng ớt huyện Thanh
Bình tỉnh Đồng Tháp

1958 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến kim ngạch XK
SP cà phê của VN sang thị
trường APEC

1959 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến kim ngạch XK
tôm của VN sang thị trường
ASEAN

Võ Thái An

Trần Thu Hương

1960 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến KH tiêu dùng rau
an toàn tại TPCT

Nguyễn Tấn Khoa

Huỳnh Thị Tuyết
Sương

1961 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận
tín dụng chính thức của các
hộ gia đình huyện Mỹ
Xuyên, Sóc Trăng

Đỗ Trọng Bảo

Vương Quốc Duy

1962 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến lượng vốn cho
vay đối với DNN & V tại
NHTMCP công thương chi
nhánh Sóc Trăng

Lý Thanh Loan

Vũ Thị Hồng
Nhung

1963 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến mức độ hài lòng
của KH đối với chất lượn
DV thẻ ATM của
Viettinbank Cần Thơ

Huỳnh Ngọc Anh

Phan Đình Khôi

Lê Minh Trường

Quan Minh Nhựt

Lê Tri Phương

Nguyễn Thanh
Nguyệt

Lê Nguyễn Hải Toàn Trần Thu Hương

1964 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến nhu cầu tiêu thụ
nhóm hàng rau củ quả sạch
của người dân trên địa bàn
TPCT

1965 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến QĐ chuyển đổi
TT ngoại ngữ của học viên
tại TTNN trường ĐHCT

1966 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến QĐ lựa chọn DV
lưu trú tại các KS 2 sao của
du khách nội địa tại TPCT

1967 Luận văn ĐH

Phân tich các nhân tố ảnh
hưởng đến QĐ lựa chọn
mua điện thoại Iphone của
hãng Apple của người tiêu
dùng tại quận Ninh Kiều CT

Tô Tuyết Ngân

Quách Dương Tử

1968 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến QĐ lựa chọn siêu
thị Vinmart làm điểm mua
sắm của người dân trên địa
bàn TPCT

Hoàng Hải Triều

Lê Quang Viết

1969 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến QĐ mua bảo
hiểm nhân thọ Dai-ichi life
VN của người dân TPCT

Trần Thị Phương
Linh

Nguyễn Kim Hạnh

1970 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến QĐ sử dụng DV
cho thuê tài chính của các
DN trên địa bàn quận Ninh
Kiều q Bình Thủy TPCT

Phan Hà Thảo

Phan Tùng Lâm

Ngô Huỳnh Như Lan Quan Minh Nhựt

Nguyễn Thị Vân
Anh

Lưu Tiến Thuận

Võ Thị Thanh Loan Nguyễn Hữu Tâm

1971 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến QĐ sử dụng DV
cho thuê tài chính của các
DN trên địa bàn quận Ninh
Kiều TPCT

Giang Khánh Ngân

Phan Đình Khôi

1972 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định mua
hàng trực tuyến của người
tiêu dùng tại Quận Ninh
Kiều Thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Thùy
Dung

Thạch Keo Sa
Rate

1973 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến sự hai flongf của
Trương Thị Bích
Thạch Thị Thu Hằng
du khách khi dến du lịch ở
Liên
Trà Vinh

1974 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến sự hài lòng của
du khách nội địa đối với
dịch vụ lưu trú du lịch tại
Thành phố Cần Thơ

Nguyễn Mỹ Ái

Lê Quang Viết

1975 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến sự nhận biết
thương hiệu hàng nông sản
của công ty ANTESCO

Ngô Đặng Bích
Trâm

Phan Thị Mỹ
Hoàng

1976 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến sự thỏa mãn của
khách du lịch nội địa đối với
các sản phẩm du lịch sinh
thái tại TP.Cần Thơ

Lâm Thị Mộng

Trương Chí Hải

1977 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến thu nhập nông hộ
ở xã Vĩnh Trạch, huyện
Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Trần Quốc Hoàng

Tống Yên Đan

1978 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến thu nhập từ trồng
cúc vạn thọ của nông hộ tại
TP Sa Đéc tỉnh ĐT

Lê Phát Phúc

Phạm Lê Thông

1979 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến thương mại nội
ngành của ngành hàng thủy
sản Việt Nam với các nước
ASEAN

Huỳnh Nhã Lý

Võ Thị Ánh
Nguyệt

1980 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến việc tổ chức
Nguyễn Ngọc Thảo
công tác kế toán trong
Ngân
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
Việt Nam.

Vũ Thị Hồng
Nhung

1981 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến việc XD mạng
lưới quan hệ trong DNN &
V tại VN

Đỗ Hữu Thông

Vũ Thị Hồng
Nhung

1982 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố của
chất lượng DV ảnh hưởng
đến QĐ sử dụng DV trà sửa
của KH trên địa bàn TPCT

Lê Mỹ Phượng

Hồ Lê Thu Trang

1983 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố tác
động đến quốc tế hoá của
các doanh nghiệp chế tạo ở
Campuchia

Trần Minh Đức

Phan Anh Tú

1984 Luận văn ĐH

Phân tích các nhân tố tác
động đến thu nhập nông hộ
xã Đại Tâm, huyện Mỹ
Xuyên tỉnh ST

Bùi Trần Anh Thy

Phạm Lê Thông

1985 Luận văn ĐH

Phân tích các phương pháp
lựa chọn phần tử kiểm tra và
các kỹ thuật thu thập bằng
Nguyễn Thị Cẩm Tú
chứng kiểm toán tại Công ty
TNHH Kiểm toán Việt Úc

Bùi Văn Trịnh

1986 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đén QĐ sử dụng thẻ
ATM của SV trường ĐHCT

1987 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến biến động giá
bán lúa của nông hộ huyện
Thoại Sơn, tỉnh An Giang

1988 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến chi tiêu hộ gia
Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Kim
đình ở Đồng bằng sông Cửu
Thảo
Hà
Long

1989 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến chuyển đổi cơ
cấu sản xuất từ trồng lúa
sang trồng cây ăn trái của
nông hộ ở huyện Châu Phú,
tỉnh An Giang

Lại Thị Oanh

Huỳnh Thị Đan
Xuân

1990 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến đa dạng hóa thu
nhập của nông hộ ở tỉnh An
Giang

Tiền Mỹ Nhung

Phạm Lê Thông

1991 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến đa dạng hóa thu
nhập của nông hộ ở tỉnh Sóc
Trăng

Trần Thị Kim
Hường

Phạm Lê Thông

1992 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến động lực làm
việc của công nhaantaij khu
công nghiệp Tân Phú Thạnh

Huỳnh Minh Toàn

Lê Thị Diệu Hiền

1993 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến giá nông trại của
nông hộ trồng ớt ở huyện
Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Võ Thị Thùy Linh

Phạm Lê Thông

Lê Ánh Thùy

Nguyễn Thị Lương

Võ Thị Thanh Nhàn Lê Khương Ninh

1994 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến hành vi tiêu dùng
Nguyễn Phước Duy
trái cây của người dân quận
Ninh Kiều TPCT

1995 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả kinh
doanh XKI gạo của cty cổ
phần GENTRACO

1996 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến HQSX cây đậu
bắp xanh của nông hộ ở
HTX rau an toàn Thành Lợi

1997 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận
thông tin về thuôc BVTV
của nông dân trồng lúa tại
Thoại Sơn , An Giang

Lương Bá Lộc

La Nguyễn Thùy
Dung

1998 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến lòng trung thành
của KH đối với nhãn hiệu
Milo tại quận Ninh Kiều
TPCT

Hoàng Phi Hiếu

Huỳnh Hữu Thọ

1999 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến lợi nhuận của mô
hình trồng lúa 2 vụ của hộ
nông dân huyện Trần Đề
tỉnh Sóc Trăng

Lâm Thị Tú Trinh

Phạm Lê Thông

2000 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến lợi nhuận của
nông hộ chăn nuôi heo thịt ở Trần Thị Ánh Minh
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh
Bến Tre.

Nguyễn Thị Kim
Hương

Nguyễn Xuân
Vinh

Huỳnh Thị Kim
Uyên

Nguyễn Thanh Nhã Nguyễn Ngọc Lam

Huỳnh Hữu Thọ

2001 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến năng suất bưởi
Năm Roi của nông hộ trên
địa bàn thị xã Bình Minh
tỉnh Vĩnh Long

Trần Tường Duy

Nguyễn Thúy
Hằng

2002 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ áp dụng mô
hình Biogas của các hộ chăn
nuoi heo ở tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thùy Mỵ

Vũ Thùy Dương

2003 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ áp dụng mô
hình Biogas rơm của các hộ
chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng
Tháp

Nguyễn Thùy
Dương

Ngô Thị Thanh
Trúc

2004 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ áp dụng mô
hình biogas rơm của các hộ
chăn nuôi heo ở tỉnh Hậu
Giang

Lê Thị Kim Thi

Vũ Thùy Dương

2005 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ lựa chọn Cần
Thơ là điểm đến của du
khách

Nguyễn Thị Tuyết
Băng

Hồ Lê Thu Trang

2006 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ lựa chọn cửa
hàng phụ kiện số ở Cần Thơ
để mua sắm của KH

Nguyễn Trúc Anh

Võ Thành Danh

2007 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ lựa chọn DV
thú y của người dân quận
Ninh Kiều, TPCT

Phan Bửu Đăng

Cao Minh Tuấn

2008 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ lựa chọn loại
hình lưu trú khi đi DL của
SV ĐHCT

Nguyễn Thị Thúy
Quỳnh

Dương Quế Nhu

2009 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ mua rau thủy
canh tại điểm phân phối rau
ĐHCT

Lê Thanh Trúc

Lê Quang Viết

2010 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ mua SP vợt
cầu lông tại TPCT

Nguyễn Quốc
Cường

Ngô Mỹ Trân

2011 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ sử dụng DV
4 G của ngươi fdaan tại
TPCT

Lâm Thanh Quyên

Trần Thị Bạch
Yến

2012 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến QĐ tiếp tục mua
sắm tại 1 trang bán thời
trang của SV trên Facebook
tại TPCT

Nguyễn Minh Trung

Huỳnh Hữu Thọ

2013 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định "tip"
của khách hàng: trường hợp
các nhà hàng ở thành phố
Cần Thơ

Nguyễn Trần
Phương Ngân

Lưu Tiến Thuận

2014 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định
chuyển đổi mô hình chăn
nuôi theo hướng hàng hóa
của nông hộ ở huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thị Mỹ
Linh

La Nguyễn Thùy
Dung

2015 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định mua
xe gắn máy tay ga hãng
Honda của người tiêu dùng
thành phố Cần Thơ

Đào Nguyễn Minh
Huy

Nguyễn Thị Kim
Hà

2016 Luận văn ĐH

2017 Luận văn ĐH

2018 Luận văn ĐH

2019 Luận văn ĐH

2020 Luận văn ĐH

2021 Luận văn ĐH

2022 Luận văn ĐH

2023 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến sự đa dạng hóa
thu nhập của nông hộ tại xã
Thới Tân, huyện Thới Lai
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến sự tham gia phi
nông nghiệp của nông hộ ở
tỉnh Vĩnh Long
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến tỉ lệ tương tác
của các trang Facebook của
Dn lữ hành hàng không tại
VN
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến tỉ lệ tương tác
của những Fanpage quảng
bá các điểm du lịch ở VN
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến tỷ lệ tương tác
trên bài đăng Fanpage thuộc
DN tong lĩnh vực lữ hành tại
VN
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến thái độ người
dân đối với du khách tại
TPCT
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến thanh khoản của
các NHTM niêm yết trên
TTCK VN
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến thu nhập của
nông hộ ở huyện Phong
Điền TPCT

Nguyễn Thị Ngọc
Cẩm

Ngô Thị Thanh
Trúc

Nguyễn Tuyết Nhi

Phạm Lê Thông

Thạch Nguyễn
Phương Đông

Dương Quế Nhu

Trần Võ Như Ý

Dương Quế Nhu

Ngô Huỳnh Chi

Dương Quế Nhu

Phạm Bạch Thu
Thảo

Nguyễn Tri Nam
Khang

Nguyễn Thị Mỹ
Huyền

Trương Đông Lộc

Đồng Thanh Phong Nguyễn Hữu Tâm

2024 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến ý định chuyển
đổi thương hiệu của người
tiêu dùng TPCT

Hồ Thị Chúc Linh

Nguyễn Phạm
Tuyết Anh

2025 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến ý định mua thực
phẩm chức năng của người
dân TPCT

Nguyễn Thị Chúc
Ly

Huỳnh Nhựt
Phương

2026 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến ý định tiêu dùng
nhà hàng xanh của du khách
quốc tế tại TPCT

Lê Võ Hồng Yến

Nguyễn Thị Tú
Trinh

2027 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố tác
động đến QĐ sử dụng phòng
tập thể dục thể hình của KH
tại TPCT

Lưu Hiền Trí

Khưu Ngọc Huyền

2028 Luận văn ĐH

Phân tich các yếu tố tác
động đến RR liên kết chuỗi
cung ứng tôm sú của nông
hộ ở TX Vĩnh Châu tỉnh
Sóc Trăng

Lâm Thị Mỹ Ngân

Bùi Văn Trịnh

2029 Luận văn ĐH

Phân tích cách du khách
chọn và đánh giá các đánh
giá trực tuyến về khách sạn
trên Tripadvisor

Võ Thị Nhu Mỵ

Dương Quế Nhu

2030 Luận văn ĐH

Phân tích CLDVKD thời
trang trực tuyến trên địa bàn
Ninh Kiều TPCT

Lê Thị Lệ Huyền

Võ Thị Lang

2031 Luận văn ĐH

Phân tích công tác quản trị
nguồn nhân lực tại Ngân
hàng Thương Mại Cổ Phần
Xuất Nhâp Khẩu Việt Nam
chi nhánh Cần Thơ

Đinh Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Ngọc
Điệp
Hoa

2032 Luận văn ĐH

Phân tich CP bệnh tật do
tiếp xúc với bụi mịn PM10
ở mức cao tại quận Ninh
Kiều TPCT: PP chuyển giao
kết quả

2033 Luận văn ĐH

Phân tich CP bệnh tật do
tiếp xúc với bụi mịn PM10
ở mức cao tại quận Ninh
Kiều TPCT: Phương pháp
chi phí bệnh tật

2034 Luận văn ĐH
2035 Luận văn ĐH

Phân tích chuỗi giá trị cam
sành tỉnh Hậu Giang
Phân tich chuỗi giá trị nông
sản chủ lực ở huyện Phong
Điền TPCT

Nguyễn Thị Thu
Hồng

Tống Yên Đan

Ngô Thị Thúy Hằng

Tống Yên Đan

Nguyễn Thị Mỹ
Duyên

Trần Thụy Ái
Đông

Nguyễn Ngọc
Phương Nghi

Bùi Văn Trịnh

Trần Yến Linh

Lê Khương Ninh

2036 Luận văn ĐH

Phân tích chuỗi giá trị ngành
hang khóm huyện Châu
Thành, tỉnh Kiên Giang

2037 Luận văn ĐH

Phân tích chuỗi giá trị sản
phẩm nấm rơm tươi ở tỉnh
Vĩnh Long

Trương Thị Kim
Huê

Huỳnh Thị Đan
Xuân

2038 Luận văn ĐH

Phân tích đánh giá của du
khách về năng lực của nhân
viên phục vụ DL Cồn Sơn
TPCT

Phạm Như Huỳnh

Huỳnh Trường
Huy

Nguyễn Minh Tiến

Thái Văn Đại

Nguyễn Thị Ngọc
Trâm

Nguyễn Tri Nam
Khang

Trần Thị Yến Nhi

Lê Long Hậu

2039 Luận văn ĐH

2040 Luận văn ĐH
2041 Luận văn ĐH

Phân tích hạn chế tín dụng
đối với KH cá nhân tại
NHTMCP Đại chúng VN
chi nhánh Cần Thơ
Phân tích hành vi DL phượt
của giới trẻ ĐBSCL
Phân tích HĐ cho vay cá
nhân tại NHTMCP Sài Gòn
CN Cần Thơ

2042 Luận văn ĐH

Phân tích HĐ cho vay đối
với hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác tại
PGD NHCSXH quận Bình
Thủy
Phân tích HĐ cho vay KH
cá nhân tại NHTMCP sài
gòn Thương tín chi nhánh
CT
Phân tích HĐ cho vay tại
NHTMCP SG chi nhánh
Vĩnh Long

Trần Thị Cẩm Tú

Quan Minh Nhựt

Trần Hoài Nam

Phan Đình Khôi

Nguyễn Anh Khoa

Phan Đình Khôi

2045 Luận văn ĐH

Phân tích HĐ cho vay tiêu
dùng tại NHTMCP công
thương VN chi nhánh Vĩnh
Long

Huỳnh Phạm Mai
Khanh

Nguyễn Xuân
Thuận

2046 Luận văn ĐH

Phân tích HĐ cho vay tiêu
dùng tại NHTMCP VN
Thương Tín chio nhánh Cần
Thơ

Tạ Công Hậu

Nguyễn Thị Lương

2047 Luận văn ĐH

Phân tích HĐ huy động vốn
của NHTMCP công thương
VN chi nhánh CT

Lý Thích Thêm

Phạm Phát Tiến

2048 Luận văn ĐH

Phân tích HĐ huy động vốn
tại NHNo & PTNT VN chi
nhánh quận Bình Thủy – CT

Phạm Khánh Ngân

Lê Long Hậu

Lý Lưu Trung

Nguyễn Tuấn Kiệt

Võ Khương Duy

Nguyễn Ngọc
Lam

Từ Thu Ngọc

Võ Thành Danh

Ngô Thị Hương
Giang

Võ Hồng Phượng

2043 Luận văn ĐH

2044 Luận văn ĐH

2049 Luận văn ĐH

2050 Luận văn ĐH
2051 Luận văn ĐH
2052 Luận văn ĐH

Phân tích HĐKD & gp phát
triển hoạt động logistics cho
cty CP Thái minh CN CT gđ
2014-2016
Phân tích HĐKD cty TNHH
SXTMDV Hạt Ngọc
Phân tích HĐKD của cty CP
bảo hiểm quân đội (MIC)
Phân tích HĐKD của cty CP
du lịch Đồng Tháp

2053 Luận văn ĐH

Phân tích HĐKD của
NHTMCP Đông Nam Á chi
nhánh CT

Nguyễn Phạm Bảo
Trân

Huỳnh Nhựt
Phương

2054 Luận văn ĐH

Phân tich HĐKD tại cty
TNHH TMDV may mặc
Nguyeexnx Triều

Huỳnh Tấn Thanh

Thái Văn Đại

2055 Luận văn ĐH

Phân tích HĐKD tại NHNo
& PTNT chi nhánh Cái Tắc
HG

Nguyễn Chí Nghĩa

Thạch Keo Sa Rát

2056 Luận văn ĐH

Phân tích HĐKD tại NHNo
& PTNT chi nhánh Thạnh
Phú ST

Đặng Kim Quyên

Đỗ Thị Tuyết

2057 Luận văn ĐH

Phân tích HĐKD thẻ ATM
tại NHTMCP phát triển
TPHCM chi nhánh CT

Phạm Thị Vân Hà

Vũ Xuân Nam

2058 Luận văn ĐH

Phân tích HĐKD XK của
công ty The Fruit Republic
Cần Thơ

Lâm Kim Yến

Lê Bình Minh

2059 Luận văn ĐH

Phân tích HĐT của NHNo
& PTNT chi nhánh Ninh
Kiều TPCT

Nguyễn Thị Thúy
Hằng

Nguyễn Văn Ngân

2060 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD doanh
nghiệp tại NHNo & PTNT
chi nhánh Ninh Kiều TPCT

Trương Thị Mộng
Cầm

Ngô Thị Thanh
Trúc

2061 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD cá nhân tại
NHTMCP An Bình chi
nhánh Cần Thơ

Phan Chí Tâm

Mai Lê Trúc Liên

2062 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD cá nhân tại
NHTMCP phat triển
TPHCM chi nhánh CT

Trần Văn Nông

Trần Thụy Ái
Đông

2063 Luận văn ĐH

Phân tich HĐTD cá nhân tại
NHTMCP Sài gòn thương
tín chi nhánh Hậu Giang

Nguyễn Quốc Long Thạch Keo Sa Rát

2064 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD cá nhân tại
NHTMCP VN thịnh vượng
chi nhánh Cần Thơ

Nguyễn Trần Huy
Hoàng

Võ Thành Danh

2065 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD của NHNo
& PTNT chi nhánh Cần Thơ
II TPCT

Mai Minh Khoa

Quan Minh Nhựt

2066 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD của NHNo
& PTNTVN chi nhánh
Thạnh Trị ST

Trần Thanh Tuấn

Mai Lê Trúc Liên

2067 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD doanh
nghiệp tại NHTMCPVN
Thịnh vượng CN Cần Thơ

Lâm Thành Đạt

Trần Bá Trí

2068 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD đối với
DNV & N của
NHTMCPVN Thịnh Vượng
chi nhánh CT

Lê Thị Duyên

Phạm Quốc Hùng

2069 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD KH cá
nhân tại NHTMCP công
thương VN chi nhánh Bến
Tre

Trần Phạm Thùy
Trang

Huỳnh Thị Tuyết
Sương

2070 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD KH cá
nhân tại NHTMCPXNK VN Phạm Thị Bảo Trang Vương Quốc Duy
chi nhánh CT

2071 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD ngắn hạn
tại NHNo & pTNT Chi
nhánh TPCT

2072 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD ngắn hạn
tại NHNo & PTNT huyện
Lê Huỳnh Minh Thư Vương Quốc Duy
Kiên Lương tỉnh Kiên Giang

2073 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD ngắn hạn
tại NHTMCP Công Thương
VN chi nhánh Đồng Tháp
PGD Mỹ Tho

Trần Thị Yến Nhi

Lê Thị Kim Ngọc

Trương Đông Lộc

Nguyễn Thị Kim
Phượng

Phân tích HĐTD ngắn hạn
tại NHTMCP ĐT & PTVN
chi nhánh Vĩnh Long

Nguyễn Minh Nhật

Huỳnh Thị Tuyết
Sương

Mai Kim Yến

Trương Đông Lộc

Nguyễn Thị Ngọc
Ngân

Mai Lê Trúc Liên

Phạm Bảo Nhi

Thái Văn Đại

2078 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại NHNo
& PTNTVN chi nhánh
huyện Giồng Trôm tỉnh Bến
Tre

Trần Thị Thanh Vi

Lê Tấn Nghiêm

2079 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại NHNo
& PTNTVN chi nhánh Tân
Hồng , Đồng Tháp

Phạm Hải Yến

Trần Bá Trí

2080 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP Á Châu chi
nhánh Cần Thơ

Chiêm Yến Nhi

Thái Văn Đại

2081 Luận văn ĐH

Phân tich HĐTD tại
NHTMCP Bảo Việt chi
nhánh CT

Nguyễn Thị Mỹ
Tiên

Lê Bình Minh

2082 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP Đại chúng VN
chi nhánh Cần Thơ PGD An
Phú

Nguyễn Thị Ngọc
Thu

Mai Lê Trúc Liên

2083 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP đại chúng VN
PGD An Phú

Lê Thị Băng Thanh

Nguyễn T Kim
Phương

2084 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP quân đội CN Cần
Thơ

Nguyễn Thị Song
Nhị

Phạm Phát Tiến

2074 Luận văn ĐH

2075 Luận văn ĐH

2076 Luận văn ĐH
2077 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD ngắn hạn
tại PGD Tân Hiệp
NHTMCP Sài Gòn – Hà
Nội chi nhánh Kiên Giang
Phân tích HĐTD tại NHNo
& PTNT chi nhánh Cần Thơ
Phân tích HĐTD tại NHNo
& PTNT chi nhánh TX NGã
Năm ST

2085 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP Quân đội PGD
Tây Đô TPCT

Phạm Thị Phương
Huệ

Trần Bá Trí

2086 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP quốc tế VN chi
nhánh Cần Thơ

Phan Lâm Thùy
Dương

Phan Đình Khôi

2087 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP Sài Gòn chi
nhánh Ninh Kiều

Dương Nguyễn Mai
Thảo

Thái Văn Đại

2088 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP Sài gòn thương
tín chi nhánh CT

Võ Văn Tươi

Trần Ái Kết

2089 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP VN thịnh vượng
chi nhánh Cần Thơ PGD Lý
Tự Trọng

2090 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCP XNKVN chi
nhánh Cần Thơ

Đoàn Thanh Xuân Nguyễn Thị Lương

Võ Bá Toàn

Thái Văn Đại

2091 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD tại
NHTMCPVn Thịnh Vượng
chi nhánh Cần Thơ PGD Lý
Tự Trọng

Nguyễn Thị Tuyết
Huỳnh

Vương Quốc Duy

2092 Luận văn ĐH

Phân tich HĐTD tại PGD
Ninh Kiều NHTMCP Quốc
dân chi nhánh Cần Thơ

Lê Thị Anh Thư

Nguyễn Thị Kim
Phượng

2093 Luận văn ĐH

Phân tích HĐTD trung và
dài hạn tại NHTMCP sài
gòn Thương Tín chi nhánh
Cần Thơ

Nguyễn Thị Hồng
Vân

Trần Ái Kết

2094 Luận văn ĐH

Phân tích HĐXK tôm của
cty TNHH XNK thủy sản
Cần Thơ gđ 2014 -6T/2017

Tạ Thị Trúc Ngân

Nguyễn Thị
Phương Dung

2095 Luận văn ĐH

2096 Luận văn ĐH

2097 Luận văn ĐH

2098 Luận văn ĐH

2099 Luận văn ĐH

2100 Luận văn ĐH

2101 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh Công ty Cổ
phần SADICO Cần Thơ giai
đoạn 2014 - 6/2017
Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh của công ty
CP thương mại hàng hải
Định An
Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh của doanh
nghiệp tư nhân Sang Thùy
Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh ngân hàng
Nông Nghiệp và Phát Triển
Nông Thôn chi nhánh thị xã
Bình Minh
Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh tại Công ty
Cổ phần Cấp thoát nước Công trình đô thị Hậu Giang
Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh tại công ty
CP Cơ khí điện máy Cần
Thơ
Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh tại công ty
CP Thực phẩm Sao Ta

Hồ Hoàng Khôi

Ngô Mỹ Trân

Trần Thanh Minh

Trương Chí Hải

Phạm Thị Huyền
Trân

Ngô Mỹ Trân

Dương Thị Ngọc
Trân

Đinh Công Thành

Lê Thị Cẫm Tiên

Lê Tấn Nghiêm

Đỗ Trương Hoàng
Phúc

Lê Bình Minh

Mã Nguyên Thành

Trương Chí Tiến

2102 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả hoạt
Nguyễn Thị Ngọc
động kinh doanh tại công ty Nguyễn Thị Yến Nhi
Hoa
lương thực Trà Vinh

2103 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh tại công ty
TNHH thương mại dịch vụ
Tài Nam

Lê Trường Giang

Trương Đông Lộc

2104 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh tại doanh
nghiệp Nguyễn Gia

Phạm Trung Nguyên

Trần Thị Bạch
Yến

2105 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả hoạt
động tiêu thụ SP tại cty
TNHH SXTM bao bì Nam
Hưng Phát

Bùi Trang Thanh

Lê Tấn Nghiêm

2106 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả hoạt
động tín dụng tại ngân hàng
TMCP Sài Gòn Thương Tín
- CN Cần Thơ

Huỳnh Trần Chí
Minh

Trương Chí Hải

2107 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
các hộ nuôi tôm thẻ chân
trắng mô hình bán thâm
canh tại huyện Mỹ Xuyên,
tỉnh Sóc Trăng

Hồ Thị Tường Vi

Nguyễn Phú Son

2108 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
của các hộ nuôi tôm sú công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà
Mau

Lâm Thị Lệ My

Nguyễn Phú Son

2109 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
của mô hình canh tác lúa ba
vụ tại huyện Châu Phú tỉnh
An Giang

Lê Tiến Dũng

Nguyễn Xuân
Thuận

2110 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
của mô hình trồng nấm rơm
ở huyện Thới Lai, thành phố
Cần Thơ

Lê Thị Mộng Thơ

Tống Yên Đan

2111 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
của nông hộ trồng bưởi Năm
Roi ở xã Mỹ Hòa thị xã
Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

Phạm Thị Kim Chi

Nguyễn Phú Son

2112 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
sản xuất nấm rơm ngoài trời
ở tỉnh Vĩnh Long

Dương Thùy Trang

Huỳnh Thị Đan
Xuân

2113 Luận văn ĐH

2114 Luận văn ĐH

2115 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
trong sản xuất mía của nông
hộ tại huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Phân tích hiệu quả kỹ thuật
và hiệu quả quy mô của các
nông hộ trồng hành tím tại
thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc
Trăng
Phân tích hiệu quả sản xuất
cam sành của nông hộ ở
huyện Châu Thành, tỉnh
Hậu Giang

Trần Thị Hoàng
Oanh

Phạm Lê Thông

Đỗ Yến Nhi

Nguyễn Phú Son

Nguyễn Ngọc Hiền

Trần Thụy Ái
Đông

Nguyễn Hữu Tâm

2116 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả sản xuất
của nông hộ nuôi tôm sú ở
tỉnh Bạc Liêu

Nguyễn Thị Bích
Huyền

2117 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả sản xuất
của nông hộ thực hiện mô
hình tôm lúa ở thị trấn
Phước Long huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu

Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Văn Ngân

2118 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả sản xuất
của nông hộ trồng chanh
không hạt ở huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thị Diệu
Hiền

Phạm Lê Thông

2119 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả sản xuất
lúa của nông hộ huyện Hồng
Dân, tỉnh Bạc Liêu

Diệp Thị Hạnh

Nguyễn Ngọc Lam

2120 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả sản xuất
lúa ở huyện Long Mỹ - tỉnh
Hậu Giang

Đỗ Thúy Quỳnh

Phạm Lê Thông

2121 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả sản xuất
lúa ở thị xã ngã năm tỉnh
sóc trăng

Phạm Thanh Tòng

Võ Thị Lang

2122 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của mô hình độc canh 3 vụ
lúa tại xã Thới Tân, huyện
Thới Lai, TP. Cần Thơ niên
vụ 2016-2017

Nguyễn Thị Mỹ
Ngân

Ngô Thị Thanh
Trúc

2123 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của mô hình luân canh hai
vụ lúa- một vụ ấu của nông
hộ trên địa bàn huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Trần Minh Ngọc

Nguyễn Thúy
Hằng

Trần Ngọc Nhung

Nguyễn Hữu Tâm

2124 Luận văn ĐH

2125 Luận văn ĐH

2126 Luận văn ĐH

2127 Luận văn ĐH

2128 Luận văn ĐH

2129 Luận văn ĐH

2130 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của nông hộ nuôi tôm ở
huyện Hòa Bình tỉnh Bạc
Liêu
Phân tích hiệu quả tài chính
của nông hộ nuôi tôm ở
thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc
Liêu
Phân tích hiệu quả tài chính
của nông hộ nuôi tôm ở thị
xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Phân tích hiệu quả tài chính
của nông hộ nuôi tôm thẻ
quảng canh cải tiến ở huyện
Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Phân tích hiệu quả tài chính
của nông hộ trồng lúa vụ
Đông Xuân và Hè Thu tại
huyện Gò Quao, tỉnh Kiên
Giang
Phân tích hiệu quả tài chính
của nông hộ trồng mía
huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu
Giang
Phân tích hiệu quả tài chính
của nông hộ trồng ớt ở
huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp

Phạm Thị Kiều My Nguyễn Hữu Tâm

Khương Thủy Tiền Nguyễn Hữu Tâm

Hoàng Thị Việt
Trinh

Nguyễn Văn Ngân

Trương Vủ Ngân

Nguyễn Ngọc Lam

Nguyễn Ngọc Trân

Võ Thị Lang

Trần Thị Vui

Huỳnh Thị Đan
Xuân

Phân tích hiệu quả tài chính
chăn nuôi heo thịt ở xã
Thạnh Tiến, huyện Vĩnh
Thạnh, thành phố Cần Thơ
Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình sản xuất cam sành
của nông hộ ở tỉnh Hậu
Giang
Phân tich hiệu quả và đề
xuất một số giải pháp nâng
cao HQHĐKD cty TNHH
TM & DV QC Hải Lưu

Nguyễn Thị Như

Võ Thị Lang

Nguyễn Thị Tuyết

Trần Thụy Ái
Đông

Nguyễn Khả Như
Hà

Phan Tùng Lâm

2134 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
doanh nghiệp tại Ngân Hàng
NN&PTNT chi nhánh Cần
Thơ II

Hồ Thanh Phong

Vương Quốc Duy

2135 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
hộ SXNN tại NHNo &
PTNT chi nhánh huyện
Phong Điền TPCT

Thạch Thị Tuyết
Ngân

Thái Văn Đại

2136 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
KH cá nhân tại NHTMCP
đại chúng VN chi nhánh CT

Nguyễn Văn Phúc

Phạm Phát Tiến

2137 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
khách hàng cá nhân tại ngân
hàng TMCP Đại Chúng Việt
Nam chi nhánh Cần Thơ –
PGD Lý Tự Trọng

Trịnh Phúc Lợi

Lê Long Hậu

2138 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng thương mại cổ
phần sài gòn thương tín chi
nhánh Cần Thơ

Ngô Minh Nam

Phạm Phát Tiến

2131 Luận văn ĐH

2132 Luận văn ĐH

2133 Luận văn ĐH

2139 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
ngắn hạn tại ngân hàng
Agribank chi nhánh huyện
Đầm Dơi, Cà Mau

Nguyễn Thị Vàng

Mai Lê Trúc Liên

2140 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
ngắn hạn tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chi nhánh Cần
Thơ II

Trần Thị Ái Vân

Nguyễn Thị Lương

2141 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
ngắn hạn tại NHNo &
PTNT chi nhánh quận Bình
Thủy TPCT

Nguyễn Thị Minh
Tâm

Huỳnh Thị Tuyết
Sương

2142 Luận văn ĐH

Phân Tích Hoạt Động Cho
Vay Tại Ngân Hàng TMCP
Công Thương Việt Nam Chi
Nhánh Cần Thơ

Lê Thị Mỷ Linh

Thái Văn Đại

2143 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
tại Ngân hàng Thương mại
cổ phần Ngoại thương Việt
Nam, Chi nhánh Cà Mau

Lê Văn Ngẩn

Vương Quốc Duy

2144 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
tại NHNo & PTNT chi
Trương Thị Bích
Phạm Thị Thiên Nga
nhánh huyện Năm Căn, Cà
Liên
Mau

2145 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
tiêu dùng cá nhân tại ngân
hàng TMCP phát triển
TP.HCM – chi nhánh Cần
Thơ

Dương Văn Tảo

Vũ Thị Hồng
Nhung

2146 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
tiêu dùng của ngân hàng
Thương mại Cổ phần Công
Thương Việt Nam
(VietinBank) chi nhánh Cần
Thơ

Ngô Trường
Phương Trân

Phan Thị Mỹ
Hoàng

2147 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
tiêu dùng tại ngân hàng
BIDV chi nhánh Đồng Tháp

Võ Thị Mỹ Linh

Phan Đình Khôi

2148 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
tiêu dùng tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam chi nhánh
Cần Thơ

Thạch Thị Châm
Rên

Đoàn Tuyết Nhiễn

2149 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
tiêu dùng tại ngân hàng
Thương mại Cổ phần Đại
Chúng Việt Nam Phòng
giao dịch Xuân Khánh

Nguyễn Phúc Đạt

Vương Quốc Duy

2150 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
tiêu dùng tại NHTM cổ
phần kỹ thương Việt Nam
chi nhánh Sóc Trăng

Trần Thanh Hằng

Nguyễn Thị Kim
Phượng

2151 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
tiêu dùng tại NHTMCP
XNKVN chi nhánh Cần Thơ

Trần Thị Trúc Ly

Phan Đình Khôi

2152 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
thấu chi tài khoản thẻ tại
NHNo & PTNT chi nhánh
huyện Cần Đước tỉnh Cà
Mau

Tô Nhật Minh

Nguyễn Văn Thép

2153 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động cho vay
trung dài hạn tại ngân hàng
VPBank chi nhánh Cần Thơ

Nguyễn Văn Nga

Phạm Phát Tiến

2154 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động huy
động vốn của NHTMCP
công thương VN chi nhánh
Cần Thơ

Ong Tòng Đỉnh

Lê Long Hậu

2155 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động huy
động vốn tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Sài
Gòn Thương tín chi nhánh
Hậu Giang

Đặng Châu Toán

Nguyễn Văn Ngân

2156 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động kinh
doanh của công ty trách
nhiệm hữu hạn Framas Việt
Nam

Phạm Thị Huỳnh
Như

Nguyễn Xuân
Vinh

2157 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động kinh
doanh của ngân hàng TMCP
Quốc Dân chi nhánh Cần
Thơ giai đoạn 2014-2016

Lê Ngọc Thi

Trần Ái Kết

2158 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động kinh
doanh ngân hàng Agribank
chi nhánh Thành phố Bến
Tre giai đoạn 2014 - 2016
và 6 tháng đầu năm 2017

2159 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động
marketing của Công ty Cổ
phần Cảng Bình Minh từ đó
đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả
kinh doanh

Mai Ngọc Ánh

Lê Thị Diệu Hiền

2160 Luận văn ĐH

Phân tich hoạt động
marketing của cty CP vàng
bạc đá quý Phú Nhuận chi
nhánh CT

Ngô Thị Nhả

Nguyễn Văn Duyệt

Phan Thị Hồng Yến Nguyễn Hữu Tâm

2161 Luận văn ĐH

2162 Luận văn ĐH
2163 Luận văn ĐH

2164 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động
marketing đối với trung gian
Nguyễn Thị Kim Mỹ Vương Quốc Duy
phân phối mặt hàng xi măng
của cty CP vật tư Hậu Giang
Phân tích hoạt động
marketing tại cty DV viễn
Phan Trí Nhân
Lê Tấn Nghiêm
thông Vinaphone Cần Thơ
Phân tích hoạt động
Phan Thị Cẩm Trinh Hồ Lê Thu Trang
marketing tại khách sạn
West
Phân tích hoạt động
Marketing và một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu
Nguyễn Thị Ngọc
Võ Minh Thuận
quả hoạt động Marketing tại
Hoa
công ty TNHH truyền hình
cáp Saigontourist - Cần Thơ

2165 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
ngân hàng VPBank chi
nhánh Cần Thơ

2166 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
đối với hộ kinh doanh tại
Huỳnh Phạm Ngọc
ngân hàng Việt Nam Thịnh
Như
Vượng - Chi nhánh Cần Thơ

2167 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
Trương Thị Bích
ngắn hạn tại ngân hàng
Phạm Thị Mỹ Trang
Liên
Agribank chi nhánh Cần Thơ

2168 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
ngắn hạn tại ngân hàng
Trương Thị Bích
Lưu Thị Song Ngân
Agribank chi nhánh Cần
Liên
Thơ II

Đặng Thanh Bình

Huỳnh Thị Tuyết
Sương

Thạch Keo Sa
Rate

Phân tích hoạt động tín dụng
ngắn hạn tại Ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển
nông thôn Việt Nam chi
nhánh huyện Bình Tân, tỉnh
Vĩnh Long

Nguyễn Thị Hồng
Thắm

Trương Đông Lộc

Trịnh Thị Thảo

Trương Thị Bích
Liên

Lê Thị Phương
Thanh

Phạm Lê Thông

Bùi Thị Diễm
Hương

Nguyễn Thị Kim
Phượng

2173 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
tại ngân hàng Á Châu chi
nhánh Cần Thơ phòng giao
dịch Tây Đô

Hồ Thị Trúc Ly

Lê Long Hậu

2174 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
tại ngân hàng Agribank
huyện Cái Bè – PGD Hậu
Thành

Phạm Thị Mỹ Thu

Phạm Phát Tiến

2175 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt đông tín dụng
tại ngân hàng Agribank
huyện Vũng Liêm, tĩnh
Vĩnh Long

Lương Ngọc Bích

Nguyễn Thị Kim
Phượng

2176 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
tại Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn chi Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Thị Hiếu
nhánh quận Bình Thạnh –
TPHCM

2169 Luận văn ĐH

2170 Luận văn ĐH

2171 Luận văn ĐH

2172 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
ngắn hạn tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam chi nhánh
Cần Thơ
Phân tích hoạt động tín dụng
ngắn hạn tại NHNO &
PTNT Việt Nam chi nhánh
huyện Tam Bình - Vĩnh
Long
Phân tích hoạt động tín dụng
tại Agribank chi nhánh quận
Bình Thủy TP Cần Thơ

2177 Luận văn ĐH

2178 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
Huỳnh Thị Tuyết
tại ngân hàng TMCP Sài
Nguyễn Diễm Ngọc
Sương
Gòn – Hà Nội chi nhánh
Cần Thơ
Phân tích hoạt động tín dụng
tại ngân hàng Vietinbank
Thái Văn Phú
Trương Đông Lộc
chi nhánh Đồng Tháp

2179 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
tại ngân hàng VPBank chi
nhánh Cần Thơ PGD Ninh
Kiều

2180 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
trung dài hạn tại ngân hàng
Nguyễn Hữu Nghĩa Vương Quốc Duy
Agribank chi nhánh Cần
Thơ II

2181 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động tín dụng
trung và dài hạn tại Ngân
hàng thương mại cổ phần
Nguyễn Thị Thương Trương Đông Lộc
xuất nhập khẩu Việt Nam
chi nhánh Cần Thơ

2182 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động TTQT
tại NHNo & PTNT chi
nhánh CT

Dương Thị Mỹ Ngân

Phan Thị Ngọc
Khuyên

2183 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động thanh
toán không dùng tiền mặt
của KH tại NHTMCP VN
Thịnh Vượng chi nhánh CT

Lê Thanh Phương
Thảo

Phan Đình Khôi

2184 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động thanh
toán quốc tế tại ngân hàng
Thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam chi nhánh
Cà Mau

Liêu Gia Bình

Nguyễn Thị Lan
Anh

2185 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động thanh
toán quốc tế tại NHTMCP
SG Thương Tín Cn Cần Thơ

Nguyễn Hữu Lộc

Quan Minh Nhựt

Nguyễn Thị Ngọc
Ánh

Mai Lê Trúc Liên

2186 Luận văn ĐH

2187 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động thanh
toán quốc tế theo phương
thức L/C tại ngân hàng
Eximbank chi nhánh Cần
Thơ
Phân tích hoạt động XK cá
tra của cty TNHH thủy sản
Nam Phương gđ 2014 đến 6
thnags đầu 2017

Hoàng Thị Thanh
Thảo

Phan Thị Ngọc
Khuyên

Hồ Thị Phượng

Nguyễn Thị Lan
Anh

2188 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động XK
đinh công nghiệp tại cty CP
liên hiệp Kim Xuân

Trần Bảo Yến

Huỳnh Thị Kim
Uyên

2189 Luận văn ĐH

Phân tich hoạt động XK tại
cty CP XNK thủy sản Cửu
Long An Giang 2014-2016

Nguyễn Thị Diệu
Hiền

Nguyễn Thị Lan
Anh

2190 Luận văn ĐH

Phân tích hoạt động xuất
khẩu của Công ty cổ phần
xuất nhập khẩu thủy sản
Cần Thơ - CASEAMEX

Huỳnh Ngọc Nhi

Lê Thị Diệu Hiền

Lê Hoàng Anh Tuấn

Huỳnh Nguyễn
Vũ Lâm

Đinh Thị Xuân Lan

Nguyễn Thị Ngọc
Hoa

Phạm Hoàng
Phương Thảo

Trương Chí Hải

Đoàn Hồ Nguyệt
Minh

Võ Hồng Phượng

2191 Luận văn ĐH

2192 Luận văn ĐH

2193 Luận văn ĐH

2194 Luận văn ĐH

Phân tích HQ chăn nuôi bò
thịt của nông hộ tại địa bàn
Sóc Trăng thực hiện theo
DA chăn nuôi bò thịt của
tỉnh ST
Phân tich HQ marketing
online tại cty TNHH DV vệ
sinh công nghiệp Đất
Phương Nam thông qua
công cụ SEO
Phân tích HQ sử dụng trấu
đốt lò hơi tại cty TNHH cơ
nhiệt Hồng Nhật
Phân tich HQHĐ marketing
tại cty TNHH DVDL Niềm
Tin Trẻ

2195 Luận văn ĐH
2196 Luận văn ĐH
2197 Luận văn ĐH
2198 Luận văn ĐH

2199 Luận văn ĐH

2200 Luận văn ĐH
2201 Luận văn ĐH
2202 Luận văn ĐH
2203 Luận văn ĐH

2204 Luận văn ĐH

2205 Luận văn ĐH
2206 Luận văn ĐH
2207 Luận văn ĐH

Phân tích HQHĐ TTQT tại
Trần Nguyễn Khánh
NH công thương VN chi
Vi
nhánh Cà Mau
Phân tích HQHĐKD cty
Nguyễn Hoàng Vinh
TNHH Anh Tuấn
Phân tich HQHĐKD của cty
Nguyễn Quốc Toàn
CP cấp nước Vĩnh Long
Phân tích HQHĐKD của cty
Nguyễn Thị Ngọc
CP chế biến thủy sản Minh
Diễm
Phú - HG
Phân tích HQHĐKD của cty
CP chế biến thủy sản XK
Ngô Quyền
Phân tích HQHĐKD của cty
CP phát triển & KD nhà
Cần Thơ – XN xây dựng
Phân tích hQHĐKD của cty
CP thủy lợi Sóc Trăng
Phân tích HQHĐKD của cty
CP thủy sản Mekong
Phân tích HQHĐKD của cty
CP thực phẩm Biển Xanh
tỉnh Trà Vinh
Phân tích HQHĐKD của cty
TNHH bảo hiểm nhân thọ
AIA VN
Phân tích HQHĐKD của cty
TNHH công nghiệp thực
phẩm PATAYA ( VN)
Phân tích HQHĐKD của cty
TNHH MTV Ngọc Thảo
Phân tích HQHĐKD của cty
TNHH XD – DV – TM
Phước Vinh

Cao Minh Tuấn
Vũ Xuân Nam
Ngô Mỹ Trân
Lê Tấn Nghiêm

Võ Mạnh Hiền

Lê Tấn Nghiêm

Nguyễn Thị Quế
Anh

Phạm Lê Thông

Đặng Lê Quân

Phan Thị Ngọc
Khuyên

Đỗ Thị Mỹ Linh

Mai Lê Trúc Liên

Võ Vương Thảo

Lê Khương Ninh

Lê Duy Tài

Quan Minh Nhựt

Nguyễn Thị Thúy
Vy

Võ Thành Danh

Lê Văn Khánh

Huỳnh Hữu Thọ

Lâm Thị Mỹ A

Nguyễn Phạm
Thanh Nam

2208 Luận văn ĐH
2209 Luận văn ĐH
2210 Luận văn ĐH
2211 Luận văn ĐH
2212 Luận văn ĐH

2213 Luận văn ĐH
2214 Luận văn ĐH
2215 Luận văn ĐH
2216 Luận văn ĐH
2217 Luận văn ĐH

Phân tích HQHĐKD của
NH Sài Gòn thương tín CN
Sóc Trăng
Phân tích HQHĐKD của
nhà nghỉ đoàn 30
Phân tích HQHĐKD của
NHNo & PTNT huyện Trần
VĂn Thời tỉnh Cà Mau
Phân tích HQHĐKD tai cty
CP dược Hậu Giang
Phân tích HQHĐKD tại cty
CP vàng bạc đá quý Phú
Nhuận chi nhánh Cần Thơ
Phân tích HQHĐKD tại cty
TNHH TMSX và DV
Nguyễn Văn Trấu
Phân tích HQHĐKD tại cty
TNHH Tỷ Xuân
Phân tích HQHĐKD tại cty
TNHH thiết bị điện Ánh
Quang
Phân tích HQHĐKD tại cty
TNHH thủy sản Đông HẢi
Phân tích HQHĐKD tại NH
Agribank chi nhánh thị xã
Giá Rai Bạc Liêu

2218 Luận văn ĐH

Phân tích HQKT mô hình
trồng chanh không hạt tại
huyện Châu Thành tỉnh Hậu
Giang

2219 Luận văn ĐH

Phân tích HQSX lúa tại
huyện Tịnh Biên tỉnh An
Giang

Lê Hồ Vi Khương

Lê Thị Diệu Hiền

Phạm Thị Trâm

Nguyễn Văn Duyệt

Lê Thị Thanh Tâm

Quan Minh Nhựt

Trần Huỳnh Hồng
Phúc

Nguyễn T Kim
Phương

Nguyễn Thị Ngọc
Duyên

Nguyễn Phạm
Tuyết Anh

Nguyễn Thị Ngọc
Huyền

Lê Thị Diệu Hiền

Nguyễn Ngọc Lan
Anh

Nguyễn Thị Kim
Phượng

Diệp Khánh Linh

Trần Thị Bạch
Yến

Nguyễn Thị Kim
Nguyên

Đặng Thị Ánh
Dương

Dương Thanh Vũ

Lưu Thanh Đức
Hải

Nguyễn Cao Kỳ

Nguyễn Ngọc Lam

Nguyễn Thị Thùy
Dương

Huỳnh Ngyễn Vũ
Lâm

2220 Luận văn ĐH

Phân tích HQTC của các hộ
nông dân trồng lúa chất
lượng cao tại huyện Lấp Vò
tỉnh Đồng Tháp

Lê Thị Kim Loan

Nguyễn Hữu Tâm

2221 Luận văn ĐH

Phân tích HQTC của mô
hình nuôi tôm sú công
nghiệp theo tiêu chuẩn ASC
tại tỉnh Cà Mau

Nguyễn Thị Kim
Ngân

Tống Yên Đan

Trần Liên Hoa

Nguyễn Hữu Tâm

Lê Thị Tuyết Ngân

Huỳnh Thị Đan
Xuân

Lê Ngọc Hân

Nguyễn Hữu Tâm

Nguyễn Phú Tiền

Lê Trần Phước
Huy

Phan Kiều My

Nguyễn Tấn Tài

Thạch Thị Nga

La Nguyễn Thùy
Dung

Nguyễn Hoàng
Thắng

Lê Bình Minh

Trang Ly Ly

Cao Minh Tuấn

2222 Luận văn ĐH

2223 Luận văn ĐH

2224 Luận văn ĐH

2225 Luận văn ĐH

2226 Luận văn ĐH

2227 Luận văn ĐH

2228 Luận văn ĐH

2229 Luận văn ĐH

Phân tích HQTC của mô
hình trồng hoa mào gà ở TP
Sa Đéc, ĐT
Phân tích HQTC của nông
hộ trồng quýt đường ở
huyện Lai Vung tỉnh Đồng
Tháp
Phân tich HQTC mô hình
trồng nấm rơm tại phường
Thới An Đông quận Bình
Thủy TPCT
Phân tích HTTT ké toán chu
trình DT & CP tại cty
TNHH MTV Thiên An
Phân tích HTTTKT chu
trình doanh thu & CP tại cty
TNHH DV Thắng Lợi
Phân tích kênh phân phối
trái cây chủ lực ở huyện
Phong Điền, thành phố Cần
Thơ
Phân tích kết quả hoạt động
kinh doanh công ty TNHH
một thành viên xăng dầu
Tây Nam Bộ
Phân tích kết quả hoạt động
kinh doanh Công ty TNHH
MTV Vật tư nông nghiệp
Đào Nguyễn

2230 Luận văn ĐH

Phân tích kết quả hoạt động
kinh doanh của công ty
TNHH Xây dựng và
Thương mại Diễm Phước

Lê Thị Hồng Quyến

Lê Tấn Nghiêm

2231 Luận văn ĐH

Phân tích kết quả hoạt động
kinh doanh sieu thị
Co.Opmart Kiên Giang 1

Nguyễn Trúc Ly

Quách Dương Tử

2232 Luận văn ĐH

Phân tích kết quả hoạt động
kinh doanh tại công ty CP
thuốc sát trùng Cần Thơ

Huỳnh Nguyên
Phong

Huỳnh Hữu Thọ

2233 Luận văn ĐH

Phân tích kết quả hoạt động
kinh doanh tại ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn thị xã Ngã Năm
tỉnh Sóc Trăng

Lê Huỳnh Giao

Thạch Keo Sa
Rate

2234 Luận văn ĐH

Phân tích kết quả hoạt động
kinh doanh tại ngân hàng
Sài Gòn Thương tín CN Hậu
Giang

Trần Thuận Ý

Mai Văn Nam

2235 Luận văn ĐH

Phân tích KQHĐ cho vay
phục vụ nhu cầu đời sống tại
NHTMCP Á Châu chi
nhánh Cà Mau

Nguyễn Thị Kiều
Diễm

Lê Khương Ninh

2236 Luận văn ĐH
2237 Luận văn ĐH
2238 Luận văn ĐH
2239 Luận văn ĐH
2240 Luận văn ĐH

Phân tích KQHĐKD cty
Nguyễn Thanh
TNHH Eurostyle gđ 2014Lê Quang Viết
Hoàng
T6/2017
Phân tích KQHĐKD cty
Phạm Ngọc Hân
Nguyễn Hữu Tâm
TNHH thủy sản Nigico
Phân tích KQHĐKD của
Phan Nhật Minh
Lê Bình Minh
các DN tư nhân Phú Nguyên
Phân tích KQHĐKD của cty
Nguyễn Thị Quý An Lê Khương Ninh
CP kho vạn Tân Cảng
Phân tích KQHĐKD của cty
Nguyễn Huỳnh
Nguyễn Đinh Yến
CP mía đường Cần Thơ
Phương Như
Oanh

2241 Luận văn ĐH

2242 Luận văn ĐH
2243 Luận văn ĐH

2244 Luận văn ĐH

2245 Luận văn ĐH
2246 Luận văn ĐH

2247 Luận văn ĐH

2248 Luận văn ĐH
2249 Luận văn ĐH
2250 Luận văn ĐH

Phân tích KQHĐKD của cty
CP tư vấn XD kiểm định
Hoàn Cầu
Phân tích KQHĐKD của cty
TNHH MTV Hải Nguyên
Phúc
Phân tích KQHĐKD của KS
Tây Đô
Phân tích KQHĐKD của
NHTM TNHH MTV xây
dựng VN chi nhánh Hậu
Giang
Phân tích KQHĐKD của
NHTMCP Á Châu ACB
Phân tích KQHĐKD của
NHTMCP Sài gòn thương
tín c nhánh CT
Phân tích KQHĐKD của
quỹ tín dụng nhân dân
Phước Long tỉnh Bạc Liêu

Phạm Thị Nhị

Phạm Phát Tiến

Lê Phan Minh
Quyên

Huỳnh Trường
Huy

Tạ Như Quỳnh

Võ Hồng Phượng

Nguyễn Thị Kim
Yến

Đỗ Văn Xê

Lai Ngyễn Phương
Toàn

Phan Thị Ngọc
Khuyên

Lưu Thị Thanh
Thanh

Lê Bình Minh

Trần Thị Diễm
Trang

Lê Khương Ninh

Phân tích KQHĐKD tại cty
CP vàng bạc đá quý Phú
Đinh Hoàng Thương
Nhuận chi nhánh Cần Thơ
Phân tích KQHĐKD tại cty
Lê Thị Cẩm Dung
CP đầu tư Thúy Sơn
Phân tích KQHĐKD tại cty
CP viễn thông ITC Mekong Trần Thị Ngọc Kiều
từ năm 2014 - 2016

Thạch Keo Sa
Ráte
Nguyễn Phạm
Tuyết Anh
Lê Quang Viết

2251 Luận văn ĐH

Phân tích KQHĐKD tại cty
TNHH 2TV hải sản 404
năm 14-16

Bùi Văn Hoa Huỳnh

Châu Thị Lệ
Duyên

2252 Luận văn ĐH

Phân tích KQHĐKD tại cty
TNHH chế biến thực phẩm
XK Phương Đông

Nguyễn Lâm Thùy
Dung

Nguyễn Phạm
Tuyết Anh

2253 Luận văn ĐH
2254 Luận văn ĐH
2255 Luận văn ĐH
2256 Luận văn ĐH
2257 Luận văn ĐH
2258 Luận văn ĐH

Phân tích KQHĐKD tại cty
Huỳnh Thái Anh
TNHH MTV DV-DL công
đoàn CMau
Phân tích KQHĐKD tại cty
Lê Cẩm Giang
TNHH Sao MAi
Phân tích KQHĐKD tại cty
Phạm Quốc Toản
TNHHhệ thống thông tin
FPT
Phân tích KQHĐKD tại cty
Nguyễn Xuân Quang
TNHHLộc Tô Châu
Phân tích KQHĐKD tại DN
Lâm Minh Huy
tư nhân cơ khí Trung Anh
Phân tích KQHĐKD tại
doanh nghiệp tư nhân cơ khí
Lâm Minh Huy
Trung Anh

Thạch Keo Sa Rát
Lê Tấn Nghiêm
Lê Thị Diệu Hiền
Nguyễn Thị Ngọc
Hoa
Quách Dương Tử
Quách Dương Tử

2259 Luận văn ĐH

Phân tích KQHĐKD tại
NHNo & PTNTVN chi
nhánh quận Cái Răng TPCT

Nguyễn Thị Kiều
Phương

Lê Khương Ninh

2260 Luận văn ĐH

Phân tích KQHĐKD tại
NHTMCP Bảo Việt chi
nhánh CT

Danh Que Xa Na

Cao Minh Tuấn

2261 Luận văn ĐH

Phân tích KQHĐKD tại
XNKD xăng dầu An Bình
trong gđ 2016 – 2016 và 6
tháng đầu năm 2017

2262 Luận văn ĐH

Phân tích KQSX của mô
hình nuôi cá tra giống trong
ao ở tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tiền

Huỳnh Thị Kim
Uyên

2263 Luận văn ĐH

Phân tích KQSX của nông
hộ trồng ớt ở huyện Thanh
Bình tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị Kim
Phượng

Phạm Quốc Hùng

2264 Luận văn ĐH

Phân tích khả năng XK
nông sản của VN sang TT
Trung Quốc

Hồ Mỹ Thi

Nguyễn Xuân
Vinh

Nguyễn Minh Luân Nguyễn Văn Duyệt

2265 Luận văn ĐH

Phân tich lợi ích của việc áp
dụng mô hình Biogas trong
chăn nuôi heo tại tỉnh Đồng
Tháp

Lâm Bích Ngự

Vũ Thùy Dương

Lê Văn Đệ

Vương Quốc Duy

Nguyễn Thị Ngọc
Diền

Trần Bá Trí

Nguyễn Thị Hoa

Bùi Văn Trịnh

2269 Luận văn ĐH

Phân tích mối quan hệ giữa
sở hữu của nhà quản trị và
hiệu quả hoạt động của các
doanh nghiệp niêm yết trên
sàn chứng khoán TP.HCM

Đặng Thị Thúy Hiền

Trần Ái Kết

2270 Luận văn ĐH

Phân tích mối quan hệ giữa
tỷ giá Bitcoin/USD, chỉ số
VN-INDEX và tỷ giá
VND/USD

Tô Minh Bảo

Lê Long Hậu

2271 Luận văn ĐH

Phân tích mối quan hệ
khách hàng cá nhân tại ngân
hàng Thương mại cổ phần
Bưu Điện Liên Việt Chi
nhánh Hậu Giang

Hà Việt Trinh

Võ Thành Danh

2272 Luận văn ĐH

Phân tích một số giải pháp
marketing góp phần phát
triển DL cộng đồng tại Cồn
Sơn TPCT

Trần Thị Bé Huyền

Huỳnh Trường
Huy

2266 Luận văn ĐH

2267 Luận văn ĐH

2268 Luận văn ĐH

Phân tích mối quan hệ CPKL-LN tại cty CP nông sản
thực phẩm XK Cần Thơ
Phân tích mối quan hệ chi
phí - khối lượng - lợi nhuận
tại Trung tâm Đào tạo,
Nghiên cứu và Tư vấn kinh
tế
Phân tích mối quan hệ giữa
rủi ro liên kết với kết quả
sản xuất lúa của nông hộ tại
huyện Tháp Mười, tỉnh
Đồng Tháp

2273 Luận văn ĐH

2274 Luận văn ĐH

Phân tich một số nhân tố
ảnh hưởng đến QĐ mua
hàng thời trang trực tuyến
của ngươi ftieeu dùng tại
TPCT
Phân tích mức độ hài lòng
của học viên đối với chất
lượng đào tạo tại TT ngoại
ngữ trường ĐHCT

Võ Đức Trí

Nguyễn Kim Hạnh

Mai Nguyễn Bạch
Ngân

Nguyễn Thị Ngọc
Hoa

2275 Luận văn ĐH

Phân tích mức sẵn lòng chi
trả cho bưởi da xanh an toàn
Trần Thị Mộng Đào
của người tiêu dùng tại
thành phố Cần Thơ

2276 Luận văn ĐH

Phân tích nhân tố ảnh hưởng
đến QĐ sử dụng E-Banking
của cộng đồng Facebook
ĐBSCL

Vũ Thanh Hương

Phan Đình Khôi

2277 Luận văn ĐH

Phân tích nhân tố ảnh hưởng
đến sự hài lòng của sinh
viên ĐHCT vè dịch vụ mạng
di động Mobifone

Nguyễn Thị Bảo
Trâm

Võ Thị Lang

2278 Luận văn ĐH

Phân tích nhân tố ảnh hưởng
đến thu nhập từ hoạt động
nuôi tôm của nông hộ nuôi
tôm sú quảng canh cải tiến ở
huyện Đầm Dơi CM

Lê Thị Thùy Linh

Bùi Lê Thái Hạnh

2279 Luận văn ĐH

Phân tích nhân tố ảnh hưởng
đến thu nhập và đa dạng hóa
thu nhập của nông hộ trồng
ớt ở huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp

Nguyễn Thị Kim
Yến

Huỳnh Thị Đan
Xuân

2280 Luận văn ĐH

Phân tích nhận thức và mức
độ sẳn lòng chi trả cho thịt
heo an toàn của người dân
trên địa bàn TPCT

Lý Thị Chi

Huỳnh Việt Khải

Mai Văn Nam

2281 Luận văn ĐH

Phân tích nhu cầu sử dụng
DV giặt ủi của SV ở trọ trên
đại bàn quận Ninh Kiều
TPCT

Lý Bích Phương

Huỳnh Trường
Huy

2282 Luận văn ĐH

Phân tích nhu cầu về loại
hình du lịch phượt đối với
SV trường ĐHCT

Võ Phạm Tú Vỹ

Huỳnh Trường
Huy

2283 Luận văn ĐH

Phân tích những nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định sử
dụng dịch vụ Ngân hàng
điện tử của người dân Thành
phố Cần Thơ

Võ Thanh Trúc

Phan Tùng Lâm

2284 Luận văn ĐH

Phân tích quy trình giao
nhận hàng hoá xuất nhập
khẩu nguyên container tại
trung tâm dịch vụ logistics
Tân Cảng Sài Gòn

Trần Phương Phi
Yến

Nguyễn Thị Lan
Anh

2285 Luận văn ĐH

Phân tích quy trình khai báo
hải quan điện tử hàng hóa
XK bằng đường biển tại
TTDV Logistics tân cảng
Sài Gòn

Lê Xuân Ngân

Phan Thị Ngọc
Khuyên

2286 Luận văn ĐH

Phân tích RR lãi suất tại
NHTMCP Sài gòn Thương
tín CN Sóc Trăng

Diệp Văn Vĩnh

Nguyễn Thị Lương

2287 Luận văn ĐH

Phân tích RR thanh khoản
và HQHĐ của các NHTM ở Phạm Thị Tố Quỳnh
VN

2288 Luận văn ĐH

Phân tích RRTD tại NHNo
& PTNT quận Thốt Nốt
TPCT

Bùi Bích Phương

Phan Đình Khôi
Nguyễn Xuân
Thuận

2289 Luận văn ĐH

Phân tích rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn chi
nhánh Ninh Kiều - Thành
Phố Cần Thơ

Phạm Kim Lài

Thái Văn Đại

2290 Luận văn ĐH

Phân tích rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Sài Gòn Thương tín
chi nhánh An Giang

Nguyễn Thị Ngọc
Mỹ

Vương Quốc Duy

2291 Luận văn ĐH

Phân tích rủi ro tín dụng tại
ngân hàng VPBank chi
nhánh Cần Thơ

2292 Luận văn ĐH

Phân tích rủi ro trong hoạt
động tín dụng trung và dài
hạn tại ngân hàng TMCP
Công Thương Chi nhánh
Cần Thơ

2293 Luận văn ĐH

Phân tich sHĐ cho vay cá
nhân tại NHNo & PTNTVN Nguyễn Lữ Phương
chi nhánh TX TÂn Châu An
Loan
GIang

2294 Luận văn ĐH

Phân tich sHĐKD của cty
TNHH SXTM Nguyễn
Minh VINA Hậu Giang

Nguyễn Minh Thư

Lê Tấn Nghiêm

2295 Luận văn ĐH

Phân tich shieeuj quả sử
dụng vốn tại cty xăng dầu
TNB chi nhánh xăng dầu
Sóc Trăng

Thạch Thị Diễm
Trinh

Huỳnh Thị Kim
Uyên

2296 Luận văn ĐH

Phân tich shoajt động QT
NNL tại NHNo & PTNT chi
nhánh huyện Giồng Riềng

Lê Ngọc Phương
Trinh

Lê Tấn Nghiêm

Dương Thị Kim Chi Vương Quốc Duy

Trần Thị Trang

Phan Thị Mỹ
Hoàng

Vương Quốc Duy

Phân tích sự ảnh hưởng bài
review của các blogger du
lịch đến hình ảnh của KS
trường hợp KS JW Marriott
Phú Quốc Emerald bay

Lại Ngọc Thùy
Dương

Dương Quế Nhu

Lê Hoàng Mỹ

Nguyễn Quốc
Nghi

Từ Thị Mềm

Huỳnh Thị Đan
Xuân

Lâm Yên Như

Nguyễn Thanh
Nguyệt

2301 Luận văn ĐH

Phân tích tác động của các
nhân tố trách nhiệm xã hội
đến niềm tin và sự gắn kết
với tổ chức của nhân viên
ngân hàng ở ĐBSCL

Nguyễn Hải Trung

Lê Phước Hương

2302 Luận văn ĐH

Phân tích tác động của cảm
tính nhà đầu tư đến tỷ suất
sinh lời CK niêm yết trên
SGDCK TPHCM

Võ Hồng Nhung

Bùi Lê Thái Hạnh

2303 Luận văn ĐH

Phân tích tác động của DL
cộng đồng đối với sinh kế
hộ gia đình làm Dl ở Cồn
Sơn TPCT

Bùi Thị Mộng Trinh

Huỳnh Trường
Huy

2297 Luận văn ĐH

2298 Luận văn ĐH

2299 Luận văn ĐH

2300 Luận văn ĐH

Phân tich sự ảnh hưởng của
bản sắc dân tộc và chủ nghĩa
thế giới đến hành vi dùng
trái cây nội địa trên địa bàn
TPCT
Phân tích sự ảnh hưởng của
việc tham gia mô hình
VIETGAP đến năng suất
của nông hộ trồng ớt ở
huyện Thanh Bình tỉnh
Đồng Tháp
Phân tich tác động của các
chương trình khuyến mãi
đến hành vi mua sắm tại
siêu thị Co.opmart CT đối
với người tiêu dùng

2304 Luận văn ĐH

Phân tích tác động của hiệp
đinh Thương mại tự do Việt
Nam – EU đến kim ngạch
xuất khẩu nông sản Việt
Nam
Phân tích tác động của
khoảng cách văn hóa đến
thu hút vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài vào VN

Ngô Thị Trường An

Trần Thu Hương

Hồ Xuân Sang

Phan Anh Tú

Nguyễn Hoàng Vy

Lê Quang Viết

Đào Chí Thành

Nguyễn Tri Nam
Khang

Trần Hoài Hậu

Nguyễn Thị Tú
Trinh

Huỳnh Văn Tường

Trương Thị Bích
Liên

2310 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình cho vay
mua nhà tại ngân hàng Nông
Nghiệp và Phát Triển Nông
Thôn Chi Nhánh Cần Thơ II

Lê Mỹ Tiên

Phan Thị Mỹ
Hoàng

2311 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình cho vay
tại NHNo & PTNT chi
nhánh TX Bình Minh

Nguyễn Thị Ngọc
Giàu

Vương Quốc Duy

2305 Luận văn ĐH

2306 Luận văn ĐH

2307 Luận văn ĐH

2308 Luận văn ĐH

2309 Luận văn ĐH

Phân tích tác động của
truyền thông qua mạng xã
hội đến sự nhận biết thương
hiệu điện thoại di động
Samsung của người tiêu
dùng tại thành phố Cần Thơ
Phân tích tác động của video
ca nhạc đến hình ảnh điểm
đến và dự định đi DL –
trường hợp video ca nhạc
lạc trôi của ca sĩ nhạc sĩ
Sơn Tùng MTP
Phân tich tiềm năng phát
triển Dl gắn bó với làng
nghề truyền thống tỉnh Vĩnh
Long
Phân tích tín dụng ngắn hạn
tại NHTMCP VN thịnh
vượng chi nhánh CT

2312 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình cho vay
tiêu dùng tại ngân hàng
thương mại cổ phần Sài Gòn
Thương Tín chi nhánh Cần
Thơ

Trầm Hùng Cường

Huỳnh Thị Đan
Xuân

2313 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình cho vay
tiêu dùng tại NHTMCP sài
gòn Thương tín chi nhánh
CT gđ 2014-2016

Hà Tấn Trọng

Nguyễn Văn Thép

2314 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình HĐKD
của cty CP xăng dầu S.T.S
TNB

Kim Ngọc Ánh

Mai Lê Trúc Liên

2315 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình HĐTD
trung và dài hạn NHNO &
PTNT Vn TPCT

Trương Thị Diễm
Kiều

Nguyễn Văn Duyệt

2316 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình hoạt
đọng cho vay tiêu dùng tại
NHTMCP hàng hải Vn chi
nhánh Cần Thơ

Nguyễn Lệ Thi

Lê Khương Ninh

2317 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình hoạt
động cho vay khách hàng
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
ngân hàng Eximbank chi
nhánh Tây Đô

Nguyễn Văn Mến

Vũ Thị Hòng
Nhung

Lâm Kim Linh

Võ Thành Danh

Lê Thị Kiều Oanh

Vũ Thị Hồng
Nhung

Phạm Thị Hiền

Mai Lê Trúc Liên

2318 Luận văn ĐH

2319 Luận văn ĐH

2320 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình hoạt
động kinh doanh của công ty
TNHH Thương mại Dịch vụ
Lâm Đức tại Hậu Giang
Phân tích tình hình hoạt
động TD tại NHTMCP bưu
điện liên việt chi nhánh Sóc
Trăng
Phân tích tình hình huy
động vốn của NHTMCP đại
chúng VN Cn Tây Đô TPCT

2321 Luận văn ĐH

2322 Luận văn ĐH

2323 Luận văn ĐH

2324 Luận văn ĐH

2325 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình huy
động vốn tại ngân hàng
Nguyễn Xuân
Lư Thị Diễm Hương
Agribank chi nhánh quận
Thuận
Cái Răng, Cần Thơ
Phân tích tình hình huy
động vốn tại Ngân hàng
Huỳnh Thị Tuyết
Tôn Mỹ Huyền
Nông nghiệp và Phát triển
Sương
Nông thôn chi nhánh Cần
Thơ II
Phân tích tình hình huy
động vốn tại Ngân hàng
Tương Thị Bích
Nông nghiệp và Phát triển
Bùi Thị Kim Ngân
Liên
Nông thôn chi nhánh Cầu
Kè - Trà Vinh
Phân tích tình hình huy
động vốn tại ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh
Thị Sa Dó
Tống Yên Đan
Vượng chi nhánh Cần Thơ Phòng giao dịch Lý Tự
Trọng
Phân tich tình hình huy
động vốn tại NHNo &
Nguyễn Thị Kim
Đỗ Bình Minh
PTNTVN chi nhánh Châu
Phượng
Thành Kiên Giang

2326 Luận văn ĐH

Phân tich tình hình huy
động vốn tại NHTMCP
XNK VN chi nhánh Tây Đô

Phan Thị Trúc Mai

Quan Minh Nhựt

2327 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình huy
động vốn và cho vay tại
NHNo & PTNT Vn chi
nhánh Cần Thơ II

Phạm Nguyễn
Phương Uyên

Trần Bá Trí

2328 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình huy
động vốn và HĐTD tại
NHNo & PTNT TX Ngã
Năm tỉnh Sóc Trăng

Huỳnh Bảo Trang

Trần Quốc Dũng

2329 Luận văn ĐH

2330 Luận văn ĐH
2331 Luận văn ĐH
2332 Luận văn ĐH

2333 Luận văn ĐH

2334 Luận văn ĐH
2335 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình huy
động vốn và sử dụng vốn tại
ngân hàng Vietinbank chi
nhánh Cần Thơ
Phân tích tình hình KDXK
gạo tại Cty TNHH nông sản
Vinacam Cờ Đỏ
Phân tích tình hình lạm phát
và thất nghiệp ở Việt Nam
Phân tích tình hình nguồn
vốn tại NHNo & PTNTVN
chi nhánh Cần Thơ II

Phạm Nguyễn Bảo
Ngân

Mai Lê Trúc Liên

Lê Thị Lây

Phan Thị Ngọc
Khuyên

Phạm Hoàng Lâm

Lê Bình Minh

Lê Thị Ngọc Trân

Thái Văn Đại

Phân tích tình hình phát
triển SP DV NHTMCP đại
Lê Nguyễn Tường
Vy
chúng VN chi nhánh CT
PGD An Phú
Phân tích tình hình QT nhân
Đường Quốc Cường
sự tại cty CP Long Châu
Phân tích tình hình quản trị
Phạm Trần Thị Yến
nhân sự tại cty CP bê tông
Nhi
HAMACO

Phạm Phát Tiến

Thái Văn Đại
Phan Thị Ngọc
Khuyên

2336 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình sản xuất
và tiêu thụ cam sành của
nông hộ ở huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang

Phạm Thiên Lý

Trần Thụy Ái
Đông

2337 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình sản xuất
và tiêu thụ chanh không hạt
ở huyện Châu Thành tỉnh
Hậu Giang

Phạm Nguyễn Bình
An

Nguyễn Hữu Tâm

2338 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình tài chính
tại cty CP thương mại hóa
dầu Ressol

Trương Ngễn Sinh
Thái

Nguyễn Văn Ngân

2339 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình tài chính
tại cty TNHH thuốc thú y
Cần Thơ

Nguyễn Thị Thúy
An

Lê Long Hậu

2340 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình TD ngắn
hạn tại NHNo & PTNT chi
nhánh huyện Châu Thành A
tỉnh Hậu Giang

Trương Khoa

Phạm Phát Tiến

2341 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình TD ngắn
hạn tại NHNo & PTNT chi
nhánh huyện Mỹ Tú tỉnh ST

Lâm Thị Ngọc Lài

Tống Yên Đan

2342 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình tiêu thụ
gạo và lợi nhuận của công ty
cổ phần thương mại tổng
hợp Châu Thành quận Cái
Răng TPCT

Nguyễn Thị Diễm
Phúc

Nguyễn Thị
Phương Dung

2343 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình tiêu thụ
mặt hàng thép, xi măng và
giải pháp giúp nâng cao hiệu
quả tiêu thụ của công ty CP
Vật tư Hậu Giang

Nguyễn Hồng Suối

Trương Chí Tiến

2344 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình tiêu thụ
mỹ phẩm của cty TNHH
SXTM XNK Tạ Minh
Quang năm 2014 – 6T/2017

Phan Hương Kỳ
Phụng

Nguyễn Xuân
Vinh

2345 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình tiêu thụ
sản phẩm của Công ty
TNHH Sơn Hải Vĩnh Long

Võ Thị Kim Loan

Lê Thị Thu Trang

2346 Luận văn ĐH

Phân tich tình hình tiêu thụ
SP tại cty Cp nhựa SG chi
nhánh CT gđ 2014-2016

Đặng Thanh Vân

Quách Dương Tử

2347 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình tín dụng
ngắn hạn tại Ngân Hàng
Thương Mại Cổ Phần Sài
Gòn Thương Tín Chi nhánh
Bạc Liêu

Nguyễn Văn Vĩnh

Phan Tùng Lâm

2348 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình tín dụng
tại ngân hàng Agribank
huyện Thới Bình, Cà Mau

Đặng Phương Bình

Lê Bình Minh

2349 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình Thu Chi và kiểm soát chi thường
xuyên ngân sách nhà nước
qua Kho bạc nhà nước thị xã
Long Mỹ giai đoạn 2015 –
6Th/2017

Bùi Thanh Hải

Nguyễn Văn Duyệt

2350 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình thu hút
vốn FDI vào TPCT 20132016

Phan An Tường

Trần Thị Bạch
Yến

2351 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình thực
hiện thu chi giai đoạn 20162020 tại UBND quận Ninh
Kiều TPCT

Võ Hoàng Tiến

Vũ Xuân Nam

2352 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình XK chả
cá surimi của cty TNHH
HTV hải sản 404

Huỳnh Thị Hồng
Thúy

Nguyễn Tuấn Kiệt

2353 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình XK gạo
tại cty lương thực Tiền
Giang từ năm 2014-2016

Hứa Minh Thiện

Huỳnh Thị Đan
Xuân

2354 Luận văn ĐH
2355 Luận văn ĐH
2356 Luận văn ĐH

2357 Luận văn ĐH

2358 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình XK hàng
Trần Thị Bạch
dệt may sang TT Malaysia
Nguyễn Trần Khiêm
Yến
của cty TNHH Ngọc Thơ
Phân tích tình hình XK tại
Trương Khánh
Bùi Khả Tú
cty CP dược Hậu Giang
Vĩnh Xuyên
Phân tích tình hình XK tôm
của Cty TNHH KD chế biến
Ngyễn Yến Nhi
Vương Quốc Duy
thủy sản & XNK Quốc Việt
Phân tích tình hình XK tôm
Huỳnh Thị Đan
của cty TNHH thủy sản Cần Ngô Nguyễn Hoài
Đức
Xuân
Thơ (CAFISH) gđ 20142016
Phân tích tình hình XK tôm
đông lạnh tại cty TNHH hải
Phan Thị Ngọc
Lê Thị Kim Tho
sản Việt Hải giai đoạn 2014
Khuyên
đến 2016

Phân tích tình hình XK tôm
vào TT Mỹ của cty TNHH
kinh doanh chế biến thủy
sản XNK Quốc Việt 20132016
Phân tích tình hình xuất
khẩu cá tra, cá basa sang thị
trường EU của công ty
TNHH công nghiệp thủy sản
miền Nam (SouthVina)

Đỗ Tuyết Quyên

Nguyễn Thị Lan
Anh

Nguyễn Thị Kim
Ngân

Trương Khánh
Vĩnh Xuyên

Mã Hồng Hạnh

Lưu Thanh Đức
Hải

Nguyễn Trung Ái
Trinh

Trương Khánh
Vĩnh Xuyên

2363 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng & gp
ngân cao công tác QTNNL
tại NHTMCPCTVN –
Vietinbank- CN CT

Đặng Hồng Hạnh

Lê Quang Viết

2364 Luận văn ĐH

Phân tich thực trạng công
tác đào tạo và phát triển
NNL tại cty CP thương
nghiệp tổng hợp CT

Lê Thị Mai Thu

Nguyễn Thị Ngọc
Hoa

2365 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng cho vay
khách hàng cá nhân tại ngân
hàng Vietinbank chi nhánh
Cần Thơ

Huỳnh Kim Ngọc

Nguyễn Thị Kim
Phượng

2366 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng cho vay
tiêu dùng và đề xuất một số
giải pháp đẩy mạnh hoạt
động cho vay tiêu dùng tại
ngân hàng TMCP XNK VN
CN Tây Đô

Lưu Thị Hương
Giang

Trần Ái Kết

2359 Luận văn ĐH

2360 Luận văn ĐH

2361 Luận văn ĐH

2362 Luận văn ĐH

Phân tích thái độ của người
tiêu dùng đối với hoạt đọng
mibile marketing trên địa
bàn TPCT
Phân tích thị trường bán lẻ
TPCT

2367 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng HĐ huy
động vốn tại NHNo &
PTNT VN chi nhánh quận
Ninh Kiều TPCT

Ro Hi Nah

Trần Ái Kết

2368 Luận văn ĐH

Phân tich thực trạng hoạt
động bán hàng SP Thiên
Long tại Cty TNHH MTV
TM – DV Lê Ký

Huỳnh Thị Quyền

Lê Thị Diệu Hiền

2369 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng hoạt
động bán lẻ tại NHTMCP
công thương VN chi nhánh
Tây Đô

Nguyễn Thị Xuân
Tâm

Cao Minh Tuấn

2370 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng hoạt
động chăm sóc KH tại
Mobifone CT

Huỳnh Thị Hồng
Nhung

Võ Thành Danh

2371 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng hoạt
động marketing tại
mobifone CT

2372 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng hoạt
động QT bán hàng tại cty
TNHH Ánh Quang

Nguyễn Đoàn
Phương Uyên

Ngô Mỹ Trân

2373 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng huy
động vốn của ngân hàng
Sacombank chi nhánh Hậu
Giang

Nguyễn Việt Quốc

Trần Ái Kết

2374 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng huy
động vốn tại NHTMCPVN
Thịnh Vượng chi nhánh Cần
Thơ

Đỗ Văn Hàng

Phạm Phát Tiến

2375 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng kế toán
trách nhiệm trong các doanh
nghiệp vùng Đồng bằng
Sông Cửu Long.

Đỗ Thị Ngọc Yến

Lê Phước Hương

Nguyễn Thảo Quyên Huỳnh Hữu Thọ

2376 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng nguồn
vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng

2377 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng phát
triển loại hình DL Homestay
tại cù lao An Bình tỉnh VL

Phan Thị Cẩm
Nhung

Lê Bình Minh

Võ Thị Cẩm Tiên

Nguyễn Thị Tú
Trinh

2378 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng QT
quan hệ KH đối với thuê
bao trả sau tại chi nhánh
mobifone TPCT

Hồ Thùy Oanh

Lê Tấn Nghiêm

2379 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng QT
quan hệ KH tại TTKD
Vinaphone CT

Trần Văn Nhì

Ngô Mỹ Trân

2380 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng
QTNNL tại NHTMCP ngoại Nguyễn Hoàng Oanh
thương chi nhánh Tây CT

2381 Luận văn ĐH

2382 Luận văn ĐH

2383 Luận văn ĐH

2384 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng quản trị
nguồn nhân lực tại công ty
TNHH HTV Hải Sản 404
Phân tích thực trạng quản trị
nguồn nhân lực tại công ty
Trách nhiệm hữu hạn Một
thành viên Phát triển kỹ
thuật Châu Âu quận Cái
Răng
Phân tích thực trạng quản trị
quan hệ khách hàng tại ngân
hàng TMCP Đông Nam Á
Chi nhánh Cần Thơ
Phân tích thực trạng RRTD
tại NHTMCP ĐT & PT VN
chi nhánh Bến Tre

Ngô Mỹ Trân

Lương Ngọc
Nguyên Thi

Ngô Mỹ Trân

Nguyễn Thị Hồng
Lên

Lê Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Diễm
My

Huỳnh Hữu Thọ

Nguyễn Thị Ngọc
Hương

Nguyễn Xuân
Thuận

2385 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng sử dụng
gạo thực dưỡng của người
Nguyễn Hồng Nghi
tiêu dùng tại quận Ninh
Kiều TPCT

Huỳnh Nhựt
Phương

2386 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng tín
dụng đối với DNV & N tại
NHTMCP ĐT & PT VN chi
nhánh Cần Thơ

Võ Lê Thùy Trang

Trần Thụy Ái
Đông

2387 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng tín
dụng ngắn hạn tại NHNo &
PTNT VN chi nhánh Gò
Quao tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Huỳnh Như

Trần Ái Kết

2388 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng thu hút
và tác độngcủa nguồn vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài
đến sự tăng trưởng kinh tế
tỉnh An Giang

Huỳnh Văn Lo

Trần Thị Bạch
Yến

2389 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng thu hút
vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài tại TPCT

Trần Thị Ngọc Hiền

Trần Thị Bạch
Yến

2390 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng và đề
xuất giải pháp cho FDI
trong lĩnh vực GD tại VN

Võ Nguyễn Tuyết
Anh

Quan Minh Nhựt

2391 Luận văn ĐH

Phân tich thực trạng và đề
xuất giải pháp nâng cao
công tác tuyển dụng, ĐT và
phát triển nhân sự tại Cty
TNHHDV vệ sinh công
nghiệp Đất Phương Nam

Ngô Kim Ngân

Nguyễn Hữu Tâm

2392 Luận văn ĐH

Phân tich thực trạng và đề
xuất giải pháp thúc đẩy hoạt
động dệt may VN sang thị
trường Asean

Nguyễn Ngọc
Huỳnh Như

Trương Khánh
Vĩnh Xuyên

2393 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng và giải
pháp phát triển Dv quà lưu
niện tại TPCT

Nguyễn Huỳnh Kim
Ngân

Nguyễn Thị Tú
Trinh

2394 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng vá tác
động của vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) đến
kinh tế của TPCT

Lê Sang Thiên Phú

Phan Thị Ngọc
Khuyên

Quách Đức Minh

Trần Thị Bạch
Yến

Dương Tuyết Nhi

Nguyễn Kim Hạnh

Cao Thành Đạt

Nguyễn Kim Hạnh

Nguyễn Đức Duy

Trương Đông Lộc

Lưu Hồng Ngọc

Nguyễn Thị Lan
Anh

Huỳnh Mỹ Dung

Nguyễn Tuấn Kiệt

2395 Luận văn ĐH

2396 Luận văn ĐH

2397 Luận văn ĐH

2398 Luận văn ĐH

2399 Luận văn ĐH

2400 Luận văn ĐH

2401 Luận văn ĐH

2402 Luận văn ĐH

Phân tích trách nhiệm XH
của cty TNHH công nghệ
Huawei tại thị trường VN
Phân tích và hoàn thiện
chiến lược marketing-mix
cho SP nước giải khát có
gas của cty Coca cola VN
gđ 2018-2020
Phân tích yếu tố ảnh hưởng
đến QĐ mua hàng gia dụng
xuất xứ thái lan của người
dân quận Ninh Kiều TPCT
Quản trị rủi ro lãi suất tại
ngân hàng Vietinbank Cần
Thơ
Quy trình khai hải quan điện
tử hàng hóa xuất – nhập
khẩu bằng đường biển tại
cty TNHH TM & DV
Betimex
Results of different
economic behavioral surveys

So sánh hiệu quả kinh tế của
hai mô hình lúa hai vụ và
Nguyễn Xuân
Nguyễn Chinh Nhân
lúa ba vụ tại huyện Châu
Thuận
Phú, tỉnh Anh Giang
So sánh hiệu quả tài chính
của 2 mô hình lúa 3 vụ và
Nguyễn Thị Lan
Đinh Văn Bằng
mô hình 1 lúa 1 màu ở
Anh
huyện Châu Phú tỉnh An
Giang

2403 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả tài chính
của mô hình nuôi tôm sú và
mô hình nuôi tôm sú luân
canh với tôm thẻ chân trắng
tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh
Kiên Giang

Đặng Thị Huệ

Nguyễn Phú Son

2404 Luận văn ĐH

So sánh HQKT của mô hình
Biogas rơm và các mô hình
biogas phổ biến ở tỉnh Hậu
Giang

Phạm Thị Thùy
Trang

Vũ Thùy Dương

2405 Luận văn ĐH

So sánh nhận thức về kỹ
năng nghề nghiệp của SV
Nguyễn Huỳnh Như
kinh tế và người sử dụng lao
động ở TPCT

2406 Luận văn ĐH

Study Of Practice
Management In Mobile
Retail Brands In Can Tho
City

Lưu Tiến Thuận

Diệp Thanh Tấn

Nguyễn Tuấn Kiệt

2407 Luận văn ĐH

Sử dụng mô hình lựa chọn
để ước lượng mức sẵn lòng
đóng góp của người dân
huyện Trần Văn Thời cho
việc bảo tồn đa dạng sinh
học ở vườn quốc gia U
Minh Hạ

Nguyễn Thái
Phương Thùy

Huỳnh Việt Khải

2408 Luận văn ĐH

Sử dụng mô hình lựa chọn
để ước lượng nhu cầu của
người dân xã Khánh Lâm,
huyện U Minh tỉnh Cà Mau
đối với dự án bảo tồn Vườn
quốc gia U Minh Hạ

Nguyễn Thị Lý

Huỳnh Việt Khải

2409 Luận văn ĐH

Tác động của căng thẳng
công việc đến sự thảo mãn
và KQ công việc của nhân
viên trong hệ thống NHTM

Trần Thanh Phương
Thảo

Nguyễn Quốc
Nghi

2410 Luận văn ĐH

2411 Luận văn ĐH

2412 Luận văn ĐH

Tác động của chất lượng NL
đến năng suất tổng hợp của Phan Ngọc Nhân Ái
DN VN
Tác động của đặc điểm công
ty và đặc điểm môi trường
hoạt động đến hối lộ của các
Trần Đức An
doanh nghiệp tại
Campuchia, Lào và Việt
Nam
Tác động của nhận thức đến
hành vi bảo vệ môi trường
Phạm Thanh Thủy
của người dân ở quận Bình
Thủy TPCT

Võ Văn Dứt

Võ Văn Dứt

Nguyễn Quốc
Nghi

2413 Luận văn ĐH

Tác động của QC không
trung thực đến hành vi sau
khi mua nước giải khát của
người tiêu dùng Q. Ninh
Kiều TPCT

Hồ Phương Vy

Lưu Tiến Thuận

2414 Luận văn ĐH

Tác động của quốc tế hóa
đến hiệu quả HĐKD của các
DN tại Cameroom

Lư Thanh Thủy

Phan Anh Tú

2415 Luận văn ĐH

Tác động của tần suất kiểm
tra và mức độ phạt đến hành
vi gian lận

Trần Ngọc Lan
Thanh

Nguyễn Tuấn Kiệt

2416 Luận văn ĐH

Tác động của thông tin
truyền miệng đến niềm tin
thương hiệu Vietnam
airlines của KH ở TPCT

Nguyễn Cao Linh
Thoại

Hoàng Thị Hồng
Lộc

2417 Luận văn ĐH

Tác động của trí tuệ cảm
xúc đến căng thẳng trong
công việc của promotion girl
(PG) tại thành phố Cần Thơ

Võ Hồng Huệ

Nguyễn Thị
Phương Dung

2418 Luận văn ĐH

Thực trạng & giải pháp
nâng cao HQHĐ giao nhận
HHNK tại kho hàng lẻ của
cty CP kho vận tân cảng

Lê Cẩm Linh

Phan Thị Ngọc
Khuyên

2419 Luận văn ĐH

Thực trạng công tác giảm
nghèo bền vững ở huyện
Châu Thành, Đồng Tháp

Nguyễn Võ Quốc
Huy

Võ Thị Ánh
Nguyệt

2420 Luận văn ĐH

Thực trạng hoạt động huy
động vốn tại ngân hàng
Agribank chi nhánh huyện
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Lưu Ngọc
Nữ

Vương Quốc Duy

2421 Luận văn ĐH

Thực trạng hoạt động tiêu
thụ SP nước giải khát có gas
tại cty TNHH nước giải khát
Suntory pepsico VN chi
nhánh CT

Nguyễn Thị Thùy
Linh

Nguyễn Phạm
Thanh Nam

2422 Luận văn ĐH

Thực trạng mua quần áo
thời trang trực tuyến trên
Facebook của người dân tại
TP Vĩnh Long

Y Ngọc Minh

Phan Anh Tú

2423 Luận văn ĐH

Thực trạng QTNNL tại
NHTMCP VN thịnh vượng
CN Cần Thơ

La Quốc Thái

Trương Đông Lộc

2424 Luận văn ĐH

Thực trạng RRTD tại NHNo
& PTNT chi nhánh TP Sóc
Trăng

Hứa Thị Trúc
Chuyên

Lê Khương Ninh

2425 Luận văn ĐH

Thực trạng TD khách hàng
cá nhân tại NHTMCP ĐT &
PTVN chi nhánh Bến Tre

Nguyễn Thị Mỹ
Quyên

Phạm Phát Tiến

2426 Luận văn ĐH

Thực trạng thanh toán
không dùng tiền mặt tại
NHTMCP Sài gòn Thương
Tín chi nhánh tỉnh Trà Vinh

Lê Hoài Phong

Trương Thị Bích
Liên

2427 Luận văn ĐH

Thực trạng và gp nâng cao
HQHĐKD tại cty TNHH
SXTM SXTM bao bì Nam
Hưng Phát

Nguyễn Việt Đức

Đỗ Thị Tuyết

2428 Luận văn ĐH

2429 Luận văn ĐH

2430 Luận văn ĐH

2431 Luận văn ĐH

2432 Luận văn ĐH

2433 Luận văn ĐH

2434 Luận văn ĐH

2435 Luận văn ĐH

Thực trạng và gp nâng cao
HQHĐKD tại XN kinh
doanh xăng dầu An Bình
trực thuộc cty CP XNK
Kiên Giang

Nguyễn Thị Trúc
Giang

Thực trạng và gp phát triển
du lịch bền vũng ở khu du
Phạm Thị Ngọc Mến
lịch sinh thái Tràm Chim
tỉnh Đồng Tháp
Thực trạng và giải pháp cho
việc thực hiện trách nhiệm
Trần Kim Quyên
xã hội của Samsung Việt
Nam
Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị
Phương Dung

Nguyễn Thị Tú
Trinh
Trần Thị Bạch
Yến

hoàn thiện công tác quản trị
Ngô Thị Trang
Thạch Keo Sa
nguồn nhân lực tại công ty
Phương
Rate
TNHH MTV xăng dầu Tây
Nam Bộ
Thực trạng và giải pháp
hoàn thiện công tác quản trị
nguồn nhân lực tại đài phát
Tạ Thị Huyền
Đỗ Thị Tuyết
thanh và truyền hình thành
phố Cần Thơ
Thực trạng và giải pháp
Trần Thị Bạch
nâng cao hiệu quả hoạt động Nguyễn Trần Đông
Nhi
Yến
trách nhiệm XH của Coca cola
Thực trạng và giải pháp
nâng cao hoạt động TD tại
Dương Ngọc Xoàn Nguyễn Văn Thép
NHTMCP phát triển
TPHCM chi nhánh Cần Thơ

Thực trạng và giải pháp
quản trị nguồn nhân lực của
công ty TNHH MTV
TMDV Nữ Hoàng Sắc Đẹp

Đặng Gia Huy

Đỗ Thị Tuyết

2436 Luận văn ĐH

2437 Luận văn ĐH
2438 Luận văn ĐH

Thực trạng vay tín dụng phi
chính thức của nông hộ ở
huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh
Long
Thương mại nội ngành của
VN – Trường hợp hàng
nông sản
Thương mại nội ngành giữa
VN và TQ gđ 2012-2015

Nguyễn Hoàng
Trâm Anh

Lê Khương Ninh

Nguyễn Hà Thiên
Nhi

Nguyễn Xuân
Vinh

Nguyễn Trung Tín

Phan Anh Tú

2439 Luận văn ĐH

ứng dụng mô hình lựa chọn
để xác định mức sẳn lòng
chi trả của người tiêu dùng
cho rau an toàn tại q Ninh
Kiều TPCT

Huỳnh Văn Thương Nguyễn Tuấn Kiệt

2440 Luận văn ĐH

Ước lượng lợi ích kinh tế
của dự án bảo tồn rừng U
Minh Hạ ở xã Khánh An
huyện U Minh tỉnh Cà Mau

Hoàng Mai Phương Huỳnh Việt Khải

2441 Luận văn ĐH

Ước lượng mức sẵn lòng chi
trả của người dân thành phố
Rạch Giá đối với gạo thân
thiện với môi trường

Đỗ Thị Ngọc Hân

Huỳnh Việt Khải

2442 Luận văn ĐH

Ước lượng mức sẳn lòng chi
trả đối với SP thịt heo an
toàn của người dân tỉnh
Đồng Tháp

Nguyễn Ngọc Hân

Huỳnh Việt Khải

2443 Luận văn ĐH

Ước lượng mức sẳn lòng trả
của người tiêu dùng đối với
SP thịt heo an toàn tại địa
bàn TP Rạch Giá tỉnh Kiên
Giang

Trần Kim Thoại

Huỳnh Việt Khải

2444 Luận văn ĐH

Ước lượng nhu cầu tiêu
dùng cho sản phẩm gạo thân
Phùng Thị Kim Yến Huỳnh Việt Khải
thiện với môi trường của
người dân TP Cần Thơ

2445 Luận văn ĐH

Ước tính lượng phát thải và
CP môi trường của khí nhà
kính từ tập quán đốt rơm tại
phường Trường Lạc quận Ô
Môn TPCT

Huỳnh Gia Hân

Vũ Thùy Dương

2446 Luận văn ĐH

Ước tính lượng phát thải khí
nhà kính và CP môi trường
của khí nhà kính từ tập quán
đốt rơm ở xã Mỹ Thành
Nam huyện Cai Lậy tỉnh
Tiền Giang

Lê Phạm Tường Vi

Vũ Thùy Dương

2447 Luận văn ĐH

Văn hóa tổ chức và các giá
trị bên ngoài được tán
thành: trường hợp công ty
Cổ phần dược Hậu Giang

Trần Thị Huỳnh
Như

Châu Thị Lệ
Duyên

2448 Luận văn ĐH

Vấn đề thực hiện trách
nhiệm XH của cty VEDAN
tại VN

Trần Quốc Việt

Trần Thị Bạch
Yến

2449 Luận văn ĐH

Xác định thị trường mục
tiêu cho các cty XK gạo
thuộc tỉnh An Giang

Phạm Tiến Thịnh

Quan Minh Nhựt

2450 Luận văn ĐH

Xây dựng chiến lược kinh
doanh của doanh nghiệp tư
nhân sản xuất thương mại
Như Đạt

Nguyễn Thị Kim
Quyên

Nguyễn Đinh Yến
Oanh

Nguyễn Thị Dung

Ngô Mỹ Trân

Lâm Ngọc Tú

Lê Thị Diệu Hiền

2451 Luận văn ĐH
2452 Luận văn ĐH
2453 Luận văn ĐH

XD chiến lược marketing
cho SP truyền hình KTS tại
cty DV mobifone KV 9
XD chiến lược marketing
cho TT anh ngữ Mỹ Úc AAEC
Ảnh hưởng của học thuyết
chính danh đến đạo đức
người VN hiện nay

Nguyễn Chiêu Linh Trần Thanh Quang

2454 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của TT nhân
sinh trong phật giáo Nam
Tông đến đời sống tinh thần
của đồng bào KHMER tỉnh
ST hiện nay

2455 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của TT Triết
học phật giáo đến đời sống
Trần Thiị Ánh Tuyết Đinh Ngọc Quyên
tinh thần của người dân tỉnh
HG hiện nay

2456 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của tư tưởng
Triết học phật giáo đến đời
sống văn hóa tinh thần
người dân tỉnh CM hiện nay

2457 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của thuyết âm
dương - ngũ hành đến đời
sống văn hóa tinh thần
người dân tỉnh HG hiện nay

Nguyễn Hùng Tỉnh Đinh Ngọc Quyên

2458 Luận văn ĐH

Bảo tồn và phát huy giá trị
nghệ thuật đờn ca tài tử ở
tỉnh AG hiện nay dưới ánh
sáng tư tưởng HCM

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Kim
Chi

2459 Luận văn ĐH

Biểu tượng ngôi chùa trong
đời sống tinh thần của cộng
đồng nhười KHMER ở tỉnh
Sóc Trăng

Cù Thị Phượng Mai

Hồ Thị Hà

2460 Luận văn ĐH

Chiến lược XD con người
mới của CTHCM giá trị lý
luận và thực tiển

Nguyễn Ngọc Thắm

Lê Thị Thúy
Hương

2461 Luận văn ĐH

Chủ nghĩa thực dụng của
CHARLES SANDERS
PEIRCE - giá trị và hạn chế

Nguyễn Cao Siêng

Nguyễn Thành
Nhân

2462 Luận văn ĐH

Đảng bộ huyện Phụng Hiệp,
tỉnh HG lãnh đạo thực hiện
công tác dân vận dưới ánh
sáng TTHCM

Trần Thị Kim Hai

Nguyễn xuân
Hương

Võ Thị Mỹ Duyên

Trần Thành Học

Đinh Ngọc Quyên

Trần Thị Như
Tuyến

Đạo đức phật giáo và ảnh
hưởng của nó đối với đời
sống người VN hiện nay
Giải pháp bảo tồn đền thờ
HCM ở tỉnh Cà Mau hiện
nay pháp xóa nghèo bền
Giải
vững cho đồng bào dân tộc
KHMER tại thị xã Vĩnh
Châu tỉnh Sóc Trăng hiện
nay
Giáo dục đạo dđức cho học
sinh THPT hiện nay (qua
khảo sát ở huyện Thới Lai
TPCT)

Nguyễn Thị Cẩm
Tiên

Phan Văn Phúc

Ngô Như Huỳnh

Phạm Văn Búa

Nguyễn Hồng Thể

Hồ Thị Hà

Đỗ Kiều Mi

Đinh Ngọc Quyên

2467 Luận văn ĐH

Giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc của đồng
bào KHMER ở TPCT hiện
nay dưới ánh sáng tư tưởng
HCM

Giảng Thị Bích
Thảo

Nguyễn xuân
Hương

2468 Luận văn ĐH

Giữ gìn và phát huy giá trị
văn hóa KHMER Nam bộ
hiện nay (khảo sát qua
ĐBSCL)

Phan Chí Bằng

Phan Văn Thạng

2469 Luận văn ĐH

Học thuyết chính danh của
Nguyễn Thị Bạch
Khổng Tử và ảnh hưởng của Trần Thị Kiều Hạnh
Tuyết
nó đến XHVN

2470 Luận văn ĐH

Học thuyết chính danh của
Khổng tử với việc tuyển
chọn cán bộ, công chức ở
tỉnh CM hiện nay

2471 Luận văn ĐH

Kế thừa TT tích cực của đạo
đức nho giáo trong XD đạo
Phạm Thị Huỳnh Ý Đinh Ngọc Quyên
đức của con người HG hiện
nay

2463 Luận văn ĐH
2464 Luận văn ĐH

2465 Luận văn ĐH

2466 Luận văn ĐH

Phan Hải Âu

Nguyễn Thị Đan
Thụy

2472 Luận văn ĐH

Kinh tế tư nhân và sự tác
động của nó đến khu vực
đồng bằng sông Cửu Long

Dương Thị Mộng
Kha

Nguyễn Thị Bạch
Tuyết

2473 Luận văn ĐH

Nâng cao công tác kiểm tra,
giám sát của ĐCSVN hiện
nay theo TTHCM

Lê Gia Linh

Lê Thị Thúy
Hương

2474 Luận văn ĐH

Nâng cao chất lượng hoạt
động của mặt trận tổ quốc
huyện Đầm dơi tỉnh Cà Mau
theo tư tưởng HCM

Văn Hoài Linh

Lê Thị Thúy
Hương

2475 Luận văn ĐH

Nâng cao hiệu quả giáo dục
đạo đức truyền thống và đạo
đức CM phục vụ sự nghiệp
xây dựng CNXH ở VN hiện
nay

Võ Thị Bé Nhí

Phan Văn Thạng

2476 Luận văn ĐH

Nâng cao nhận thức về con
đường quá độ lên CNXH ở
VN

Lê Tuấn Linh

Phan Văn Thạng

2477 Luận văn ĐH

Nâng cao phương thức lãnh
đạo của ĐCSVN hiện nay
theo tư tưởng HCM

Nguyễn Hoàng Mai

Lê Thị Thúy
Hương

2478 Luận văn ĐH

Niềm tin CM của người dân
đối với đền thờ HCM ở
ĐBSCL hiện nay

Nguyễn Bạch Như
Huỳnh

Phạm Văn Búa

Nguyễn Thị Thu
Thảo

Lê Ngọc Triết

Lê Thị Hồng Gấm

Trần Thị Như
Tuyến

Dương Văn Linh

Trần Thanh Quang

2479 Luận văn ĐH
2480 Luận văn ĐH

2481 Luận văn ĐH

Phạm trù "tín" trong triết
học của Khổng Tử- mặt tích
cực và hạn chế
Phát huy giá trị đạo đức nho
giáo ở VN hiện nay
Phát huy kinh tế nông thôn
ở tỉnh ST trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước

2482 Luận văn ĐH

phát huy nguồn nhân lực
con người trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại
hóa ở tỉnh BL hiện nay

Trần Văn Nhờ

Trần Thanh Quang

2483 Luận văn ĐH

Phát huy tích cực của
phương pháp trực quan
trong dạy học phần công
dân với kinh tế ở trường
THPT Thạnh Tân, tỉnh ST

Trần Thị Phương
Thúy

Nguyễn Ngọc Cẩn

2484 Luận văn ĐH

Phát huy vai trò của phương
pháp đàm thoại trong dạy
học phần công dân với pháp Trần Thị Kiều Muội Nguyễn Ngọc Cẩn
luật ở trường THPT Trần
Văn Bảy, tỉnh ST

2485 Luận văn ĐH

Phát huy vai trò của thanh
niên tỉnh ST trong sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại
hóa dưới ánh sáng TTHCM
hiện nay

Nguyễn Thị Hồng
Cẩm

Phạm Văn Búa

2486 Luận văn ĐH

Phát triển lực lượng sản
xuất trong thời kỳ quá độ
lên CNXH ở VN hiện nay

Nguyễn Thị Ngọc
Lành

Phan Văn Phúc

2487 Luận văn ĐH

Phép biện chứng duy vật với
việc rèn luyện tư duy phản
biện của sinh viên trường
ĐHCT

Nguyễn Kim Ngân

Nguyễn Thị Đan
Thụy

2488 Luận văn ĐH

Quan điểm "đạo" trong triết
học của lão Tử - mặt tích
cực và hạn chế

Nguyễn Thị Hoài
Thương

Lê Ngọc Triết

2489 Luận văn ĐH

Sự tiếp biến văn hóa phương
đông và phương tây của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

Trần Tấn Triệu

Lê Thị Thúy
Hương

TTHCM về công an nhân
dân và sự vận dụng trong
công tác bảo vệ an ninh trật
tự của công an TPCT hiện
nay

Nguyễn Thị Băng
Châu

Phạm Văn Búa

Lê Thị Tiền Ngân

Lê Ngọc Triết

Nguyễn Phi Công

Trần Thanh Quang

Nguyễn Thúy Duy

Lê Ngọc Triết

2494 Luận văn ĐH

Tri thức và vận dụng tri thức
vào sự phát triển kinh tế - xã
hội ở TPCT hiện nay

Phạm Văn Thừng

Trần Thi Tuyết Hà

2495 Luận văn ĐH

Triết học thực chứng của
AUGUSTE COMTE -giá trị
và hạn chế

Huỳnh Thị Diễm

Nguyễn Thành
Nhân

2496 Luận văn ĐH

Vai trò của CTHCM trong
mối quan hệ giữa VN và TQ
(giai đoạn 1945-1969)

Nguyễn Văn Hậu

Lê Thị Thúy
Hương

2497 Luận văn ĐH

Vận dụng TTHCM vào XD
lối sống văn hóa cho thanh
niên tỉnh CM hiện nay

Nguyễn Mạnh
Quỳnh

Phạm Văn Búa

2498 Luận văn ĐH

Vận dụng tư tưởng HCM
vào việc giáo dục ý thức
chấp hành pháp luật cho
thanh thiếu niên ở huyện Gò
Quao, tỉnh KG

Trần Thị Diệu Linh

Nguyễn Thị Kim
Chi

2490 Luận văn ĐH

2491 Luận văn ĐH

2492 Luận văn ĐH

2493 Luận văn ĐH

Tư tưởng "Trung quân ái
quốc" trong triết học Nho
gia và ảnh hưởng của nó đến
thanh niên VN hiện nay
Tư tưởng Triết học của
trường phái pháp gia và
những giá trị vận dụng của
nó
Thuyết âm dương - ngũ
hành trong Triết học Trung
Hoa cổ đại và sự ảnh hưởng
của nó trong kiến trúc nhà ở
Nam bộ hện nay

2499 Luận văn ĐH

2500 Luận văn ĐH

2501 Luận văn ĐH

2502 Luận văn ĐH

2503 Luận văn ĐH

2504 Luận văn ĐH

2505 Luận văn ĐH

2506 Luận văn ĐH

2507 Luận văn ĐH

Vận dụng tư tưởng HCM
vào việc phòng, chống suy
thoái tư tưởng chính trị
trong cán bộ, đảng viên hiện
Vận duụng TTHCM vào
việc giáo dục đạo đức cho
sinh viên trường ĐHCT hiện
nay
Vận duụng TTHCM vào
việc XD đời sống văn hóa
cho sinh viên trường ĐHCT
hiện nay

Nguyễn Cẩm Tiên

Nguyễn Thị Kim
Chi

Trương Nguyễn
Phượng

Phạm Văn Búa

Trần Thiị Phương
Trang

Phạm Văn Búa

Vận duụng TTHCM về đạo
đức vào việc giáo dục đạo
Nguyễn Thị Diễm
đức cho bộ đội biên phòng
Hương
tỉnh Bến Tre hiện nay
Vận duụng TTHCM về giáo
dục thanh niên trong công
Nguyễn Văn Vũ
tác giáo dục thanh niên
Linh
huyện Tam Bình- tỉnh VL
hiện nay
Vận duụng TTHCM về giáo
dục vào việc thực hiện chính
sách giáo dục cho đồng bào Danh Thị Sa Ha Ni
KHMER tỉnh Vĩnh Long
hiện nay
Xây dựng giai cấp công
nhân VN đáp ứng yêu cầu
Thạch Thị Xây La
CNH-HĐH và hội nhập
quốc tế
Xây dựng hình mẫu người
Nguyễn Thị Kim
Cần Thơ nhân ái dưới ánh
Tuyền
sáng tư tưởng HCM
XD đội ngũ nhà giáo hiện
nay theo tư tưởng Hồ Chí
Minh

Lê Thị Thúy Hằng

Phạm Văn Búa

Nguyễn xuân
Hương

Phạm Văn Búa

Phan Văn Thạng

Phạm Văn Búa
Nguyễn Thị Kim
Chi

2508 Luận văn ĐH

XD gia đình văn hóa ở
huyện Thới Lai - TPCT giai
đoạn hiện nay dưới ánh sáng
TTHCM

2509 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của Benzyl
Adenine, Kinetine,
Thidiazuron và Naphthalene
Nguyễn Thành Luân
acetic acid trên sự tái sinh
chồi từ mô sẹo tử diệp non
cây đậu nành

Lê Hồng Giang

2510 Luận văn ĐH

Các yếu tố ảnh hưởng đến
sự lên men ethanol từ vỏ
Khóm của dòng nấm men
K12.2

Thái Mẫn Nhu

Nguyễn Thị Phi
Oanh

2511 Luận văn ĐH

Các yếu tố ảnh hưởng đến
sự sinh sản và phát triển của
ruồi giấm (Drosophila
melanogaster)

Nguyễn Tấn Phát

Trần Thanh Mến

Nguyễn Trần Mỹ
Danh

Lê Thanh Phước

Trịnh Thu Hiền

Lê Thanh Phước

Viên Thị Hồng Tươi

Võ Văn Tài

Nguyễn Thị Dung

Lâm Phước Điền

Trần Thị Thúy An

Lâm Phước Điền

2512 Luận văn ĐH
2513 Luận văn ĐH
2514 Luận văn ĐH

2515 Luận văn ĐH

2516 Luận văn ĐH

Công thức hóa bánh bổ sung
canxi hỗ trợ tăng chiều cao
cho trẻ em
Công thức hóa bánh ít chất
béo dành cho người giảm cân
Dự báo đỉnh mặn tại trạm đo
Xẻo Rô của tỉnh Kiên Giang
Đánh giá chất lượng nước
giếng khoan quan trắc theo
3 tầng ở 4 quận, huyện
thuộc địa bàn thành phố Cần
Thơ
Đánh giá chất lượng nước
ngầm tại một số giếng khoan
quan trắc trên địa bàn Bình
Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt
của TP. Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngọc
Huyền

Phạm Văn Búa

Sử dụng các mô hình chuỗi thời gian mờ và không mờ để tìm mô hình tốt
nhất trong dự báo đỉnh mặn tại trạm đo Xẻo Rô của tỉnh Kiên Giang.

2517 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả của
phương pháp quang phổ UVVis và ICP trong định lượng Trần Bình Tú Diệp
phospho hữu hiệu trong
phân bón NPK và DAP

Nguyễn Thị Thu
Thủy

2518 Luận văn ĐH

Đánh giá quy trình xác định
hàm lượng Trimethylamin Nitrogen trong thủy sản và
sản phầm thủy sản bằng PP
Quang phổ UV-Vis

Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Thị Diệp
Chi

Nguyễn Hoàng Tý

Đoàn Văn Hồng
Thiện

Dương Thị Ngọc
Điệp

Nguyễn Thị Diệp
Chi

Vũ Trường An

Nguyễn Thị Diệp
Chi

Đỗ Xuân Trường

Nguyễn Trọng
Tuân

2523 Luận văn ĐH

Định lượng polyphenol,
flavonoid toàn phần và khảo
sát hoạt tính kháng viêm in
vitro cao chiết lá Chùm ruột
trên hai phương pháp làm
khô (sấy & phơi)

Nguyễn Ngọc Giàu

Huỳnh Anh Duy

2524 Luận văn ĐH

Định lượng Pyridoxine
hydrocloride trong một số
dược phẩm bằng phương
pháp UV-Vis

Võ Mạnh Khương

Lâm Phước Điền

2525 Luận văn ĐH

Định lượng phospho trong
thực phẩm bằng quang phổ
UV-Vis

Trần Nguyễn Cúc
Phương

Nguyễn Thị Thu
Thủy

2519 Luận văn ĐH
2520 Luận văn ĐH

2521 Luận văn ĐH
2522 Luận văn ĐH

Điều chế hydroxyapatite từ
vảy cá
Điịnh lượng Lansoprazole
trong dược phẩm bằng
phương pháp HPLC
Định lượng Albendazole
trong thuốc viên nén bằng
PP Quang phổ UV-Vis
Định lượng Flavonoid toàn
phần

2526 Luận văn ĐH

Định tính thành phần hóa
học và khảo sát khả năng
kháng oxy hóa của cây Lưỡi
Rắn (Hedyotis corymbosa
(L.) Lam) và cây Lưỡi Rắn
Trắng (Hedyotis diffusa
Willd.)

2527 Luận văn ĐH

Hạt SiO2 tổng hợp từ RHA
Lương Huỳnh Vũ
biến tính Fe và ứng dụng xử Phạm Thị Mỹ Thanh
Thanh
lý Asen trong nước

2528 Luận văn ĐH

2529 Luận văn ĐH

2530 Luận văn ĐH

2531 Luận văn ĐH

Phan Hồng Khánh
Vi

Đái Thị Xuân
Trang

Hạt SiO2 tổng hợp từ RHA
Lương Huỳnh Vũ
biến tính Fe và ứng dụng xử Đặng Phương Trang
Thanh
lý Asen trong nước
Kiểm tra chất lượng một số
Chung Thị Mỹ
Nguyễn Thị Thu
dược phẩm chứa
Phụng
Thủy
Fexofanadin HCl bằng
HPLC
Khả năng tăng sinh đối với
hai dòng vi khuẩn cố định
đạm Burkholderia
Trần Thiện Đức
Ngô Thanh Phong
vietnamiensis CT1 và KG1
trong môi trường nhân nuôi
có rỉ đường
Khảo sát ảnh hưởng của cao
chiết Lá Xoài non
(Mangifera indica L.) và cao
chiết Rễ Me keo
(Pithecellobium
Đái Thị Xuân
Lê Ngọc Thơ
ducle(Roxb.) Benth) lên cấu
Trang
trúc mô thận chuột nhắt
trắng (Mus musculus L.) bị
tổn thương bởi alloxan
monohydrate

2532 Luận văn ĐH

2533 Luận văn ĐH

2534 Luận văn ĐH

Khảo sát ảnh hưởng của lá
Xoài non (Mangifera indica
L.) và rễ Me keo
Đái Thị Xuân
(Pithecellobium ducle) lên
Nguyễn Minh Thông
Trang
cấu trúc mô gan chuột (Mus
musculus) bị tổn thương bởi
Alloxan monohydrate
Khảo sát dư lượng thuốc
Nguyễn Thị Thu
BVTV nhóm triazole trong
Tạ Phước Duy
Thủy
gạo trên địa bàn TP. Cần
Thơ
Khảo sát đặc điểm vi học,
hóa thực vật, định lượng
proanthocyanidin và
Tiết Thanh Phong
Huỳnh Anh Duy
alkaloid toàn phần từ lá cây
Chùm ruột

2535 Luận văn ĐH

Khảo sát định tính thành
phần hóa học và hoạt tính
kháng nấm của cao chiết xơ
Dừa

Trần Bảo Duy

Nguyễn Trọng
Tuân

2536 Luận văn ĐH

Khảo sát định tính thành
phần hóa học và hoạt tính
kháng nấm của vỏ và hạt trái
Quách

Lâm Minh Trường

Nguyễn Trọng
Tuân

2537 Luận văn ĐH

Khảo sát hàm lượng các
nhóm chất chống oxy hóa
trong dây Vác

Lê Minh Đông

Phan Thị Bích
Trâm

2538 Luận văn ĐH

Khảo sát hàm lượng glucid
tổng số, đường tổng số và
tinh bột trong một số loại
trái cây bằng PP Bertrand

Nguyễn Bảo Minh

Nguyễn Thị Thu
Thủy

2539 Luận văn ĐH

Khảo sát hàm lượng kim
loại nặng và amoniac trong
hải sản tại các chợ và siêu
thị thuộc quận Ninh Kiều TPCT

Trần Hữu Vinh

Huỳnh Thị
Phương Loan

2540 Luận văn ĐH

Khảo sát hàm lượng một số
chất độc hại trong rượu nấu
truyền thống trên địa bàn
Giồng Trôm, Bến Tre

Võ Thị Phương
Thảo

Nguyễn Thị Thu
Thủy

Khảo sát hoạt tính các hợp
chất chống oxy hóa trong
một vài loại nấm ăm
Khảo sát hoạt tính chống
oxy hóa của lá Sen hồng
Khảo sát hoạt tính chống
oxy hóa và phân lập chất từ
cao hexane của rễ cỏ tranh

Nguyễn Thị Mai
Phương

Phan Thị Bích
Trâm

Huỳnh Tuấn Khoa

Nguyễn Trọng
Tuân

Nguyễn Thị Kim
Quyên

Nguyễn Trọng
Tuân

2544 Luận văn ĐH

Khảo sát hoạt tính sinh học
và thành phần hóa học cây
Tai Tượng Xanh

Nguyễn Vương
Triều

Lê Thanh Phước

2545 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng chuyển
hóa phụ phẩm glycerol từ
quá trình tổng hợp biodiesel
thành acid béo ở nấm men
Yarrowia lipolytica Po1g

Nguyễn Minh Huy

Nguyễn Thị Phi
Oanh

2546 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng hấp thụ
ion Crom (IV) trong nước
bằng vật liệu hấp phụ điều
chế từ mụn dừa đã loại bỏ
lignin

Huỳnh Hữu Trung

Lương Huỳnh Vũ
Thanh

2547 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng kháng vi
sinh vật của cao chiết cây
Trái Nổ (Ruellia tuberosa L.)

Phạm Minh Tú

Nguyễn Đức Độ

2548 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng ức chế
nảy mầm và phát triển hạt
cỏ của bột nghiền và cao
chiết từ cây Bồ công anh
(Hypochaeris radicata L.)

Sầm Hải Lý

Trần Thanh Mến,
Đỗ Tấn Khang

2541 Luận văn ĐH
2542 Luận văn ĐH
2543 Luận văn ĐH

2549 Luận văn ĐH

Khảo sát một số chỉ tiêu hóa
học của cỏ Paspalum
attratum và cỏ Sả trong điều
kiện chịu hạn

Đỗ Hữu Nghĩa

Nguyễn Thị Hồng
Nhân

2550 Luận văn ĐH

Khảo sát một số chỉ tiêu hóa
học của cỏ Setaria
sphacelata và cỏ Paspalum
attratum và cỏ Sả trong thí
nghiệm chịu mặn

Hồ Phúc Hậu

Nguyễn Thị Hồng
Nhân

2551 Luận văn ĐH

Khảo sát một số phương
pháp xác định nitrat trong
nước uống đóng chai trên
địa bàn TP. Cần Thơ

Trần Thị Thanh
Thảo

Nguyễn Thị Thu
Thủy

2552 Luận văn ĐH

Khảo sát một số yếu tố ảnh
hưởng đến hàm lượng
anthocyanin, polyphenol và Nguyễn Đình Quốc
hoạt tính chống oxy hóa
Bảo
trong quá trình sản xuất malt
nếp than

Nhan Minh Trí

2553 Luận văn ĐH

Khảo sát sự ảnh hưởng của
thời gian ngâm, nhiệt độ ủ
và thời gian ủ đến hoạt tính
của amylase, hàm lượng
đường khử và tinh bột trong
lúa nếp than nảy mầm

Lương Tẩu Nam

Nhan Minh Trí

2554 Luận văn ĐH

Khảo sát sự ảnh hưởng của
ure lên thành phần hóa học
của rơm ủ

Trần Thị Thùy Lam

Nguyễn Thị Hồng
Nhân

2555 Luận văn ĐH

Khảo sát sự thay đổi thành
phần hóa học của thân, lá
Khoai môn ủ chua sau thu
hoạch

Đặng Thị Bé Ngoan

Nguyễn Thị Hồng
Nhân

2556 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần hóa
học cao dicloromethane của
cây An Xoa

Nguyễn Văn Ky

Lê Thanh Phước

2557 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần hóa
học cao PE của cây Phyla
nodiflora L. Greene

Trần Quốc Tuấn

Lê Thanh Phước

2558 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần hóa
học và hoạt tính kháng oxy
hóa, kháng nấm của tinh dầu
quýt hồng

Bùi Thị Hạnh

Nguyễn Trọng
Tuân

2559 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần hóa
học và hoạt tính kháng viêm
invitro của cao chiết lá Khế

Nguyễn Thị Tuyết
Nhi

Huỳnh Anh Duy

2560 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần hóa
học và hoạt tính sinh học
các cao chiết từ lá Me

Nguyễn Thị Trang

Huỳnh Anh Duy

2561 Luận văn ĐH

Khảo sát và đánh giá
phương pháp xác định kim
loại nặng trong Rau muống
trên thiết bị Quang phổ phát
xạ Plasma ICP-OES

Trần Hữu An

Lâm Phước Điền

Trần Hoàng Nam

Nhan Minh Trí

Trang Phúc Quân

Lê Hoài Nhân

Nội suy bằng đa thức Lagrange, sau đó loại bỏ các số hạng bậc cao theo tỷ
số theta cho trước, đánh giá sai số và chạy chương trình Matlab

Lý Thị Mỹ Hoa

Võ Văn Tài

Sử dụng phương pháp chùm không thứ bậc, đề xuất thuật toán mờ hóa dữ
liệu chuỗi thời gian. Kiểm chứng mô hình đề xuất trên một số dữ liệu cụ thể

2565 Luận văn ĐH

Nghiên cứu bào chế công
thức cốm hỗ trợ tiêu hóa
protein từ enzym papain

Võ Thị Hồng Đào

Nguyễn Thị Diệp
Chi

2566 Luận văn ĐH

Nghiên cứu bào chế công
thức cốm hỗ trợ tiêu hóa
protein từ enzym papain

Trang Thanh Tín

Nguyễn Thị Diệp
Chi

2562 Luận văn ĐH

2563 Luận văn ĐH
2564 Luận văn ĐH

Khảo sát yếu tố ảnh hưởng
đến sự thay đổi hàm lượng
dinh dưỡng trong quá trình
nảy mầm của hạt ngô tím
Khôi phục hàm giải tích
bằng đa thức Lagrange bị
chặt cụt
Mờ hóa dữ liệu chuỗi thời
gian qua mô hình bài toán
phân tích chùm

2567 Luận văn ĐH

Nghiên cứu bào chế thuốc
mỡ dạng gel có tác dụng
phòng chống nhiễm trùng
vết thương ngoài da do tụ
cầu vàng từ cao ethanol lá
Cỏ thuốc hàn

Đào Thị Thanh Mỵ

Nguyễn Thị Diệp
Chi

2568 Luận văn ĐH

Nghiên cứu bổ sung
Phytoestrogen từ thực phẩm
dành cho phụ nữ ở độ tuổi
sinh sản và tiền mãn kinh

Dương Thị Kim
Nguyên

Lê Thanh Phước

2569 Luận văn ĐH

Nghiên cứu hoạt tính kháng
oxy hóa của Fisetin dựa trên
phương pháp bán kinh
nghiệm (PM6) và lý thuyết
phiếm hàm mật độ (DFT)

Nguyễn Thị Diễm
Ngọc

Phạm Vũ Nhật

2570 Luận văn ĐH

Nghiên cứu hoạt tính kháng
oxy hóa của phân tử
Curcumin dựa trên lý thuyết
phiếm hàm mật độ (DFT)

Huỳnh Duy Thiện

Phạm Vũ Nhật

2571 Luận văn ĐH

Nghiên cứu khả năng hấp
thu ion Fe (II) của hạt nano
silica tổng hợp từ RHA

Bùi Thị Trà Mi

Lương Huỳnh Vũ
Thanh

2572 Luận văn ĐH

Nghiên cứu khả năng kháng
oxy hóa của cao chiết dây
Vác

Võ Đại Cao

Nguyễn Trọng
Tuân

Võ Thị Kim Chi

Đoàn Văn Hồng
Thiện

Lê Bùi Yến My

Lê Thanh Phước

Trần Hoàng Anh

Nguyễn Thị Diệp
Chi

Lưu Thành Lộc

Lê Thanh Phước

2573 Luận văn ĐH
2574 Luận văn ĐH
2575 Luận văn ĐH
2576 Luận văn ĐH

Nghiên cứu khả năng xử lý
methyl da cam bằng màng
Chitosan/PEO/Fe2O3
Nghiên cứu phối chế kem trị
nám từ cao chiết cây Sake
Nghiên cứu quy trình sản
xuất trà hòa tan Đinh lăng
Nghiên cứu thành phần hóa
học cao EA của cây Lức dây

2577 Luận văn ĐH

2578 Luận văn ĐH

2579 Luận văn ĐH

Nghiên cứu trích ly và khảo
sát hoạt tính sinh học của
tinh dầu Nghệ vàng ở Cần
Thơ
Phân lập chất từ cao
dicloromethane của thân cây
lá Đắng, họ Cúc

Trần Dịu Ái

Hồ Quốc Phong

Nguyễn Hoàng
Lương

Tôn Nữ Liên
Hương

Phân lập chất từ cao ethyl
Nguyễn Thị Huyền
acetat của lá cây lá Đắng, họ
Trang
Cúc
Phân lập chất từ cao ethyl
acetat của thân, lá Thù lù
cạnh, họ Cà
Phân lập chất từ cao nhexan của Cỏ sữa lá lớn
Phân lập chất từ cao nhexane của lá cây lá Đắng,
họ Cúc

Tôn Nữ Liên
Hương

Nguyễn Văn Linh

Tôn Nữ Liên
Hương

Lê Thị Tuyết Nhi

Lê Thị Bạch

Nguyễn Hửu Hậu

Tôn Nữ Liên
Hương

2583 Luận văn ĐH

Phân lập chất từ cao nhexane của lá cây lá Đắng,
họ Cúc

Nguyễn Đỗ Kiều
Linh

Tôn Nữ Liên
Hương

2584 Luận văn ĐH

Phân lập chất từ cao
petroleum ether của cây Bồ
công anh Việt Nam, họ Cúc

Phan Hữu Nhân

Tôn Nữ Liên
Hương

2585 Luận văn ĐH

Phân lập hai hợp chất từ cao
methanol của Địa y thu hái
tạo TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Nguyễn Văn Mun

Nguyễn Phúc Đảm

2586 Luận văn ĐH

Phân lập hai hợp chất từ cao
methanol của Địa y thu hái
tạo TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Lưu Phạm Hải
Vương

Nguyễn Phúc Đảm

2587 Luận văn ĐH

Phân lập nấm men có khả
năng chuyển hóa phụ phẩm
glycerol từ quá trình tổng
hợp biodiesel

Thái Thanh Nhi

Nguyễn Thị Phi
Oanh

2580 Luận văn ĐH
2581 Luận văn ĐH
2582 Luận văn ĐH

2588 Luận văn ĐH

Phân lập nấm sợi có khả
năng phân giải cellulose và
khảo sát ảnh hưởng của
nhiệt độ, pH đến hoạt độ
enzyme cellulase

Nguyễn Thanh Tịnh

Nguyễn Thị Phi
Oanh

2589 Luận văn ĐH

Phân lập thực khuẩn thể có
khả năng sinh tan dòng vi
khuẩn Vibrio sp.

La Thị Thùy Trang

Đái Thị Xuân
Trang

2590 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn các
dòng vi khuẩn có khả năng
cố định đạm từ đất vùng rễ
lúa ở tỉnh An Giang

Lê Hửu Nhẫn

Ngô Thanh Phong

2591 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn một
số số dòng vi khuẩn lactic
có khả năng sản xuất
bacteriocin tại thành phố
Cần thơ

Nguyễn Đức Thiên

Trần Thanh Mến

Trần Thị Ngoan

Nguyễn Thị Phi
Oanh

2592 Luận văn ĐH

2593 Luận văn ĐH

2594 Luận văn ĐH

2595 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn nấm
men có khả năng lên men
ethanol từ vỏ Khóm
Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn có khả năng cố định
đạm từ đất vùng rễ lúa bị
nhiễm mặn ở các huyện Kế
Sách, Mỹ Tú, Thành phố
Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc
Trăng
Phân lập và tuyển chọn vi

Nguyễn Thị Út Nhi Ngô Thanh Phong

khuẩn có khả năng cố định
đạm từ đất vùng rễ lúa ở
Nguyễn Thị Yến Nhi Ngô Thanh Phong
huyện Lai Vung, Châu
Thành và Lấp Vò tỉnh Đồng
Tháp
Phân lập vi khuẩn cố định
đạm từ đất vùng rễ và nội
Trần Thị Yến Nhi Ngô Thanh Phong
sinh ở một số cây ngập mặn
tại Kiên Lương - Kiên giang

2596 Luận văn ĐH

Phân lập vi khuẩn cố định
đạm từ vùng đất nhiễm mặn
vùng rễ lúa ở các huyện
Châu Thành, Trần Đề và
Long Phú thuộc tỉnh Sóc
Trăng

Lý Thị Ngọc Thảo

Ngô Thanh Phong

2597 Luận văn ĐH

Phân lập vi khuẩn chuyển
hóa Nitrite từ các ao nuôi
thủy sản ở một số tỉnh của
Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Thị Ngọc Thu

Nguyễn Thị Phi
Oanh

2598 Luận văn ĐH

Phân tích thống kê kết quả
học tập của sinh viên Khoa
Công nghệ Trường Đại học
Cần Thơ

Đinh Thị Xuân Quí

Võ Văn Tài

Thiết lập phiếu khảo sát để lấy thông tin. Sử dụng các phương pháp phân
tích thống kê đơn biến và đa biến để tìm các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả
học tập của sinh viên khoa Công nghệ, Trường đại học Cần Thơ

2599 Luận văn ĐH

Phân tích thống kê kết quả
học tập của sinh viên Khoa
Trần Thị Thu Ngân
Kinh tế Trường Đại học Cần
Thơ

Võ Văn Tài

Thiết lập phiếu khảo sát để lấy thông tin. Sử dụng các phương pháp phân
tích thống kê đơn biến và đa biến để tìm các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả
học tập của sinh viên khoa Kinh tế, Trường đại học Cần Thơ

2600 Luận văn ĐH

Tách chiết 6-gingerol có
trong củ Gừng và bán tổng
hợp dẫn xuất 6-gingerol
chứa khung pyrimidine

Lê Trọng Hiếu

Bùi Thị Bửu Huê

2601 Luận văn ĐH

Tối ưu hóa quy trình tổng
hợp Zeolite 4A từ cao lanh
bằng phương pháp đáp ứng
bề mặt và ứng dụng chế tạo
màng lọc tách hệ dầu/nước

Nguyễn Ngọc Sơn

Đoàn Văn Hồng
Thiện

Võ Hoài Phong

Phan Thị Bích
Trâm

Lê Văn Lượng

Bùi Thị Bửu Huê

2602 Luận văn ĐH

2603 Luận văn ĐH

Tối ưu hóa quy trình thủy
phân phế liệu đầu tôm bằng
enzym sinh học theo phương
pháp OPA
Tổng hợp ethyl 4-acetoxy-6methyl-2-naphthoate

Tổng hợp các phương pháp xử lý số liệu nhiều chiều như: Phân tích thành
phần chính; Phân tích nhân tố; Phân tích phân biệt; Phân tích cụm. Luận
Trần Phước Lộc
văn trình bày tóm tắt lý thuyết căn bản của 4 phương pháp trên kèm những
ứng dụng xử lý số liệu thực tế thông qua phần mềm SPSS.

2604 Luận văn ĐH

Tổng hợp một số phương
pháp thống kê nhiều chiều
với phần mềm SPSS

2605 Luận văn ĐH

Tổng hợp nano bạc bằng tác
nhân khử dịch chiết lá bằng
lăng nước và khảo sát hoạt
tính kháng khuẩn

Phan Minh Phục

Tôn Nữ Liên
Hương

2606 Luận văn ĐH

Tổng hợp nano bạc từ dịch
chiết hạnh và ứng dụng diệt
khuẩn

Nguyễn Hoàng Kim
Ngân

Tôn Nữ Liên
Hương

2607 Luận văn ĐH

Thẩm định quy trình định
lượng Gibbenlic acid bằng
phương pháp HPLC/UV-Vis

Tôn Phú Tùng

Nguyễn Thị Thu
Thủy

2608 Luận văn ĐH

Thẩm định quy trình phân
tích hàm lượng Indole trong
thủy sản và sản phẩm thủy
sản bằng PP đo quang phổ
hấp thu

Trương Thị Bé
Ngoan

Nguyễn Thị Diệp
Chi

2609 Luận văn ĐH

Thử nghiệm xác định hàm
lượng Nitrat trong nước
ngầm tại các giếng Quan
trắc thành phố Cần Thơ
bằng phương pháp phổ hấp
thu phân tử UV-VIS với
thuốc thử Salicylat

Võ Nguyên Như
Quỳnh

Lâm Phước Điền

2610 Luận văn ĐH

Xác định một số kim loại
nặng trong nước dưới đất ở
Thạnh Phú, Thạnh Phước,
Giồng Riềng, Kiên Giang
trên thiết bị quang phổ hấp
thụ ICP-MS

Đinh Hồng Trâm

Trần Quang Đệ

Lê Thị Thảo Trang

2611 Luận văn ĐH

2612 Luận văn ĐH

Xác định Na borat và acid
boric trong chả lụa, xúc
xích, chả cả bằng PP định
lượng trên địa bàn TP. Cần
Thơ
Xây dựng công thức kem
dưỡng trắng da mang hoạt
chất Nha đam và Oliu

Hoàng Minh Thắng

Nguyễn Thị Thu
Thủy

Cao Nguyễn Trúc
Anh

Huỳnh Liên
Hương

Trần Anh Duy

Huỳnh Liên
Hương

2613 Luận văn ĐH

Xây dựng công thức kem
dưỡng trắng da mang hoạt
chất Nha đam và Oliu

2614 Luận văn ĐH

Xây dựng công thức kem
Nguyễn Mai Quỳnh
dưỡng trắng da từ chiết xuất
Lê
cây Đậu bắp

Huỳnh Liên
Hương

2615 Luận văn ĐH

Xây dựng công thức kem
dưỡng trắng da từ chiết xuất
cây Đậu bắp

Lê Trung Thiên
Nghi

Huỳnh Liên
Hương

2616 Luận văn ĐH

Xây dựng công thức phối
chế gel massage sử dụng
hoạt chất từ gừng

Lý Minh Tú

Huỳnh Liên
Hương

2617 Luận văn ĐH

Xây dựng công thức phối
trộn kem trị mụn từ Cao
chiết Ổi

Nguyễn Thị Thúy
Lan

Lê Thanh Phước

2618 Luận văn ĐH

Xây dựng công thức phối
trộn kem trị mụn từ Cao
chiết Ổi

Dương Thị Yến Phi

Lê Thanh Phước

2619 Luận văn ĐH

“Thú đau thương” trong thơ
Hàn Mặc Tử

Lê Hoàng Khang

2620 Luận văn ĐH

Các nhân tố ảnh hưởng đến
sự khai thác du lịch chợ nổi
Cái Răng

Dương Hoài Thẩm

Tìm hiểu những biểu hiện và nghệ thuật thể hiện thú đau thương trong thơ
Hàn Mặc Tử. Về nội dung: Ám ảnh bởi sự tàn phai và cái chết, Chuyển hóa
Nguyễn Thị Kiều
nỗi đau hòa vào thế giới mộng ảo đầy khoái lạc, Tận cùng của nỗi đau là sự
Oanh
thăng hoa của cái đẹp, tình yêu và sự sáng tạo. Về nghệ thuật: ngôn ngữ,
giọng điệu, hình ảnh. Từ đó cho thấy sự sáng tạo trong tơ Hàn Mặc Tử.
Nguyễn Trọng
Nhân

Đề tài tập trung phân tích các điều kiện khai thác du lịch chợ nổi, các nhân
tố ảnh hưởng đến sự khai thác du lịch chợ nổi và đề xuất các giải pháp khai
thác du lịch chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả.

2621 Luận văn ĐH

2622 Luận văn ĐH

2623 Luận văn ĐH

Các nhân tố ảnh hưởng đến
sự khai thác du lịch chợ nổi
Cái Răng

Các nhân tố ảnh hưởng đến
sự phát triển du lịch bền
vững tại quần đảo Nam Du
huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên
Giang dưới góc độ người
dân địa phương.

Các nhân tố ảnh hưởng đến
sự phát triển du lịch bền
vững tại quần đảo Nam Du
huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên
Giang dưới góc độ người
dân địa phương.

Dương Hoài Thẩm

Nguyễn Trọng
Nhân

Đề tài tập trung phân tích các điều kiện khai thác du lịch chợ nổi, các nhân
tố ảnh hưởng đến sự khai thác du lịch chợ nổi và đề xuất các giải pháp khai
thác du lịch chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả.

Sơn Ngọc Hi Linh

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát
triển du lịch bền vững tại quần đảo Nam Du dưới góc độ người dân địa
phương. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 123 người dân địa phương bằng
bảng câu hỏi và xử lý bằng phương pháp thông kê mô tả và phân tích nhân
tố khám phá. Kết quả đánh giá cho thấy có 3 nhóm tiêu chí được đánh giá ở
mức độ tốt bao gồm: “chỉ tiêu về kinh tế”, “chỉ tiêu về thể chế”, “chỉ tiêu về
sự hài lòng”. 3 nhóm tiêu chí chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình là:
Lê Thị Tố Quyên “chỉ tiêu về xã hội”, “chỉ tiêu về văn hóa”, “chỉ tiêu về môi trường”. Ngoài
ra, nghiên cứu còn chỉ ra rằng có 10 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự phát
triển du lịch bền vững đảo Nam Du là: “tình trạng an ninh xã hội và tai nạn
giao thông”, “sự phát triển kinh tế”, “tình trạng rác thải”, “công tác quản lý
của chính quyền địa phương”, “quy hoạch phát triển và phân chia lợi ích du
lịch”, “giá trị văn hóa”, “lượng khách du lịch trở lại Nam Du và thời gian
hoạt động du lịch”, “sự hài lòng”, “giá cả hàng hóa và dịch vụ”, “hệ thống
cảnh báo và cứu hộ”.

Sơn Ngọc Hi Linh

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát
triển du lịch bền vững tại quần đảo Nam Du dưới góc độ người dân địa
phương. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 123 người dân địa phương bằng
bảng câu hỏi và xử lý bằng phương pháp thông kê mô tả và phân tích nhân
tố khám phá. Kết quả đánh giá cho thấy có 3 nhóm tiêu chí được đánh giá ở
mức độ tốt bao gồm: “chỉ tiêu về kinh tế”, “chỉ tiêu về thể chế”, “chỉ tiêu về
sự hài lòng”. 3 nhóm tiêu chí chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình là:
Lê Thị Tố Quyên “chỉ tiêu về xã hội”, “chỉ tiêu về văn hóa”, “chỉ tiêu về môi trường”. Ngoài
ra, nghiên cứu còn chỉ ra rằng có 10 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự phát
triển du lịch bền vững đảo Nam Du là: “tình trạng an ninh xã hội và tai nạn
giao thông”, “sự phát triển kinh tế”, “tình trạng rác thải”, “công tác quản lý
của chính quyền địa phương”, “quy hoạch phát triển và phân chia lợi ích du
lịch”, “giá trị văn hóa”, “lượng khách du lịch trở lại Nam Du và thời gian
hoạt động du lịch”, “sự hài lòng”, “giá cả hàng hóa và dịch vụ”, “hệ thống
cảnh báo và cứu hộ”.

2624 Luận văn ĐH

2625 Luận văn ĐH

2626 Luận văn ĐH

Các tiêu chí tuyển chọn
nhân viên của thư viện và
các cơ quan thông tin ở khu
vực Đồng bằng Sông Cửu
Long
Các tiêu chí tuyển chọn

Xác định mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp ngành
Trần Thị Kim Ngân Huỳnh Thị Trang thông tin học trường đại học Cần Thơ cũng như các yêu cầu của các nhà
tuyển dụng vbầ kiến thức, năng lực và kỹ năng của sinh viên khi tốt nghiệp

Xác định mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp ngành
nhân viên của thư viện và
các cơ quan thông tin ở khu Trần Thị Kim Ngân Huỳnh Thị Trang thông tin học trường đại học Cần Thơ cũng như các yêu cầu của các nhà
tuyển dụng vbầ kiến thức, năng lực và kỹ năng của sinh viên khi tốt nghiệp
vực Đồng bằng Sông Cửu
Long
Câu đố Cần Thơ từ góc nhìn
Hoàng Thị Thu Anh Trần Văn Thịnh
văn bản và diễn xướng

2627 Luận văn ĐH

Chương trình đào tạo ngành
thông tin thư viện và tỉ lệ
các môn học trong giai đoạn
hiện nay

2628 Luận văn ĐH

Chương trình đào tạo ngành
thông tin thư viện và tỉ lệ
các môn học trong giai đoạn
hiện nay

2629 Luận văn ĐH

Đánh giá các nhân tố tác
động đến phát triển du lịch
tại quần đảo Nam Du, tỉnh
Kiên Giang

2630 Luận văn ĐH

Đánh giá các nhân tố tác
động đến phát triển du lịch
tại quần đảo Nam Du, tỉnh
Kiên Giang

2631 Luận văn ĐH

Đánh giá của du khách về
phát triển du lịch bền vững
ở quần đảo Nam Du thuộc
tỉnh Kiên Giang

2632 Luận văn ĐH

Đánh giá của du khách về
phát triển du lịch bền vững
ở quần đảo Nam Du thuộc
tỉnh Kiên Giang

Trần Bé Ngọc

Nguyễn Huỳnh
Mai

Đề tài phân tích chương trình đào tạo của 469 trường có giảng dạy ngành
thông tin thư viện để tìm ra tỉ lệ phù hợp các môn chuyên ngành thông tin
thư viện trong bối cảnh hiện nay

Trần Bé Ngọc

Nguyễn Huỳnh
Mai

Đề tài phân tích chương trình đào tạo của 469 trường có giảng dạy ngành
thông tin thư viện để tìm ra tỉ lệ phù hợp các môn chuyên ngành thông tin
thư viện trong bối cảnh hiện nay

Lý Mỷ Tiên

Khái quát tiềm năng phát triển du lịch tại quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên
Giang, xác định các nhóm nhân tố tác động đến phát triển du lịch ở Nam
Du, đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo các nhóm nhân tố, đề xuất
giải pháp phát triển phù hợp.

Lý Mỷ Tiên

Khái quát tiềm năng phát triển du lịch tại quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên
Giang, xác định các nhóm nhân tố tác động đến phát triển du lịch ở Nam
Du, đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo các nhóm nhân tố, đề xuất
giải pháp phát triển phù hợp.

Lý Mỷ Tiên

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch bền vững ở Nam Du, trên cơ sở khảo
sát ý kiến của khách du lịch để đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền
vững ở Nam Du, thuận lợi và khó khăn trong phát triển du lịch bền vững ở
đây và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Nam Du.

Lý Mỷ Tiên

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch bền vững ở Nam Du, trên cơ sở khảo
sát ý kiến của khách du lịch để đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền
vững ở Nam Du, thuận lợi và khó khăn trong phát triển du lịch bền vững ở
đây và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Nam Du.

Huỳnh Tấn Mãi

Huỳnh Tấn Mãi

Phan Thanh Nhựt

Phan Thanh Nhựt

2633 Luận văn ĐH

Đánh giá kỹ năng mềm của
sinh viên chuyên ngành
thông tin - thư viện trường
đại học Cần Thơ theo yêu
cầu của nhà tuyển dụng"

Nguyễn An Khang

Nguyễn Thị Bích Đề tài khảo sát ý kiến của sinh viên ngành thông tin học về nhận thức và sự
Ngọc
đáp ứng kỹ năng mềm của bản thân so với yêu cầu của nhà tuyển dụng

2634 Luận văn ĐH

Đánh giá kỹ năng mềm của
sinh viên chuyên ngành
thông tin - thư viện trường
đại học Cần Thơ theo yêu
cầu của nhà tuyển dụng"

Nguyễn An Khang

Nguyễn Thị Bích Đề tài khảo sát ý kiến của sinh viên ngành thông tin học về nhận thức và sự
Ngọc
đáp ứng kỹ năng mềm của bản thân so với yêu cầu của nhà tuyển dụng

2635 Luận văn ĐH

Đặc điểm bút ký chính luận
Tìm về dân tộc của Lý
Chánh Trung

Đỗ Thúy Vy

LV tìm hiểu tập bút ký chính luận Tìm về dân tộc của Lý Chánh Trung, trên
Bùi Thanh Thảo cơ sở những đặc điểm chính của thể loại. Từ đó, LV khẳng định giá trị của
tác phẩm cũng như thành công của tác giả ở thể loại đặc biệt này.

2636 Luận văn ĐH

Đặc điểm hình tượng con
người nhỏ bé trong truyện
ngắn Thạch Lam

2637 Luận văn ĐH

Đặc điểm nội dung thơ Huy
Cận trước 1975

2638 Luận văn ĐH

Đặc điểm nội dung và nghệ
thuật tiểu thuyết Bóng đèn
không tắt của W. Dzunichi

2639 Luận văn ĐH

Đặc điểm tập truyện Vàng
và máu

Huỳnh Thị Ô Sinl

Trần Văn Thịnh

Tìm hiểu trên cơ sở tổng thuật và phân tích các đặc điểm nội dung thơ Huy
Cận trước 1945 trên hai phương diện: một tâm hồn tươi mới và một nỗi
buồn. Về đặc điểm một tâm hồn tươi mới, tìm hiểu các luận điểm: cảm
Nguyễn Thị Kiều
Trần Thị Mộng Linh
quan về bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, niềm khát khao hòa nhập với cuộc
Oanh
sống, tình yêu đằm thắm, trìu mến. Về đặc điểm một cõi buồn: tâm hồn đa
sầu, đa cảm, tư tưởng thoát li. Từ đó cung cấp một cái nhìn hệ thống về đặc
điểm thơ Huy Cận trước 1945.
Dư Hồ Bửu Tôn

Nguyễn Thị Kim
Duyên

Trần Vũ Thị
Giang Lam

Phân tích những nội dung chính của tiểu thuyết Đèn không hắt bóng. Đồng
thời cũng tìm hiểu những thủ pháp nghệ thuật mà tác giả Dzunichi sử dụng
thành công để chuyển tải nội dung. Qua đó, khẳng định giá trị của tiểu
thuyết Nhật Bản hiện đại.

Tìm hiểu và phân tích các đặc điểm nội dung và nghệ thuật của tập truyện
Vàng và máu của Thế Lữ. Về nội dung: những câu chuyện vừa rùng rợn
Nguyễn Thị Kiều vừa huyền bí, những hạn chế trong nhận thức của con người. Về nghệ thuật:
nghệ thuật xây dựng nhân vật, cốt truyện kinh dị, ngôn ngữ, thời gian và
Oanh
không gian nghệ thuật. Từ đó thấy được giá trị của tác phẩm trên hai
phương diện. Đồng thời, cho thấy được sự mới lạcủa Thế Lữ.

2640 Luận văn ĐH

Đặc điểm tiểu tuyết Mưa đỏ
của Chu Lai

Trần Thị Mỹ Anh

Tìm hiểu về tiểu thuyết Mưa đỏ, đúc kết và thấy được những đặc điểm về
nội dung và nghệ thuật của tác phẩm cũng như sự tiếp nối trong sự nghiệp
sáng tác của Chu Lai. Về nội dung: hiện thực chiến tranh tàn khốc ở Thành
Nguyễn Thị Kiều cổ Quảng Trị, vẻ đẹp hình tượng người lính cụ Hồ, cái nhìn về tình yêu và
Oanh
số phận con người trong chiến tranh. Về nghệ thuật: kết cấu, điểm nhìn,
giọng điệu, ngôn ngữ, thời gian và không gian nghệ thuật. Từ đó, cho thấy
được những nét truyền thống cũng như sự cách tân trong quan niệm nghệ
thuật của tác giả.

Tìm hiểu đặc điểm nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết Người thợ mộc và
tấm ván thiên của Ma Văn Kháng. Về nội dung: những mặt trái và góc
khuất của xã hội, lí tưởng sống cao đẹp, không khuất phục trước cái xấu,
cái ác, phong cảnh tươi đẹp và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc
Nguyễn Thị Kiều Giáy. Về nghệ thuật: nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu,
Nguyễn Huỳnh Như
Oanh
thời gian và không gian nghệ thuật. Từ đó, có được một cái nhìn sâu sắc,
bao quát về quá trình sáng tác của nhà văn Ma Văn Kháng ở thể loại tiểu
thuyết. Qua đó thấy được vị trí, vai trò của tác phẩm trong sự nghiệp sáng
tác của nhà văn lão thành này cũng như vị trí của tác phẩm này trong dòng
chảy văn học Việt Nam đương đại.

2641 Luận văn ĐH

Đặc điểm tiểu thuyết Người
thợ mộc và tấm ván thiên
của Ma Văn Kháng

2642 Luận văn ĐH

Tìm hiểu và phân tích các đặc điểm nội dung và nghệ thuật của tiểu thuyết
Đặc điểm tiểu thuyết Trò
Trò chơi hủy diệt cả xúc của Y Ban. Về nội dung: sự phân định giữa cuộc
Nguyễn Thị Kiều
chơi hủy diệt cảm xúc của Y Nguyễn Thúy Diễm
sống thật và thế giới ảo, tính hai mặt của thế giới ảo. Về nghệ thuật: kết cấu,
Oanh
Ban
ngôn ngữ, giọng điệu. Từ đó thấy được giá trị của tác phẩm trên hai phương
diện. Đồng thời, cho thấy được sự sáng tạo của Y Ban.

2643 Luận văn ĐH
2644 Luận văn ĐH

2645 Luận văn ĐH

Đặc điểm thơ Haiku của
Yosa Buson
Đặc điểm thơ Trương Dung
qua tập thơ Những kỉ niệm
tưởng tượng
Đặc điểm truyện ngắn của
M. Haruki

Dương T Huỳnh
Trâm

Trần Vũ Thị
Giang Lam

Trần Ngô Ngọc
Huyền

Trần Văn Thịnh

Nguyễn Thị Thanh
Lý

LV tìm hiểu đặc điểm nội dung và hình thức trong thơ thể thơ Haiku của tác
giả Yosa Buson từ đó thấy được cái hay, cái đẹp trong thơ của ông.

LV tìm hiểu những đặc điểm chính về nội dung và hình thức truyện ngắn
Bùi Thanh Thảo của H.Murakami. Từ đó thấy được nội dung và cách thức phản ánh hiện
thực của tác giả.

2646 Luận văn ĐH

2647 Luận văn ĐH

2648 Luận văn ĐH

2649 Luận văn ĐH

Đặc điểm truyện ngắn trong
tạp chí Bách khoa 1965-1975

Định hướng và giải pháp
phát triển du lịch chợ nổi
Cái Răng.

Định hướng và giải pháp
phát triển du lịch chợ nổi
Cái Răng.

Hình tượng nhân vật Quan
Công trong Tam quốc ngoại
truyện

Trần Nhựt Minh

LV tìm hiểu một số truyện ngắn được đăng trên tạp chí Bách Khoa ở miền
Nam, giai đoạn 1965-1975, để thấy được cách các tác giả phản ánh hiện
Bùi Thanh Thảo thực, con người, cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, LV
cũng chú ý nghệ thuật thể hiện để đánh giá thành công, hạn chế của các cây
bút thuộc nhóm này.

Lê Thị Kiều Hân

Nghiên cứu đã phân tích đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch
tại chợ nổi Cái Răng từ đó xây dựng các định hướng và giải pháp để phát
triển du lịch chợ nổi Cái Răng hiệu quả và thu hút khách du lịch. Nghiên
cứu sử dụng phương pháp khảo sát thực tế, phỏng vấn sâu và thu thập các
số liệu thứ cấp từ Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Cần Thơ để phân tích
đánh giá. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng chợ nổi Cái Răng có nhiều tiềm
Lê Thị Tố Quyên
năng để phát triển du lịch bởi chính nét đẹp văn hóa sông nước độc đáo, tuy
nhiên tình trạng vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và công tác quản lý của
chính quyền địa phương cần được chú trọng hơn nữa. Thông qua các đánh
giá thực trạng trong nghiên cứu, một số định hướng và giải pháp cũng được
đưa ra để góp phần cho du lịch chợ nổi Cái Răng ngày càng hấp dẫn du
khách và đóng góp những lợi ích kinh tế cho người dân và địa phương.

Lê Thị Kiều Hân

Nghiên cứu đã phân tích đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch
tại chợ nổi Cái Răng từ đó xây dựng các định hướng và giải pháp để phát
triển du lịch chợ nổi Cái Răng hiệu quả và thu hút khách du lịch. Nghiên
cứu sử dụng phương pháp khảo sát thực tế, phỏng vấn sâu và thu thập các
số liệu thứ cấp từ Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Cần Thơ để phân tích
đánh giá. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng chợ nổi Cái Răng có nhiều tiềm
Lê Thị Tố Quyên
năng để phát triển du lịch bởi chính nét đẹp văn hóa sông nước độc đáo, tuy
nhiên tình trạng vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và công tác quản lý của
chính quyền địa phương cần được chú trọng hơn nữa. Thông qua các đánh
giá thực trạng trong nghiên cứu, một số định hướng và giải pháp cũng được
đưa ra để góp phần cho du lịch chợ nổi Cái Răng ngày càng hấp dẫn du
khách và đóng góp những lợi ích kinh tế cho người dân và địa phương.

Lê Thị Huỳnh Như

Tạ Đức Tú

LV phân tích hình tượng nhân vật Quan Công trong Tam Quốc ngoại
truyện, một tiểu thuyết dã sử bổ sung về thời đại Tam Quốc. Luận văn miêu
tả hệ thống hình tượng đặc sắc của Quan Công trong tác phẩm và so sách
cách xây dựng hình tượng nhân vật này so Tam Quốc diễn nghĩa của La
Quán Trung.

2650 Luận văn ĐH

Khảo sát tình hình sử dụng
và đánh giá sự cần thiết của
tài liệu báo, tạp chí in ấn đối
với bạn đọc tại Trung tâm
Học liệu - trường Đại học
Cần Thơ"

2651 Luận văn ĐH

Khảo sát tình hình sử dụng
và đánh giá sự cần thiết của
tài liệu báo, tạp chí in ấn đối
với bạn đọc tại Trung tâm
Học liệu - trường Đại học
Cần Thơ"

2652 Luận văn ĐH

Nâng cao ý thức của sinh
viên ngành Thông tin học về
bảo quản tài liệu in ấn tại
Trung tâm Học liệu, trường
Đại học Cần Thơ

Trần Thị Cẩm Tú

Khảo sát tình hình sử dụng báo, tạp chí dạng in ấn ở trung tâm Học liệu,
Nguyễn Thị Bích đánh giá mức độ cần thiết của tài liệu báo, tạp chí đối với bạn đọc tại Trung
Ngọc
tâm Học liệu, tìm hiểu các khó khăn khi sử dụng báo tạp chí in và đưa ra
các giải pháp nhằm giúp bạn đọc sử dụng hiệu quả loại hình tài liệu này

Trần Thị Cẩm Tú

Khảo sát tình hình sử dụng báo, tạp chí dạng in ấn ở trung tâm Học liệu,
Nguyễn Thị Bích đánh giá mức độ cần thiết của tài liệu báo, tạp chí đối với bạn đọc tại Trung
Ngọc
tâm Học liệu, tìm hiểu các khó khăn khi sử dụng báo tạp chí in và đưa ra
các giải pháp nhằm giúp bạn đọc sử dụng hiệu quả loại hình tài liệu này

Lâm Hồng Cúc

Đề tài nghiên cứu khảo sát mức độ hư hỏng của tài liệu in ấn tại trung tâm
Học liệu trường đại học Cần Thơ, những hành vi của con người làm tổn hại
Huỳnh Thị Trang
đến tài liệu và các giải pháp giúp nâng cao ý thức của sinh viên ngành thông
tin học về việc bảo quản tài liệu

2653 Luận văn ĐH

Nâng cao ý thức của sinh
viên ngành Thông tin học về
bảo quản tài liệu in ấn tại
Trung tâm Học liệu, trường
Đại học Cần Thơ

Lâm Hồng Cúc

Đề tài nghiên cứu khảo sát mức độ hư hỏng của tài liệu in ấn tại trung tâm
Học liệu trường đại học Cần Thơ, những hành vi của con người làm tổn hại
Huỳnh Thị Trang
đến tài liệu và các giải pháp giúp nâng cao ý thức của sinh viên ngành thông
tin học về việc bảo quản tài liệu

2654 Luận văn ĐH

Nội dung và nghệ thuật tiểu
thuyết Thất hiệp ngũ nghĩa

Nguyễn Công Chức

Tạ Đức Tú

2655 Luận văn ĐH

Nghệ thuật chơi chữ trong
ca dao ĐBSCL

Đặng Mộng Kha

Lê Thị Diệu Hà

2656 Luận văn ĐH

Nghệ thuật trần thuật trong
tập truyện ngắn Một đêm
duy nhất của Rabindranath
Tagore

Lê Quốc Thắng

Trần Vũ Thị
Giang Lam

2657 Luận văn ĐH

Nghệ thuật trần thuật trong
tiểu thuyết Người Sông Mê
của Châu Diên

Nguyễn Diệu Thùy
Trang

LV nghiên cứu tiểu thuyết chương hồi Thất hiệp ngũ nghĩa trên hai phương
diện là nội dung và nghệ thuật để thấy những giá trị nội dung và nghệ thuật
độc đáo của thể loại tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc

LV tìm hiểu các phương diện thuộc nghệ thuật trần thuật như : người trần
thuật, điểm nhìn trần thuật, giọng điệu,… trong tập truyện ngắn Một đêm
duy nhất. Qua đó, góp phần khẳng định giá trị tác phẩm.

Tìm hiểu các phương diện thuộc nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết
Bùi Thanh Thảo Người sông Mê (Châu Diên): người trần thuật, ngôn ngữ trần thuật, giọng
điệu trần thuật… Đây là những yếu tố góp phần làm nên giá trị tác phẩm.

2658 Luận văn ĐH

2659 Luận văn ĐH

2660 Luận văn ĐH

Nghệ thuật trần thuật trong
truyện ngắn Võ Diệu Thanh

Hà Thảo My

Lê Thị Nhiên

Với hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy đều thuận lợi, điểm nhấn
là chợ nổi Cái Răng và nhiều vườn trái cây, làng nghề truyền thống hấp
dẫn; loại hình du lịch đường sông kết hợp với du lịch văn hóa của thành
phố Cần Thơ đã và đang phát triển. Tuy nhiên, du lịch đường sông ở thành
phố Cần Thơ vẫn chưa được đầu tư phát huy hết tiềm năng sẵn có; còn
nhiều điểm du lịch, nhiều làng nghề chưa được quan tâm đầu tư và đưa vào
Nghiên cứu sản phẩm du
phục vụ du lịch. Từ đó, sản phẩm du lịch đường sông còn hạn chế, không
Trương Thị Kim
lịch đường sông ở thành phố Nguyễn Thành Huy
thu hút được nhiều du khách khó tinh. Bên cạnh đó, du lịch đường sông
Thủy
Cần Thơ
chưa được phát triển theo hướng du lịch bền vững, những người dân sống
trên sông hoặc cạnh bờ sông, khách du lịch chưa có ý thức bảo vệ môi
trường sông, đặc biệt là môi trường sông nước. Vì thế, đề tài luận văn này
đã thực hiện khảo sát các tour du lịch đường sông của các hãng lữ hành và
đánh giá tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch đường sông tại thành phố
Cần Thơ. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch
đường sông tại thành phố Cần Thơ.
Với hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy đều thuận lợi, điểm nhấn
là chợ nổi Cái Răng và nhiều vườn trái cây, làng nghề truyền thống hấp
dẫn; loại hình du lịch đường sông kết hợp với du lịch văn hóa của thành
phố Cần Thơ đã và đang phát triển. Tuy nhiên, du lịch đường sông ở thành
phố Cần Thơ vẫn chưa được đầu tư phát huy hết tiềm năng sẵn có; còn
nhiều điểm du lịch, nhiều làng nghề chưa được quan tâm đầu tư và đưa vào
Nghiên cứu sản phẩm du
phục vụ du lịch. Từ đó, sản phẩm du lịch đường sông còn hạn chế, không
Trương Thị Kim
lịch đường sông ở thành phố Nguyễn Thành Huy
thu hút được nhiều du khách khó tinh. Bên cạnh đó, du lịch đường sông
Thủy
Cần Thơ
chưa được phát triển theo hướng du lịch bền vững, những người dân sống
trên sông hoặc cạnh bờ sông, khách du lịch chưa có ý thức bảo vệ môi
trường sông, đặc biệt là môi trường sông nước. Vì thế, đề tài luận văn này
đã thực hiện khảo sát các tour du lịch đường sông của các hãng lữ hành và
đánh giá tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch đường sông tại thành phố
Cần Thơ. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch
đường sông tại thành phố Cần Thơ.

2661 Luận văn ĐH

Nghiên cứu xây dựng mô
hình du lịch làng cổ Long
Tuyền, quận Bình Thủy,
thành phố Cần Thơ

2662 Luận văn ĐH

Nghiên cứu xây dựng mô
hình du lịch làng cổ Long
Tuyền, quận Bình Thủy,
thành phố Cần Thơ

2663 Luận văn ĐH

Nhận thức về Công thái học
(Ergonomics) và việc ứng
dụng những thành tố của
Công thái học trong việc
đọc sách và sử dụng máy
tính của sinh viên ngành
Thông tin học

2664 Luận văn ĐH

Nhận thức về Công thái học
(Ergonomics) và việc ứng
dụng những thành tố của
Công thái học trong việc
đọc sách và sử dụng máy
tính của sinh viên ngành
Thông tin học

2665 Luận văn ĐH

Phương thức thể hiện mạch
lạc trong một số truyện ngắn Nguyễn Thúy Diễm
của Nam Cao

2666 Luận văn ĐH

Tiềm năng và định hướng
phát triển du lịch cộng đồng
cù lao Mây

Ong Thị Diệu Huyền

Ong Thị Diệu Huyền

Tô Chánh Trung

Tô Chánh Trung

Lữ Trúc Nguyên

Đào Ngọc Cảnh

Đào Ngọc Cảnh

Đề tài nhằm phân tích những tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại
làng cổ Long Tuyền. Thông qua đó, đưa ra một số định hướng và giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả phát triển du lịch tại làng cổ, góp phần bảo tồn,
phát huy giá trị các di tích của địa phương. Đặc biệt, đề tài tập trung xây
dựng mô hình du lịch làng cổ Long Tuyền nhằm phát triển loại hình du lịch
làng cổ, một loại hình du lịch rất có tiềm năng ở quận Bình Thủy, thành phố
Cần
Thơ
Đề tài
nhằm phân tích những tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại
làng cổ Long Tuyền. Thông qua đó, đưa ra một số định hướng và giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả phát triển du lịch tại làng cổ, góp phần bảo tồn,
phát huy giá trị các di tích của địa phương. Đặc biệt, đề tài tập trung xây
dựng mô hình du lịch làng cổ Long Tuyền nhằm phát triển loại hình du lịch
làng cổ, một loại hình du lịch rất có tiềm năng ở quận Bình Thủy, thành phố
Cần Thơ

Nguyễn Huỳnh
Mai

Đề tài nghiên cứu nhận thức và về việc ứng dụng các thành tố của Công
thái học trong sinh viên nhằm đưa ra các giải pháp ứng dụng các thành tố
của công thái học trong việc đọc sách và sử dụng máy tính để bảo vệ sức
khỏe

Nguyễn Huỳnh
Mai

Đề tài nghiên cứu nhận thức và về việc ứng dụng các thành tố của Công
thái học trong sinh viên nhằm đưa ra các giải pháp ứng dụng các thành tố
của công thái học trong việc đọc sách và sử dụng máy tính để bảo vệ sức
khỏe

Chim Văn Bé

Lv nghiên cứu 4 truyện ngắn của Nam Cao là Chí Phè, trăng sáng, một bữa
no và lão Hạc trên phương diện ngôn từ nghệ thuật

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về du lịch cộng đồng. Tìm hiểu các mô hình
DLCĐ tiêu biểu ở Việt Nam. Đáng giá tiềm năng và hiện trạng DLCĐ cù
Nguyễn Thị Bé Ba
lao Mây. Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển DLCĐ ở cù lao Mây
trong chiến lược phát triển bền vững cộng đồng.

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về du lịch cộng đồng. Tìm hiểu các mô hình
DLCĐ tiêu biểu ở Việt Nam. Đáng giá tiềm năng và hiện trạng DLCĐ cù
Nguyễn Thị Bé Ba
lao Mây. Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển DLCĐ ở cù lao Mây
trong chiến lược phát triển bền vững cộng đồng.

2667 Luận văn ĐH

Tiềm năng và định hướng
phát triển du lịch cộng đồng
cù lao Mây

Lữ Trúc Nguyên

2668 Luận văn ĐH

Tiềm năng và định hướng
phát triển du lịch cộng đồng
ở thành phố Trà Vinh.

Nguyễn Thị Hồng
Châu

Đề tài nghiên cứu này nhằm phân tích những tiềm năng, thực trạng phát
Đào Ngọc Cảnh triển du lịch cộng đồng ở thành phố Trà Vinh. Từ đó đưa ra định hướng,
giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở thành phố Trà Vinh.

2669 Luận văn ĐH

Tiềm năng và định hướng
phát triển du lịch cộng đồng
ở thành phố Trà Vinh.

Nguyễn Thị Hồng
Châu

Đề tài nghiên cứu này nhằm phân tích những tiềm năng, thực trạng phát
Đào Ngọc Cảnh triển du lịch cộng đồng ở thành phố Trà Vinh. Từ đó đưa ra định hướng,
giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở thành phố Trà Vinh.

2670 Luận văn ĐH

Tiềm năng và định hướng
phát triển du lịch cộng đồng
tại cù lao Giêng, huyện chợ
mới, tỉnh An Giang

2671 Luận văn ĐH

Tiềm năng và định hướng
phát triển du lịch cộng đồng
tại cù lao Giêng, huyện chợ
mới, tỉnh An Giang

2672 Luận văn ĐH

Tiềm năng và giải pháp phát
triển loại hình du lịch nông
thôn tỉnh Hậu Giang

2673 Luận văn ĐH

Tiềm năng và giải pháp phát
triển loại hình du lịch nông
thôn tỉnh Hậu Giang

Đề tài tập trung phân tích những tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch
cộng đồng tại địa phương. Cũng như dựa vào những cơ sở lí luận và những
mô hình thực tiễn để giải quyết vấn đề phát triển du lịch cộng đồng ở cù lao
Giêng huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Phan Vân Anh

Đào Ngọc Cảnh

Phan Vân Anh

Đề tài tập trung phân tích những tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch
cộng đồng tại địa phương. Cũng như dựa vào những cơ sở lí luận và những
Đào Ngọc Cảnh
mô hình thực tiễn để giải quyết vấn đề phát triển du lịch cộng đồng ở cù lao
Giêng huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Đào Ngọc Cảnh

Đề tài này nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch ở những vùng nông
thôn của tỉnh Hậu Giang, từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp để có
thể áp dụngtrong thực tiễn, tìm ra lối đi đúng đắn cho những tiềm năng
đang bị lãng quên, giúp thúc đẩy phát triển du lịch tại tỉnh Hậu Giang.

Lê Thị Khánh Duy

Đào Ngọc Cảnh

Đề tài này nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch ở những vùng nông
thôn của tỉnh Hậu Giang, từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp để có
thể áp dụngtrong thực tiễn, tìm ra lối đi đúng đắn cho những tiềm năng
đang bị lãng quên, giúp thúc đẩy phát triển du lịch tại tỉnh Hậu Giang.

2674 Luận văn ĐH

Tìm hiểu truyện ngụ ngôn
Ấn Độ qua tập truyện
Panchatancha

Nguyễn Thanh Tú

Trần Vũ Thị
Giang Lam

2675 Luận văn ĐH

Từ láy trong tập thơ Việt
Bắc của Tố Hữu

Trần Minh Tâm

Chim Văn Bé

2676 Luận văn ĐH

Thế giới nhân vật trong Một
Cao Thị Diễm Châu
đêm duy nhất của Tagore

Lê Thị Khánh Duy

Trần Vũ Thị
Giang Lam

LV tìm hiểu đặc điểm nội dung tập truyện ngụ ngôn Panchatantra. Đồng
thời phân tích đặc điểm về hình thức nghệ thuật của tập truyện. Thông qua
việc phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của tập truyện, đóng góp cho
việc tìm hiểu truyện ngụ ngôn Ấn Độ.
Luận văn thống kê và phân tích giá trị của hệ thống từ láy, việc sử dụng từ
láy trong tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu
LV tìm hiểu đặc điểm các loại nhân vật xuất hiện trong tập truyện ngắn Một
đêm duy nhất của tác giả Tagore. Đồng thời, phân tích các thủ pháp nghệ
thuật mà tác giả sử dụng để xây dựng nên thế giới nhân vật của mình.

2677 Luận văn ĐH

2678 Luận văn ĐH

2679 Luận văn ĐH
2680 Luận văn ĐH

Thế giới nhân vật trong
truyện ngắn Kawabata

Thiên nhiên trong thơ Thế
Lữ

Thiên nhiên và con người
ĐBSCL trong truyện ngắn
Trầm Nguyên Ý Anh
Truyện ma Cần Thơ từ góc
nhìn văn bản và diễn xướng

Lưu Thị Cẩm Thơ

Trần Vũ Thị
Giang Lam

LV tìm hiểu đặc điểm các loại nhân vật xuất hiện trong thể loại truyện ngắn
của tác giả Kawabata. Đồng thời, phân tích các thủ pháp nghệ thuật mà tác
giả sử dụng để xây dựng nên thế giới nhân vật của mình.

Võ Lan Hương

Tìm hiểu và phân tích vẻ đẹp hình ảnh thiên nhiên trong thơ Thế Lữ trên
hai phương diện nội dung biểu hiện và nghệ thuật thể hiện, khắc họa hình
ảnh thiên nhiên. Về nội dung: thiên nhiên với những vẻ đẹp tinh túy, sự
Nguyễn Thị Kiều giao thoa giữa sự thoát ly huyền ảo, mơ mộng với hiện thực cuộc sống,
Oanh
khắc họa bức tranh tâm hồn đầy hoang mang và bế tắc, phản ánh đa diện về
tâm tư của tầng lớp trí thức. Về nghệ thuật: thể thơ, ngôn ngữ thơ và hình
ảnh thơ. Từ đó cho thấy được những cách tân của Thế Lữ, đóng góp của
Thế Lữ trong phong trào Thơ mới.

Võ Huyền Chân

Tìm hiểu những nét đặc sắc của hình tượng thiên nhiên và con người
Nguyễn Kim Châu ĐBSCL qua truyện ngắn của nhà văn Trầm Nguyên Ý Anh ở cả hai phương
diện nội dung và hình thức thể hiện.

Huỳnh Thị Mỹ
Phương

Trần Văn Thịnh

Nguyễn Thị Huyền
Trân

Bùi Thị Thuý
Minh

LV khảo sát số lượng, bước đầu tìm hiểu về những nội dung và nghệ thuật
vận dụng truyện ngụ ngôn trong Chiến Quốc sách. Từ đó, thấy được đặc
trưng nghệ thuật văn học Trung Quốc thời kỳ này.

2681 Luận văn ĐH

Truyện ngụ ngôn trong
Chiến Quốc sách

2682 Luận văn ĐH

Yếu tố kỳ ảo trong sáng tác
Tạ Duy Anh

Lê Thị Nhung

Lê Thị Nhiên

2683 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu đến sản xuất và đời
sống của các huyện ven biển
Tây tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Nhật Trí

Trần Văn Hùng

Phạm Huỳnh Bảo
Trân B1304215

Nguyễn Văn Công

Thông tin về ảnh hưởng của Butachlor lên tỷ lệ sống và sinh lý hô hấp cá
Chép cỡ giống trong điều kiện phòng thí nghiệm

Nguyễn Tấn Đạt
B1304149

Nguyễn Văn Công

Thông tin về ảnh hưởng của Butachlor lên tỷ lệ sống và sinh lý hô hấp cá
Mè Vinh cỡ giống trong điều kiện phòng thí nghiệm

2684 Luận văn ĐH

2685 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của Butachlor
lên tỷ lệ sống và sinh lý hô
hấp cá Chép cỡ giống trong
điều kiện phòng thí nghiệm
Ảnh hưởng của Butachlor
lên tỷ lệ sống và sinh lý hô
hấp cá Mè Vinh cỡ giống
trong điều kiện phòng thí
nghiệm

2686 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của chiều cao
lớp giá thể trong bể sinh học
hiếu khí ngập nước đến hiệu
quả xử lý nước thải chế biến
thủy hải sản

Nguyễn Phong
Trần, Nguyễn Hữu
Linh

2687 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của Chlorpyrifos
Ethyl lên tỷ lệ sống và sinh
lý hô hấp cá Chép cỡ giống
trong điều kiện phòng thí
nghiệm

Nguyễn Văn
Thông tin về ảnh hưởng của Chlorpyrifos Ethyl lên tỷ lệ sống và sinh lý hô
Võ Hòa B1304159 Công, Huỳnh Văn
hấp cá Chép cỡ giống trong điều kiện phòng thí nghiệm
Thảo

2688 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của Chlorpyrifos
ethyl lên tỷ lệ sống và sinh
lý hô hấp cá Mè Vinh cỡ
giống trong điều kiện phòng
thí nghiệm

Đinh Thị Thùy
Trang B1304304

Nguyễn Văn
Công, Huỳnh
Công Khánh

2689 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của độ mặn lên
quá trình xử lý nước thải
sinh hoạt bằng phương pháp
sinh hoạt

Trần Kim Hương,
Trần Văn Giàu

TS. Kim Lavane

2690 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của Fenobucarb
lên lên tỷ lệ sống và sinh lý
hô hấp cá chép cỡ giống
trong điều kiện phòng thí
nghiệm

Trần Thị Ngọc Hà
B1304247

Nguyễn Văn Công

Thông tin về ảnh hưởng của Fenobucarb lên lên tỷ lệ sống và sinh lý hô hấp
cá chép cỡ giống trong điều kiện phòng thí nghiệm

2691 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của Fenobucarb
lên lên tỷ lệ sống và sinh lý
hô hấp cá Mè Vinh cỡ giống
trong điều kiện phòng thí
nghiệm

Trần Thị Việt Nga
B1304268

Nguyễn Văn Công

Thông tin về ảnh hưởng của Fenobucarb lên lên tỷ lệ sống và sinh lý hô hấp
cá Mè Vinh cỡ giống trong điều kiện phòng thí nghiệm

2692 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của Fenobucarb
và Chlorpyrifos ethyl đến
enzyme cholinesterase của
Cá Lóc trong điều kiện
phòng thí nghiệm

Lê Hoàng Nam
B1304174

hS. Lê Hoàng Việt

Thông tin về ảnh hưởng của Chlorpyrifos ethyl lên tỷ lệ sống và sinh lý hô
hấp cá Mè Vinh cỡ giống trong điều kiện phòng thí nghiệm

Nguyễn Văn
Công, Huỳnh Văn Thông tin về ảnh hưởng của Fenobucarb và Chlorpyrifos ethyl đến enzyme
Thảo, Huỳnh
cholinesterase của Cá Lóc trong điều kiện phòng thí nghiệm
Công Khánh

2693 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của loại giá thể
đến hiệu quả xử lý nước thải
thủy sản trong bể lọc sinh
học ngập nước hiếu khí

2694 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của tỷ lệ phối
trộn vỏ sò huyết nung sau
hấp phụ lân lên năng suất
đậu nành MTĐ176 và một
số chỉ tiêu lý hóa đất và cát

2695 Luận văn ĐH

2696 Luận văn ĐH

2697 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của việc kết hợp
vùi rơm rạ băm nhuyễn và
phun trichoderma lên sinh
trưởng, năng suất lúa và độ
phì của đất
Ảnh hưởng của việc kết hợp
vùi rơm rạ băm nhuyễn và
phun trichoderma lên sự
phát thải khí CH4 và N2O
trên ruộng lúa trong điều
kiện áp dụng tưới tiết kiệm
nước
Ảnh hưởng mật độ cây đến
khả năng làm giảm đạm lân
trong nước thải ao nuôi
thâm canh cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) của cỏ
Vetiver (Vetiveria
zizanioides)

Nguyễn Trường
Giang, Võ Minh
Thông

ThS. Lê Hoàng
Việt

Lê Nguyễn Anh
Duy (B1304145)

Ngô Thụy Diễm
Trang

Nghiên cứu đánh giá khả năng đáp ứng về mặt sinh trưởng của đậu nành
(giống MTĐ176) ở các tỷ lệ phối trộn vỏ sò huyết sau hấp phụ lân (360 mg
PO4-P/L) lần lượt là 51 g; 102 g và 204 g vỏ sò/5 kg môi trường trồng (đất
Hòa An và cát thô xây dựng). Trong 3 tỷ lệ phối trộn thì tỷ lệ phối trộn 2
(102 g vỏ sò/5kg vật liệu trồng) cho kết quả các chỉ tiêu sinh trưởng của đậu
nành tốt hơn 2 tỷ lệ phối trộn còn lại. Vỏ sò huyết có cải thiện được pH của
đất phèn nhưng không đủ điều kiện cho đậu nành sinh trưởng bình thường.

Thi Quốc Phong
B1304185

Trần Sỹ Nam,
Ngô Thị Thanh
Trúc

Thông tin về sự ảnh hưởng của việc kết hợp vùi rơm rạ băm nhuyễn và
phun trichoderma lên sinh trưởng, năng suất lúa và độ phì của đất

Vũ Quốc Tín
B1304207

Trần Sỹ Nam,
Ngô Thị Thanh
Trúc

Thông tin về ảnh hưởng của việc kết hợp vùi rơm rạ băm nhuyễn và phun
trichoderma lên sự phát thải khí CH4 và N2O trên ruộng lúa trong điều kiện
áp dụng tưới tiết kiệm nước

Ngô Thụy Diễm
Trang

Sự sinh trưởng và khả năng hấp thụ đạm, lân của cỏ Vetiver trồng trong
nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra điều kiện thủy canh với 3 mật độ trồng
(10, 30 và 50 cây/m2) được đánh giá qua 2 đợt 28 và 42 ngày. Kết quả cho
thấy cỏ Vetiver có khả năng làm giảm NO3-N, NH4-N, TKN, PO4-P, TP.
Ngoài ra số chồi, sinh khối tươi, sinh khối khô của cỏ Vetiver ở mật độ 30
cây/m2 cao hơn so với các nghiệm thức còn lại. Qua đó cho thấy, cỏ
Vetiver có tiềm năng trong việc làm giảm nồng độ đạm, lân trong nước thải
ao nuôi thâm canh cá Tra.

Đặng Thị Thu
Trang (B1304211)

2698 Luận văn ĐH

2699 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng mật độ cây đến
khả năng làm giảm đạm lân
trong nước thải ao thâm
Nguyễn Huỳnh
canh nuôi cá tra
Trọng (B1304311)
(Pangasianodon
hypophthalmus) của cây Lác
chiếu (Cyperus malaccensis
Lam )
Ảnh hưởng mật độ cây đến
khả năng làm giảm đạm lân
trong nước thải ao thâm
Nguyễn Thị Hồng
canh nuôi cá tra
Ngọc (B1304179)
(Pangasianodon
hypophthalmus) của cỏ
Lông tây (Brachiaria mutica)

Ngô Thụy Diễm
Trang

Sự sinh trưởng và khả năng hấp thụ đạm, lân của cây Lác chiếu trồng trong
nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra điều kiện thủy canh với 3 mật độ trồng
(10, 30 và 50 cây/m2) được đánh giá qua 2 đợt. Mật độ trồng ảnh hưởng
đến tất cả các chỉ tiêu sinh trưởng được theo dõi trong đợt thu mẫu thứ 1,
mật độ 10 cây/m2 cho kết quả số chồi tăng thêm và tốc độ tăng trưởng sinh
khối tươi thân đạt mức cao nhất so với hai mật độ còn lại. Nhưng ở đợt thu
mẫu thứ 2, mật độ cây không chi phối các chỉ tiêu theo dõi.

Ngô Thụy Diễm
Trang

Sự sinh trưởng và khả năng hấp thụ đạm, lân của cỏ Lông tây trồng trong
nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra điều kiện thủy canh với 3 mật độ trồng
(10, 30 và 50 cây/m2) được đánh giá qua 2 đợt 28 và 42 ngày. Qua nghiên
cứu cho thấy cỏ Lông tây trồng ở mật độ 10 cây/m2 có tiềm năng nhất trong
3 mật độ trồng về khía cạnh sản xuất sinh khối và khả năng loại bỏ đạm lân.

Ngô Thụy Diễm
Trang

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của 3 mức nhiệt độ là 550, 750 và
950ºC lên khả năng hấp phụ lân của bột vỏ sò huyết (kích cỡ hạt ≤2,0 mm).
Nhiệt độ nung ảnh hưởng đến màu sắc, hình dạng và cấu trúc của vỏ sò. Kết
quả ảnh SEM cho thấy cấu trúc bề mặt bột vỏ sò sau khi xử lý nhiệt có
nhiều lỗ rỗng hơn và xốp hơn khi gia tăng mức nhiệt độ nung, đặc biệt khi
nhiệt độ nung >750ºC làm tăng khả năng hấp phụ lân của vỏ sò. Trong 3
mức nhiệt độ nung, ở nhiệt độ 950ºC cho khả năng hấp phụ lân tốt nhất, tuy
nhiên khả năng hấp phụ của vỏ sò nung mức 550ºC lại thấp hơn vỏ sò
không nung.

2700 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng nhiệt độ nung
lên khả năng hấp phụ lân
của vỏ sò huyết

2701 Luận văn ĐH

Biến động của quần xã động
Thông tin về Sự biến động của quần xã động vật đáy trong mương nhận
vật đáy trong mương nhận
Trương Diễm Quỳnh Dương Trí Dũng
nước thải biogas
nước thải biogas

2702 Luận văn ĐH

Biến động của quần xã
phiêu sinh động vật trong
mương nhận nước thải
biogas.

Dương Hữu Đức

2703 Luận văn ĐH

Biến động một số yếu tố
môi trường nước trong
mương nhận nước thải
biogas

Thí nghiệm tiến hành trong 2 giai đoạn (i) có lưu thông nướcvà (ii) không
có lưu thông nước. Kết quả đã xác định được 100 loài động vật nổi, thành
phần loài ở kênh nhận nước thải có số loài cao nhất. Số lượng phiêu sinh
Dương Trí Dũng
động vật trong vùng khảo sát từ 7.000– 164.000 ct/m3. Giai đoạn có lưu
thông nước có thành phần loài đa dạng hơn nhưng có mật độ thấp hơn so
với giai đoạn không có lưu thông nước.

Thị Bích Tuyền

Dương Trí Dũng

Triệu Thị Thúy Vi
(B1304227)

Thông tin về sự biến động một số yếu tố môi trường nước trong mương
nhận nước thải biogas

2704 Luận văn ĐH

Các yếu tố ảnh hưởng đến
giá đất nông nghiệp trên địa
bàn huyện Mỹ Xuyên, T.
Sóc Trăng

Trương Thị Ngọc
Diễm

Nguyễn Thị Song
Bình

2705 Luận văn ĐH

Công tác đo đạc kiểm tra
giải tỏa, bồi thường khu dự
án đầu tư xây dựng hạ tầng
phục vụ nuôi trồng thủy sản
Xã Đôn Châu và Xã Đôn
Xuân Huyện Duyên Hải,
Tỉnh Trà Vinh

Quách Hữu Phúc

Trần Văn Hùng

2706 Luận văn ĐH

Chuyển đổi chú dẫn bản đồ
phân bố đất sang bản đồ
phân bố độ phì đất FCC

Lâm Thị Mỹ Hòa

Võ Quang Minh

Trần Thị Bé Nhi

Nguyễn Văn Công

Đặng Hoài Tâm

Lê Anh Kha

Nguyễn Thị Thúy
Quyên

Huỳnh Thị Thu
Hương

Lê Đăng Khoa Em

Đặng Minh Quân

Nguyễn Ngọc Ngân

Văn Phạm Đăng
Trí, Trần Thị Lệ
Hằng

2707 Luận văn ĐH

2708 Luận văn ĐH

2709 Luận văn ĐH

2710 Luận văn ĐH

2711 Luận văn ĐH

Diễn biến chất lượng nước
mặt trên sông Hậu "đoạn
qua nhà máy giấy
Lee&Man" huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang.
Diễn biến mật số
Escherichia coli và
Coliforms trong bể xử lý
nước thải biogas có sử dụng
chế
phẩmlâm
sinhsản
học
Đa dạng
ngoài gỗ

tại núi Bà Tài, tỉnh Kiên
Giang
Đa dạng tài nguyên cây
thuốc tại rừng đặc dụng Hòn
Chông, huyện Kiên Lương,
tỉnh Kiên Giang

Đánh giá ảnh hưởng của sự
chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp đến công tác quản lý
nguồn tài nguyên nước mặt
tại huyện Chợ Mới, tỉnh An
Giang

Diễn biến chất lượng nước mặt trên sông Hậu "đoạn qua nhà máy giấy
Lee&Man" huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khảo sát mật số E.coli và coliforms trước và sau bể xử lý nước thải biogas
có sử dụng chế phẩm sinh học

Đánh giá ảnh hưởng của sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đến công tác
quản lý nguồn tài nguyên nước mặt tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

2712 Luận văn ĐH

Đánh giá ảnh hưởng của sự
suy giảm nguồn tài nguyên
nước dưới đất đến hoạt động
sản xuất nông nghiệp tại thị
xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc
Trăng.

Nguyễn Lê Trạng

Văn Phạm Đăng
Trí, Trần Thị Lệ
Hằng

2713 Luận văn ĐH

Đánh giá ảnh hưởng từ
chuyển đổi đất nông nghiệp
sang phi nông nghiệp tại
huyện Châu Thành A, tỉnh
Hậu Giang giai đoạn 20112016

Huỳnh Quốc Thái

Nguyễn Thị Song
Bình

2714 Luận văn ĐH

Đánh giá biến động sử dụng
đất giai đoạn 2010-2015 và
đề xuất xây dựng các
phương án điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất đến năm
2010 huyện Thới Bình, tỉnh
Cà Mau

Lê Nguyễn Trung
Tín

Phạm Thanh Vũ

2715 Luận văn ĐH

Đánh giá các trở ngại cho
phát triển các mô hình có
triển vọng ở Hậu Giang

Võ Minh Hiếu

Võ Quang Minh

2716 Luận văn ĐH

Đánh giá các yếu tố ảnh
hưởng đến giá đất ở Q. Ninh
Kiều, TP. Cần Thơ

Hà Thanh Vân

Nguyễn Thị Song
Bình

2717 Luận văn ĐH

Đánh giá công tác phòng,
chống cháy rừng ở Vườn
quốc gia U Minh Hạ, tỉnh
Cà Mau

Trịnh Kiều Diễm

Trần Thị Kim
Hồng

2718 Luận văn ĐH

Đánh giá công tác thực thi
các thể chế pháp luật về tài
nguyên nước mặt tại sóc
trăng

Trương Triệu Bội
Hiền

Văn Phạm Đăng
Trí
Phan Kỳ Trung

Đánh giá ảnh hưởng của sự suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất đến
hoạt động sản xuất nông nghiệp tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Đánh giá công tác phòng, chống cháy rừng ở Vườn quốc gia U Minh Hạ,
tỉnh Cà Mau

Đánh giá công tác thực thi các thể chế pháp luật về tài nguyên nước mặt tại
sóc trăng

2719 Luận văn ĐH

Đánh giá chất lượng "nước
đen" ảnh hưởng đến Khu
bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng

Huỳnh Trâm Anh

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá chất lượng "nước đen" ảnh hưởng đến Khu bảo tồn thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng

2720 Luận văn ĐH

Đánh giá diễn biến chất
lượng nước sông Tiền và
sông Hậu thuộc An Giang
giai đoạn 2009 đến 2016

Nguyễn Hồng Thảo
Ly

Nguyễn Thanh
Giao

Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Tiền và sông Hậu thuộc An Giang
giai đoạn 2009 đến 2016

2721 Luận văn ĐH

Đánh giá diễn biến chất
lượng nước sông Tiền và
sông Hậu thuộc An Giang
giai đoạn 2009 đến 2016

Trương Ngọc Yên

Nguyễn Thanh
Giao

Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Tiền và sông Hậu thuộc An Giang
giai đoạn 2009 đến 2016

2722 Luận văn ĐH

2723 Luận văn ĐH

2724 Luận văn ĐH

2725 Luận văn ĐH

Đánh giá diễn biến về diện
tích rừng ngập mặn tại tỉnh
Nguyễn Thị Như Ý
Cà Mau giai đoạn năm 20102016
Đánh giá giá trị kinh tế, giá
trị lưu trữ và hấp thụ CO2
Thạch Thái Bảo
của rừng Tràm tại TTMX,
Quang
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang
Đánh giá giá trị kinh tế, giá

trị lưu trữ và hấp thụ CO2
của rừng Tràm tại TTMX,
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang
Đánh giá hiện trạng đa dạng
loài và sự phân bố của nhóm
động vật đất tại khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng, tỉnh Hậu Giang

Lê Tấn Lợi

Lê Văn Dũ

Đánh giá giá trị kinh tế, giá trị lưu trữ và hấp thụ CO2 của rừng Tràm tại
TTMX, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Lý Hoàng Vinh

Lê Văn Dũ

Đánh giá giá trị kinh tế, giá trị lưu trữ và hấp thụ CO2 của rừng Tràm tại
TTMX, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Phạm Chí Mãi

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng loài và sự phân bố của nhóm động vật đất tại
khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

2726 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng các mô
hình sử dụng đất ở tỉnh Hậu
Giang

Nguyễn Thanh Vũ

Võ Quang Minh

2727 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng cây
xanh công cộng đô thị tại Q.
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Đào Huỳnh Anh
Đào

Vương Tuấn Huy

2728 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng chất
lượng môi trường không khí
thành phố Long Xuyên tỉnh
An Giang

2729 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng chất
lượng nước rạch Tham
tướng, quận Ninh kiều, TP
Cần Thơ

2730 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
các loài cây làm thuốc tại
khu bảo tồn thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng

Lê Thế Vinh

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng các loài cây làm thuốc tại khu bảo tồn thiên
nhiên Lung Ngọc Hoàng

2731 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
loài và sự phân bố của cây
làm thuốc tại Trung tâm
Mùa xuân tỉnh Hậu Giang

Lâm Ánh Tiên

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng loài và sự phân bố của cây làm thuốc tại Trung
tâm Mùa xuân tỉnh Hậu Giang

2732 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
loài và sự phân bố của nhóm
động vật đáy tại khu bảo tồn Nguyễn Minh Hiền
thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng, tỉnh Hậu Giang

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng loài và sự phân bố của nhóm động vật đáy tại
khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

2733 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
loài và sự phân bố của nhóm
động vật đáy tại Trung tâm
nông nghiệp mùa xuân tỉnh
Hậu Giang

Trương Thạch Ái
Châu

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng loài và sự phân bố của nhóm động vật đáy tại
Trung tâm nông nghiệp mùa xuân tỉnh Hậu Giang

2734 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
loài và sự phân bố của nhóm
động vật thân mềm tại khu
bảo tồn thiên nhiên lung
ngọc hoàng, tỉnh hậu giang

Nguyễn Văn Điền

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng loài và sự phân bố của nhóm động vật thân
mềm tại khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng, tỉnh hậu giang

Lê Hồng Phước

Lữ Công Nguyên

Bùi Thị Bích Liên

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí thành phố Long
Xuyên tỉnh An Giang

Văn Phạm Đăng
Trí,, Nguyễn Thị Đánh giá hiện trạng chất lượng nước
Mỹ Hạnh

2735 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
loài và sự phân bố của nhóm
động vật thân mềm tại khu
bảo tồn thiên nhiên lung
ngọc hoàng, tỉnh hậu giang

Nguyễn Văn Điền

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng loài và sự phân bố của nhóm động vật thân
mềm tại khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng, tỉnh hậu giang

2736 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
loài và sự phân bố của nhóm
ong Cánh màng
(Hymenoptera) tại Khu Bảo
tồn thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng, tỉnh Hậu Giang.

Lê Thị Cẩm Tú

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng loài và sự phân bố của nhóm ong Cánh màng
(Hymenoptera) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu
Giang.

2737 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
thành phần loài cây làm
thuốc và đề xuất biện pháp
bảo tồn cây làm thuốc ở xã
Trần Phán, huyện Đầm Dơi,
tỉnh Cà Mau

Nguyễn Thị Thúy
My

Trần Thị Kim
Hồng

Đánh giá hiện trạng đa dạng thành phần loài cây làm thuốc và đề xuất biện
pháp bảo tồn cây làm thuốc ở xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

2738 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
và sự phân bố của Nấm lớn
ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu
Giang

Nguyễn Thị Tuyết
Hồng

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng và sự phân bố của Nấm lớn ở Khu Bảo tồn
Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang

2739 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đa dạng
và sự phân bố của Nấm lớn
tại Trung tâm Nông Nghiệp
Mùa Xuân, Tỉnh Hậu Giang

Phạm Huỳnh Như

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá hiện trạng đa dạng và sự phân bố của Nấm lớn tại Trung tâm
Nông Nghiệp Mùa Xuân, Tỉnh Hậu Giang

2740 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đặc tính
đất của các mô hình sử dụng
đất ở Hậu Giang

Trần Kim Tho

Võ Quang Minh

2741 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng đất
nông nghiệp của tỉnh Hậu
Giang giai đoạn 2005-2015

Lê Hoàng Nhi

Phạm Thanh Vũ

2742 Luận văn ĐH

2743 Luận văn ĐH

2744 Luận văn ĐH

2745 Luận văn ĐH

2746 Luận văn ĐH

2747 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng khai
thác cá Bông Lau ở sông
Vàm Nao, huyện Chợ Mới,
tỉnh An Giang trong bối
cảnh xu hướng biến động lũ
thấp ở ĐBSCL
Đánh giá hiện trạng khai
thác cá Bông Lau ở sông
Vàm Nao, huyện Chợ Mới,
tỉnh An Giang trong bối
cảnh xu hướng biến động lũ
thấp ở ĐBSCL
Đánh giá hiện trạng khai
thác cá Bông Lau tại cửa
sông Định An, tỉnh Trà
Vinh trong bối cảnh xu
hướng biến động lũ thấp ở
ĐBSCL
Đánh giá hiện trạng khai
thác cá Bông Lau tại cửa
sông Định An, tỉnh Trà
Vinh trong bối cảnh xu
hướng biến động lũ thấp ở
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Đánh giá hiện trạng khai
thác cá Bông Lau tại cửa
sông Trần Đề, tỉnh Sóc
Trăng trong bối cảnh xu
hướng biến động lũ thấp ở
ĐBSCL
Đánh giá hiện trạng khai
thác cá Bông Lau tại cửa
sông Trần Đề, tỉnh Sóc
Trăng trong bối cảnh xu
hướng biến động lũ thấp ở
ĐBSCL

Nguyễn Thị Kim
Thất

Lê Văn Dũ

Đánh giá hiện trạng khai thác cá Bông Lau ở sông Vàm Nao, huyện Chợ
Mới, tỉnh An Giang trong bối cảnh xu hướng biến động lũ thấp ở ĐBSCL

Trần Văn Tiên

Lê Văn Dũ

Đánh giá hiện trạng khai thác cá Bông Lau ở sông Vàm Nao, huyện Chợ
Mới, tỉnh An Giang trong bối cảnh xu hướng biến động lũ thấp ở ĐBSCL

Võ Thị Kim

Lê Văn Dũ

Đánh giá hiện trạng khai thác cá Bông Lau tại cửa sông Định An, tỉnh Trà
Vinh trong bối cảnh xu hướng biến động lũ thấp ở ĐBSCL

Trương Thị Quế

Lê Văn Dũ

Đánh giá hiện trạng khai thác cá Bông Lau tại cửa sông Định An, tỉnh Trà
Vinh trong bối cảnh xu hướng biến động lũ thấp ở Đồng Bằng Sông Cửu
Long

Lâm Thị Mỹ Quyên

Lê Văn Dũ

Đánh giá hiện trạng khai thác cá Bông Lau tại cửa sông Trần Đề, tỉnh Sóc
Trăng trong bối cảnh xu hướng biến động lũ thấp ở ĐBSCL

Trần Thị Thu Trinh

Lê Văn Dũ

Đánh giá hiện trạng khai thác cá Bông Lau tại cửa sông Trần Đề, tỉnh Sóc
Trăng trong bối cảnh xu hướng biến động lũ thấp ở ĐBSCL

2748 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng khai
thác, sử dụng và công tác
quản lý tài nguyên nước
dưới đất tại thành phố Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2749 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng quản lý
dữ liệu và xây dựng bộ cơ
sở dữ liệu về hệ thống công
trình thủy lợi tỉnh Sóc Trăng

2750 Luận văn ĐH

2751 Luận văn ĐH

2752 Luận văn ĐH

Nguyễn Quốc
Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và công tác quản lý tài nguyên nước
Hoàng, Nguyễn Hãi Nguyễn Hồng Đức
dưới đất
Quân

Đồng Thị Thùy
Dung

Đánh giá hiện trạng quản lý
Nguyễn Thị Yến
và sử dụng tài nguyên nước
Nhung
dưới đất tại tỉnh Đồng Tháp
Đánh giá hiện trạng quản lý,
xử lý chất thải rắn trên địa
bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh
Trương Anh Kim
Vĩnh Long và đề xuất một
số giải pháp quản lý, xử lý
phù hợp với điều kiện địa
phương
Đánh giá hiện trạng rừng
ngập mặn bên lở và bồi tại
Nguyễn Hoàng Chí
cồn ngoài cồn Ông Trang
Đại Minh Đạt
huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà
Mau

Văn Phạm Đăng
Trí
Nguyễn Thanh
Bình

Đánh giá hiện trạng quản lý hệ thống công trình thủy lợi

Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng tài nguyên nước dưới đất

Đánh giá hiện trạng quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Vũng
Bùi Thị Bích Liên Liêm, tỉnh Vĩnh Long và đề xuất một số giải pháp quản lý, xử lý phù hợp
với điều kiện địa phương

Lê Tấn Lợi

2753 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng sinh kế
của người dân sống trong
vùng đệm Vườn quốc gia
Tràm Chim, huyện Tam
Nông, tỉnh Đồng Tháp

Võ Thị Diễm Hương

Nguyễn Thanh
Giao

Đánh giá hiện trạng sinh kế của người dân sống trong vùng đệm Vườn quốc
gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

2754 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng sinh kế
của người dân sống trong
vùng đệm Vườn quốc gia
Tràm Chim, huyện Tam
Nông, tỉnh Đồng Tháp

Đặng Anh Thư

Nguyễn Thanh
Giao

Đánh giá hiện trạng sinh kế của người dân sống trong vùng đệm Vườn quốc
gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

2755 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng sử dụng
đất vỉa hè trên địa bàn Q.
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trịnh Tương Thế

Vương Tuấn Huy

2756 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng và đề
xuất giải pháp nâng cao hiệu
quả quản lý phòng cháy
chữa cháy rừng tại Vườn
Quốc Gia Tràm Chim

Nguyễn Thị Diễm
Kiều

Trần Văn Hùng

2757 Luận văn ĐH

Đánh gia hiện trạng và tiềm
năng khai thác cây dược liệu
ở cồn Mỹ Phước huyện Kế
Sách, tỉnh Sóc Trăng

Thạch Thị Ánh
Tuyết

Võ Quang Minh

2758 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng và tiềm
năng khai thác cây dược liệu
tại VQG U Minh Thượng

Nguyễn Bích Thảo

Huỳnh Thị Thu
Hương

2759 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng xây
dựng nông thôn mới theo
tiêu chí môi trường tại xã
Long Thới, huyện Chợ
Lách, tỉnh Bến Tre

Phan Kim

Lê Văn Dũ

2760 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng, tiềm
năng khai thác và phát triển
lâm sản ngoài gỗ ở rừng
tràm U Minh Thượng

Danh Trạng

Võ Quang Minh

2761 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng, tiềm
năng khai thác và phát triển
lâm sản ngoài gỗ ở Vườn
Nguyễn Thành Ngôn Võ Quang Minh
Quốc Gia Tràm Chim Đồng
Tháp

2762 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng, tiềm
năng khai thác và phát triển
lâm sản ngoài gỗ tai Vườn
Quốc Gia Mũi Cà Mau

Lê Anh Thư

Võ Quang Minh

Đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí môi trường tại xã
Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2763 Luận văn ĐH

2764 Luận văn ĐH

2765 Luận văn ĐH

2766 Luận văn ĐH

2767 Luận văn ĐH

2768 Luận văn ĐH

2769 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả công tác
khuyến lâm tại các huyện
ven biển tỉnh Sóc Trăng
Đánh giá hiệu quả chính
sách chi trả dịch vụ môi
trường tại lưu vực sông suối
Ea ĐRăng, huyện Eah'Leo,
tỉnh ĐăkLăk
Đánh giá hiệu quả đốt của
bếp biogas hồng ngoại với
bếp biogas thông thường
Đánh giá hiệu quả kinh tế
của mô hình trồng tràm
(Melaleuca cajuputi) trên
nền đất lúa tại xã Mỹ
Phước, huyện Mỹ Tú, tình
Sóc Trăng
Đánh giá hiệu quả sử dụng
đất các mô hình canh tác
thủy sản tại hệ sinh thái
rừng ngập mặn huyện Năm
Căn, tình Cà Mau
Đánh giá hiệu quả trồng
rừng ngập mặn đơn và trồng
rừng hỗn giao theo cụm tại
huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc
Trăng
Đánh giá hiệu quả xử lí
nước cấp sinh hoạt bằng
chất trợ keo tụ hóa học

Huỳnh Thị Huỳnh
Như

Nguyễn Thị Hồng
Điệp

Ngô Hòang Dũng

Võ Quang Minh

Lê Thị Huỳnh Mai
B1304264

Trần Sỹ Nam,
Huỳnh Công
Khánh

Nguyễn Ngọc Diệp

Lê Tấn Lợi

Trương Tú Kiều

Lê Tấn Lợi

Nguyễn Tấn Phát

Lê Tấn Lợi

Lê Thị Hồng Thư

Thông tin về hiệu quả đốt của bếp biogas hồng ngoại với bếp biogas thông
thường

Nguyễn Võ Châu
Ngân, Nguyễn Đánh giá hiệu quả xử lí nước cấp sinh hoạt bằng chất trợ keo tụ hóa học
Đình Giang Nam

2770 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả xử lý
nước thải của cột lọc cát
sinh học nhiều bậc

Mã Trúc Linh,
Nguyễn Thanh Vân

TS. Kim Lavane

2771 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả xử lý
nước thải chế biến thủy sản
bằng bể IFAS có tỷ lệ giá
thể khác nhau

Trần Thị Thanh
Tuyền, Dương Võ
Hồng Giang

ThS. Lê Hoàng
Việt

2772 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu suất chuyển
đổi NH4 trong nước thải
biogas thành NO3

Dương Cẩm Như

2773 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu suất hấp phụ
nitrate trong nước thải
biogas sau giai đoạn nitrate
hóa của than tràm

Bùi Thị Thảo
Nguyên

Nguyễn Hữu
Chiếm

Thông tin về hiệu suất hấp phụ nitrate trong nước thải biogas sau giai đoạn
nitrate hóa của than tràm

2774 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu suất hấp phụ
nitrate trong nước thải
biogas sau giai đoạn nitrate
hóa của than tre

Diệp Thị Hồng Chi

Nguyễn Hữu
Chiếm

Thông tin về hiệu suất hấp phụ nitrate trong nước thải biogas sau giai đoạn
nitrate hóa của than tre

2775 Luận văn ĐH

Đánh Giá hiệu suất hấp phụ
No3 trong nước thải sau túi
ủ biogas của than trấu

Trà Hoàng Diệu

Nguyễn Hữu
Chiếm

Thông tin về hiệu suất hấp phụ NO3 trong nước thải sau túi ủ biogas của
than trấu

2776 Luận văn ĐH

Đánh giá kết quả thực hiện
quy hoạch sử dụng đất giai
đoạn 2010-2015, định
hướng quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020 của H.
Phụng Hiệp, T. Hậu Giang

Nguyễn Hoài Hồng
Tuyết

Phạm Thanh Vũ

2777 Luận văn ĐH

Đánh giá kỹ năng của người
môi giới BĐS đến quyết
định mua nhà (Trường hợp
NC tại QNK, TP. Cần Thơ)

Quách Tuấn Cảnh

Nguyễn Thị Song
Bình

2778 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng chấp
nhận áp dụng kỹ thuật tưới
tiết kiệm nước cho canh tác
màu ở vùng ven biển tỉnh
Trà Vinh

Lê Thị Huỳnh Như

Văn Phạm Đăng
Trí,, Hồng Minh
Hoàng

2779 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng tạo khí
sinh học của bùn thải hệ
thống xử lý của nhà máy chế
biến thủy sản phối trộn với
rơm

Nguyễn Vũ Hảo
B1304155

Trần Sỹ Nam

Nguyễn Thị Như
Thông tin về hiệu suất chuyển đổi NH4 trong nước thải biogas thành NO3
Ngọc

Đánh giá khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước

Thông tin về khả năng tạo khí sinh học của bùn thải hệ thống xử lý của nhà
máy chế biến thủy sản phối trộn với rơm

2780 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng tạo khí
sinh học của bùn thải hệ
thống xử lý nước thải nhà
máy chế biến thủy sản phối
trộn với lục bình

Đinh Ngọc Ý
B1304230

Trần Sỹ Nam

Thông tin về khả năng tạo khí sinh học của bùn thải hệ thống xử lý nước
thải nhà máy chế biến thủy sản phối trộn với lục bình

2781 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng tạo khí
sinh học của một số loại
phân gia súc, gia cầm trong
mẻ ủ yếm khí theo mẻ

Phan Thị Hồng
Thắm

Trần Sỹ Nam

Thông tin về khả năng tạo khí sinh học của một số loại phân gia súc, gia
cầm trong mẻ ủ yếm khí theo mẻ

2782 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng tích lũy
sinh khối và hấp thu CO2
trong điều kiện tràm lên liếp
Hoàng Thị Cẩm Vân
và tràm không lên liếp tại
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu
Giang

2783 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng tiêu thụ
khí sinh học của máy nổ khi
qua bộ GATEC

Lê Quốc Khánh

Xác định lượng khí tiêu hao khi chạy máy với biogas cùng thời gian với
máy nổ sử dụng một lít xăng (dầu). Tính lượng xăng, dầu chạy máy nổ khi
Dương Trí Dũng
cho chạy bằng thời gian túi trữ. Tính chi phí tiết kiệm được khi sử dụng
biogas chạy máy phát điện.

2784 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng thu hồi
lượng nước xả thải của qui
trình xử lý nước cấp

Võ Thị Ngọc Mai

Nguyễn Võ Châu
Ngân, Nguyễn Đánh giá khả năng thu hồi lượng nước xả thải của qui trình xử lý nước cấp
Đình Giang Nam

2785 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng ứng dụng
giải pháp xử lý mây chuỗi
ảnh Modis cho ảnh Sentinel2 nhằm xác định hiện trạng
cơ cấu mùa vụ lúa tỉnh Sóc
Trăng

Trần Lệ Phương
Linh

Nguyễn Thị Hồng
Điệp

2786 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng xử lý
nước thải sinh hoạt bằng bể
Mai Diệu Huyền,
lọc sinh học nhỏ giọt với giá
Nguyễn Huỳnh Như
thể lọc nước cho hồ cá Koi
(tấm lọc Jmat)

Lê Tấn Lợi

TS. Kim Lavane

2787 Luận văn ĐH

Đánh giá lại hiện trạng xây
dựng nông thôn mới theo
tiêu chí môi trường tại xã
Tam Bình huyện Cai Lậy
tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Thị Diễm

Lê Văn Dũ

Đánh giá lại hiện trạng xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí môi trường tại
xã Tam Bình huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

2788 Luận văn ĐH

Đánh giá mức sẳn lòng chi
trả để tăng cường bảo vệ
khu di tích lịch sử Xẻo Quít,
tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Minh Nhật

Lê Văn Dũ

Đánh giá mức sẳn lòng chi trả để tăng cường bảo vệ khu di tích lịch sử Xẻo
Quít, tỉnh Đồng Tháp

2789 Luận văn ĐH

Đánh giá mức sẳn lòng chi
trả để tăng cường bảo vệ
Nguyễn Thị Xuân Ni
khu di tích lịch sử Xẻo Quít,
tỉnh Đồng Tháp

Lê Văn Dũ

Đánh giá mức sẳn lòng chi trả để tăng cường bảo vệ khu di tích lịch sử Xẻo
Quít, tỉnh Đồng Tháp

2790 Luận văn ĐH

Đánh giá năng xuất một số
mô hình canh tác keo lai
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Phạm Mỹ Huyền

Trần Văn Hùng

2791 Luận văn ĐH

Đánh giá nhu cầu sử dụng
nguồn nước mặt trong sản
xuất nông nghiệp tại thị xã
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thanh Tín

Văn Phạm Đăng
Trí

Đánh giá nhu cầu sử dụng nguồn nước mặt trong sản xuất nông nghiệp

2792 Luận văn ĐH

Đánh giá nhu cầu và các
mục đích sử dụng nước hộ
gia đình của Thành Phố Sóc
Trăng

Đỗ Hữu Nhiệm

Đinh Diệp Anh
Tuấn, Nguyễn
Thành Lộc

Đánh giá nhu cầu và các mục đích sử dụng nước hộ gia đình

2793 Luận văn ĐH

Đánh giá những thuận lợi và
khó khăn của thị trường
BĐS ở Cần Thơ

Lương Trúc Ngân

Võ Quang Minh

2794 Luận văn ĐH

Đánh giá sinh khối cỏ Bàng
tại Khu Bảo tồn loài - sinh
cảnh Phú Mỹ, huyện Giang
Thành, tỉnh Kiên Giang

Đổ Ngọc Thảo

Nguyễn Thanh
Giao

Đánh giá sinh khối cỏ Bàng tại Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện
Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

2795 Luận văn ĐH

Đánh giá sự chuyển đổi đất
rừng sang đất nuôi trồng
thủy sản huyện Vĩnh Châu,
tỉnh Sóc Trăng từ năm 1953
đến năm 2016

Nguyễn Thị Hồng
Hải

Võ Quốc Tuấn

2796 Luận văn ĐH

Đánh giá sự đa dạng loài
phiêu sinh thực vật trong
ruộng lúa vụ Thu Đông năm
2016 ở huyện Chợ Mới, tỉnh
An Giang

Nguyễn Thị Yến
Trinh B1304309

Nguyễn Hữu
Chiếm

Thông tin về ự đa dạng loài phiêu sinh thực vật trong ruộng lúa vụ Thu
Đông năm 2016 ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

2797 Luận văn ĐH

Đánh giá sự đa dạng loài và
phân bố của nhóm động vật
thân mềm tại Trung tâm
Nông nghiệp Mùa Xuân,
tỉnh Hậu Giang

Trần Thị Ngọc Anh

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá sự đa dạng loài và phân bố của nhóm động vật thân mềm tại
Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, tỉnh Hậu Giang

2798 Luận văn ĐH

Đánh giá sự đa dạng loài và
phân bố của nhóm động
vậtđất tại Trung tâm Nông
nghiệp Mùa Xuân, tỉnh Hậu
Giang

Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

Trương Hoàng
Đan

Đánh giá sự đa dạng loài và phân bố của nhóm động vậtđất tại Trung tâm
Nông nghiệp Mùa Xuân, tỉnh Hậu Giang

2799 Luận văn ĐH

Đánh gia sự đa dạng thành
phần loài dây leo và cây bụi
tại núi Cấm thuộc huyện
Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Huyền
Trân

Đặng Minh Quân

2800 Luận văn ĐH

Đánh giá sự phát triển
không gian công cộng đô thị
tren địa bàn Q. Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ

Trần Thanh Khiêm

Vương Tuấn Huy

2801 Luận văn ĐH

Đánh giá sự phân bố không
gian tổ chức nhà ở trong quá
trình phát triển đô thị tại, Q.
Cái Răng, TP. Càn Thơ

Lê Hoàng Út

Vương Tuấn Huy

2802 Luận văn ĐH

2803 Luận văn ĐH

2804 Luận văn ĐH

2805 Luận văn ĐH

Đánh giá sự tái sinh tự nhiên
rừng ngập mặn khu vực có
kè chắn sóng và không có kè
chắn sóng tại xã Khánh
Bình Tây, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau

Nguyễn Minh Như

Lê Tấn Lợi

Đánh giá sự thay đổi hình
thái sông tiền và sông hậu
qua 40 năm bằng công cụ
Phạm Thành Đạt
Võ Quốc Tuấn
digital shoreline analysis
system (DSAS)
Đánh giá sự thay đổi về sử
dụng đất và hệ sinh thái
nông nghiệp dựa theo động
Phạm Thành Lựa Nguyễn Hồng Đức
thái nguồn nước mặt tại
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh
Long
Đánh giá tác động của động
Văn Phạm Đăng
thái xâm nhập mặn đến vùng
Lê Phan Đình Huấn
Trí
canh tác lúa ở huyện Mỹ Tú,
tỉnh Sóc Trăng

2806 Luận văn ĐH

Đánh giá tác động của hoạt
động sản xuất nông nghiệp
đến nguồn tài nguyên nước
dưới đất vùng ven biển tỉnh
trà vinh

2807 Luận văn ĐH

Đánh giá tác động của ô bao
thủy lợi lên chất lượng
nguồn nước mặt, trường hợp
nghiên cứu ở xã Vị Tân, TP.
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Đánh giá sự thay đổi về sử dụng đất và hệ sinh thái nông nghiệp dựa theo
động thái nguồn nước mặt

Đánh giá tác động của động thái xâm nhập mặn đến vùng canh tác lúa ở
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Trương Thị Diễm

Văn Phạm Đăng
Trí, Hồng Minh
Hoàng

Đánh giá tác động của hoạt động sản xuất nông nghiệp đến nguồn tài
nguyên nước dưới đất vùng ven biển tỉnh trà vinh

Thạch Kim Châu
LyNa, Cao Duy
Luân

Nguyễn Đình
Giang Nam

Đánh giá tác động của ô bao thủy lợi lên chất lượng nguồn nước mặt

2808 Luận văn ĐH

Đánh giá tác động môi
trường công trình kè chống
sạt lở lên nguồn nước mặt
tại chợ Rạch Cam, phường
Long Hòa, quận Bình Thủy,
thành phố Cần Thơ

Đoàn Thi Gia Hân,
Phan Thị Thúy Duy

Nguyễn Đình
Giang Nam

2809 Luận văn ĐH

Đánh giá tiềm năng đất đai
cho phát triển các mô hình
nông nghiệp đô thị tại TP.
Cà Mau

Lê Hoàng Đệ

Võ Quang Minh

2810 Luận văn ĐH

Đánh giá tiềm năng khu nhà
ở Nam Long, Q. Cái Răng,
TP. Cần Thơ

Bùi Thị Hồng Tươi

Nguyễn Thị Song
Bình

2811 Luận văn ĐH

Đánh giá tiềm năng phát
triển thị trường bất động sản
Quận Cái Răng - Cần Thơ
trên cơ sở người sử dụng

Trầm Thị Tuyết
Hương

Nguyễn Thị Song
Bình

2812 Luận văn ĐH

Đánh giá tính bền vững về
sinh kế của nông hộ ở vùng
đê bao khép kín trong bối
cảnh thay đổi nguồn tài
nguyên nước tại huyện Tịnh
Biên, tỉnh An Giang

Trần Kim Hương

Văn Phạm Đăng
Trí

2813 Luận văn ĐH

Đánh giá tính dễ bị tổn
thương trong sản xuất nông
nghiệp dưới áp lực thay đổi
tài nguyên nước mặt, trường
hợp nghiên cứu tại vùng đê
bao khép kín huyện Chợ
Mới, tỉnh An Giang

Dương Quỳnh
Thanh

2814 Luận văn ĐH

Đánh giá tính dễ tổn thương
về sinh kế do lũ tại huyện
chợ mới, tỉnh an giang

Nguyễn Ngọc Diệp

Đánh giá tác động môi trường công trình kè chống sạt lở lên nguồn nước
mặt

Đánh giá tính bền vững về sinh kế của nông hộ trong bối cảnh thay đổi
nguồn tài nguyên nước

Văn Phạm Đăng
Đánh giá tính dễ bị tổn thương trong sản xuất nông nghiệp dưới áp lực thay
Trí,, Trần Thị Lệ
đổi tài nguyên nước mặt
Hằng

Văn Phạm Đăng
Trí, Trần Thị Lệ
Hằng

Đánh giá tính dễ tổn thương về sinh kế do lũ tại huyện chợ mới, tỉnh an
giang

2815 Luận văn ĐH

Đánh giá tính hiệu quả các
mô hình canh tác tại Xã
Phong Hòa, Huyện Lai
Vung, Tỉnh Đồng Tháp

Phạm Thị Cẩm Vi

Nguyễn Thị Song
Bình

2816 Luận văn ĐH

Đánh giá tình hình biến
động đất đai giai đoạn 2005 2015 tại huyện Châu Thành
A, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Hùng Vĩ

Phạm Thanh Vũ

2817 Luận văn ĐH

Đánh giá tình hình phát triển
bất động sản Quận Cái
Răng, TP. Cần Thơ

Ngô Thị Trúc
Phương

Nguyễn Thị Song
Bình

2818 Luận văn ĐH

Đánh giá tính tổn thương và
khả năng thích ứng của hoạt
động sinh kế nông hộ dưới
sự thay đổi tài nguyên nước
ở vùng đê bao lửng huyện
An Phú tỉnh An Giang

Trần Thị Mai Trinh

Văn Phạm Đăng
Trí,, Hồng Minh
Hoàng

2819 Luận văn ĐH

Đánh giá thay đổi sử dụng
đất và hệ sinh thái nông
nghiệp dựa trên động thái tài
nguyên nước mặt tại huyện
U Minh, tỉnh Cà Mau

Cao Thị Ngọc Duy Nguyễn Hồng Đức Đánh giá thay đổi sử dụng đất và hệ sinh thái nông nghiệp

2820 Luận văn ĐH

Đánh giá thích nghi đất đai
trên cơ sở ĐK tự nhiên và
KTXH tại xã thạnh đức H.
Long Hồ, T. Vĩnh Long

Lê Văn Quốc Anh,
Nguyễn Thị Yến
Thanh

Nguyễn Thị Song
Bình

2821 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng áp dụng
các mô hình nông nghiệp đô
thị tại Quận Cái Răng, TP.
Cần Thơ

Phan Như Thảo

Võ Quang Minh

2822 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng áp dụng
các mô hình nông nghiệp đô
thị tại TP. Cà Mau

Trịnh Chí Nguyện

Võ Quang Minh

Đánh giá tính tổn thương và khả năng thích ứng của hoạt động sinh kế nông
hộ dưới sự thay đổi tài nguyên nước

2823 Luận văn ĐH

2824 Luận văn ĐH

2825 Luận văn ĐH

2826 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng công
tác cấp GCNQSDĐ của mô
hình một cấp tại H. Giồng
Trôm, T. Bến Tre

Nguyễn Thị Ánh
Khuyên

Lê Tấn Lợi

Đánh giá thực trạng công
tác cấp GCNQSDĐ tại Q.
Lâm Phương Ánh
Lê Tấn Lợi
NK, Q. CR và H. Cờ Đỏ,
TP. Cần Thơ
Đánh giá thực trạng giá đất
chuyển nhượng trên địa bàn Phạm Thị Tô Giang, Nguyễn Thị Song
Phan Hồng Vân
Bình
Quận Cái Răng, TP. Cần
Thơ
Đánh giá thực trạng khai
thác và công tác quản lý
Trương Thị Anh
Văn Phạm Đăng
Đánh giá thực trạng khai thác và công tác quản lý nước dưới đất
nước dưới đất tại thị xã Ngã
Thư
Trí
Năm, tỉnh Soc Trăng

2827 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng sinh kế
nông hộ trong xây dựng
NTM tại xã Vị Thủy, H. Vị
Thủy, T. Hậu Giang

Mai Hoàng Trân

Lê Tấn Lợi

2828 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng và
những thuận lợi, khó khăn
trong công tác định giá đất
cụ thể tại TP. Vĩnh Long

Đỗ Kim Cúc

Lê Tấn Lợi

Trần Thị Á Mỵ

Phạm Thanh Vũ

Lê Thị Ngọc Dung

Đặng Minh Quân

2829 Luận văn ĐH

2830 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng về độ
phì của đất và đề xuất
khuyến cáo sử dụng đất phù
hợp ở huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Đánh giá thực trạng, tiềm
năng khai thác và sử dụng
lâm sản ngoài gỗ tại khu
rừng đặc dụng Hòn Chông
huyện Kiên Lương, tỉnh
Kiên Giang

2831 Luận văn ĐH

2832 Luận văn ĐH

2833 Luận văn ĐH

2834 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng, tiềm
năng khai thác và sử dụng
lâm sản ngoài gỗ tại núi
Cấm thuộc huyện Tịnh Biên
tỉnh An Giang
Đánh sự thay đổi kinh tế xã hội cỏ Bàng tại Khu Bảo
Tồn loài và sinh cảnh Phú
Mỹ
Đặc điểm hóa đất ở khu bảo
vệ nghiêm ngặt và khu phục
hồi hệ sinh thái tự nhiên ở
vườn Quốc gia U Minh
Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Đặc điểm thủy hóa ở khu
bảo vệ nghiêm ngặt và khu
phục hồi hệ sinh thái tự
nhiên ở vườn Quốc gia U
Minh Thượng, tỉnh Kiên
Giang

Dương Thị Hồng
Tươi

Đặng Minh Quân

Sơn Phuc

Lê Văn Dũ

Đánh sự thay đổi kinh tế - xã hội cỏ Bàng tại Khu Bảo Tồn loài và sinh
cảnh Phú Mỹ

Nguyễn Thị Huỳnh
Trang

Nguyễn Xuân Lộc Nước nghèo oxy hòa tan, giàu hữu cơ ở trạng thái yếm khí lâu dài

La Thịnh Phú

Nguyễn Xuân Lộc Nước nghèo oxy hòa tan, giàu hữu cơ ở trạng thái yếm khí lâu dài

2835 Luận văn ĐH

Điều tra hiện trạng quản lý
nước thải ao nuôi thâm canh
tôm thẻ chân trắng
Đặng Thị Thúy Ái
(B1304139)
(Litopenaeus vannamei) tại
phường Khánh Hòa, thị xã
Vĩnh Châu, tỉnhh Sóc Trăng.

2836 Luận văn ĐH

Điều tra hiện trạng quản lý
nước thải ao nuôi thâm canh
tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei) tại
xã Tạ An Khương Nam,
huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà
Mau.

Nguyễn Thị Bé Ly
(B1304171)

Ngô Thụy Diễm
Trang

Ba mươi hộ nuôi thâm canh TTCT ở phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu,
tỉnh Sóc Trăng được phỏng vấn trực tiếp nhằm xác định hiện trạng quản lý
và xử lý chất thải từ ao nuôi. Phần lớn người nuôi đều cho nước qua ao lắng
và lọc trước khi nuôi. Sau mỗi vụ nuôi người nuôi thường vùng vôi để diệt
khuẩn, cân bằng pH cho đáy ao nuôi. Nếu nước ao nuôi vụ trước còn tốt thì
100% hộ nuôi giữ lại nuôi tiếp. Nước thải ao nuôi tôm thâm canh TTCT
hiện nay được 50% người nuôi giữ lại xử lý nuôi vụ mới, trong đó có xử lý
nước bằng hóa chất/men vi sinh là 26,7%, không xử lý là 23,3%.

Ngô Thụy Diễm
Trang

Ba mươi hộ nuôi thâm canh TTCT ở xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm
Dơi, tỉnh Cà Mau được phỏng vấn trực tiếp nhằm xác định hiện trạng quản
lý và xử lý chất thải từ ao nuôi. Phần lớn người nuôi đều cho nước qua ao
lắng và lọc trước khi nuôi (chiếm 86,7%). Mỗi vụ nuôi người nuôi thường
dùng vôi và Dolomite bón để diệt khuẩn cho ao nuôi. Khoảng 26,7 – 50%
hộ phỏng vấn không xử lý nước thải mà đưa trực tiếp ra sông rạch, 16,7 –
46,7% hộ giữ nước cho vụ nuôi tiếp theo, phần còn lại sử dụng hóa
chất/men vi sinh để xử lý nước thải sau mỗi vụ nuôi.

Ba mươi hộ nuôi thâm canh TTCT ở xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc
Liêu được phỏng vấn trực tiếp nhằm xác định hiện trạng quản lý và xử lý
chất thải từ ao nuôi. Người nuôi quan tâm đến việc lọc nước trước khi nuôi
và cho nước qua ao lắng trước khi nuôi. Sau mỗi lần cải tạo ao người nuôi
thường vùng vôi bón diệt khuẩn cho ao nuôi. Tất cả 30 hộ phỏng vấn đều
không có ao xử lý nước thải riêng và chỉ có 1 hộ ở nhóm 2 là có khu chứa
bùn. Nếu nước ao nuôi vụ trước còn tốt thì 100% hộ nuôi giữ nước lại nuôi
tiếp

2837 Luận văn ĐH

Điều tra hiện trạng quản lý
nước thải ao nuôi thâm canh
tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei) tại
xã Vĩnh Trạch, Thành Phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2838 Luận văn ĐH

Điều tra sự sinh trưởng và
phát triển của rừng tràm trên
Danh Trần Chí Công Võ Quang Minh
hai cấp lập địa ở vườn quốc
gia U Minh Thượng

2839 Luận văn ĐH

Định giá và những yếu tố
ảnh hưởng đến giá đất thủy
sản tại huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau

Nguyễn Diễm My

Nguyễn Thị Song
Bình

2840 Luận văn ĐH

Hiện trạng khai thác, sử
dụng tài nguyên nước dưới
đất tại thành phố Bạc Liêu

Phạm Lê Duy Anh
Nguyễn Phương
Trâm

Nguyễn Hồng Đức Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới

2841 Luận văn ĐH

Hiện trạng môi trường tại
vùng đệm VQG Tràm chim,
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng
Tháp

Trần Đỗ Bảo Trâm

Nguyễn Thanh
Giao

Hiện trạng môi trường tại vùng đệm VQG Tràm chim, huyện Tam Nông,
tỉnh Đồng Tháp

2842 Luận văn ĐH

Hiện trạng môi trường tại
vùng đệm VQG Tràm chim,
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng
Tháp

Lưu Chí Hiếu

Nguyễn Thanh
Giao

Hiện trạng môi trường tại vùng đệm VQG Tràm chim, huyện Tam Nông,
tỉnh Đồng Tháp

2843 Luận văn ĐH

Hiện trạng sử dụng hệ sinh
thái rừng trong hoạt động
noong lâm kết hợp vào mùa
mưa tại Vườn Quốc Gia
Tràm Chim huyện Tam
Nông, tình Đồng Tháp

Lê Quốc Hùng

Lê Tấn Lợi

Lê Trần Tiểu Trúc
(B1304220)

Ngô Thụy Diễm
Trang

2844 Luận văn ĐH

Hiện trạng sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật trên cây ngò
gai tại xã Tam Hiệp, huyện
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Ngọc
Huyền Trân

Trần Thị Kim
Hồng

2845 Luận văn ĐH

Hiệu quả khử nitrite của vi
sinh vật trong hệ thống thí
nghiệm sử dụng ethanol như
nguồn cacbon

Trần Vũ Lâm

Lê Anh Kha

2846 Luận văn ĐH

2847 Luận văn ĐH

2848 Luận văn ĐH

2849 Luận văn ĐH

2850 Luận văn ĐH

2851 Luận văn ĐH

Hiệu quả sử dụng đất thổ vườn các nông hộ tại xã
Long Phú, H. Long Phú, T.
Sóc Trăng
Khả năng hấp thu đạm, lân
trong nước thải ao nuôi cá
tra (Pangasius
hypophthalmus) thâm canh
kết hợp tảo Chlorella sp. và
Spirulina
Khả năng sp
hấp thu đạm, lân
trong nước thải ao nuôi cá
tra (Pangasius
hypophthalmus) thâm canh
kết hợp tảo Spirulina sp. và
Chlorella
Khả năng sp
hấp thu đạm, lân
trong nước thải ao nuôi cá
tra (Pangasius
hypophthalmus) thâm canh
ở các mật độ tảo Chlorella
sp
Khả năng hấp thu đạm, lân
trong nước thải ao nuôi cá
tra (Pangasius
hypophthalmus) thâm canh
ở các mật độ tảo Spirulina
sp
Khả năng hấp thụ H2S trong
khí biogas của vật liệu mới

Hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây ngò gai tại xã Tam Hiệp,
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Đánh giá khả năng khử nitrit khử nitrite trong hệ thống thí nghiệm có bổ
sung ethanol

Sơn Thị Ngọc Thanh Phạm Thanh Vũ

Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Xuân Lộc

Tảo Spirulina sp. và Chlorella sp. có khả năng hấp thu đạm, lân và tạo sinh
khối trong nước thải cá tra

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Xuân Lộc

Tảo Spirulina sp. và Chlorella sp. có khả năng hấp thu đạm, lân và tạo sinh
khối trong nước thải cá tra

Nguyễn Thị Mỷ
Duyên

Nguyễn Xuân Lộc

Tảo Chlorella sp. có khả năng hấp thu đạm, lân và tạo sinh khối trong nước
thải cá tra

Nguyễn Thị Ánh
Nguyệt

Nguyễn Xuân Lộc

Tảo Spirulina sp. có khả năng hấp thu đạm, lân và tạo sinh khối trong nước
thải cá tra

Cao Thành Trung

Theo dõi hàm lượng H2S trong khí sinh học đã qua vật liệu bentonite và vật
Dương Trí Dũng liệu oxyt sắt dạng sợi và tính khả năng hấp phụ của chúng của chúng theo
thể tích khí .

2852 Luận văn ĐH

Khảo sát –đánh giá hiệu quả
xử lý nước thải ao nuôi tôm
bằng một số phương pháp
khác nhau

Danh Thị Kim
Nguyên, Nguyễn
Thị Thảo

PGS.TS. Nguyễn
Võ Châu Ngân

2853 Luận văn ĐH

Khảo sát đặc tính khử
nitrate của vi khuẩn
Brevibacillus parabrevis

Đặng Minh Ngọc

Lê Anh Kha

2854 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng cảnh
quan mặt nước khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng, huyện Phụng Hiệp,
Tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thị Ánh
Thư

Trần Thị Kim
Hồng

Đề tài đã mô tả hiện trạng cảnh quan mặt nước khu bảo tồn thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

2855 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng cảnh
quan rừng tràm tại khu bảo
tồn thiên nhiên Lung ngọc
hoàng huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang

Phạm Thị Diễm
Hương

Trần Thị Kim
Hồng

Đề tài đã mô tả hiện trạng cảnh quan rừng tràm tại khu bảo tồn thiên nhiên
Lung ngọc hoàng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2856 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng hiệu quả
kinh tế xã hội của cây tràm
tại khu bảo tồn Lung Ngọc
Hoàng, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang

Danh Xà Khol

Lê Văn Dũ

Khảo sát được hiện trạng hiệu quả kinh tế xã hội của cây tràm tại khu bảo
tồn Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2857 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng hiệu quả
kinh tế xã hội của cây tràm
tại khu bảo tồn Lung Ngọc
Hoàng, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang

Lê Huỳnh

Lê Văn Dũ

Khảo sát được hiện trạng hiệu quả kinh tế xã hội của cây tràm tại khu bảo
tồn Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2858 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng kinh tế
xã hội và tác động của xâm
nhập mặn đến vùng trồng
khóm cầu đúc - Hậu Giang

Lê Diễm My

Lê Văn Dũ

Khảo sát hiện trạng kinh tế xã hội và tác động của xâm nhập mặn đến vùng
trồng khóm cầu đúc - Hậu Giang

2859 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng kinh tế
xã hội và tác động của xâm
nhập mặn đến vùng trồng
khóm cầu đúc - Hậu Giang

Nguyễn Văn Tròn

Lê Văn Dũ

Khảo sát hiện trạng kinh tế xã hội và tác động của xâm nhập mặn đến vùng
trồng khóm cầu đúc - Hậu Giang

Đánh giá hiệu quả xử lý Nitrate khi bổ sung vi khuẩn Brevibacillus
parabrevis vào hệ thống thí nghiệm

2860 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng môi
trường đất, nước ở vùng
trồng khoai lang của huyện
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thị Mỷ
Tiên

Lê Văn Dũ

Khảo sát hiện trạng môi trường đất, nước ở vùng trồng khoai lang của
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

2861 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng môi
trường đất, nước ở vùng
trồng khoai lang của huyện
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Lê Văn Trinh

Lê Văn Dũ

Khảo sát hiện trạng môi trường đất, nước ở vùng trồng khoai lang của
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

2862 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng nuôi cá
lóc trên ao ở xã Phú Thành,
huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Huỳnh Thị Phi Yến

Lê Văn Dũ

Khảo sát được hiện trạng nuôi cá lóc trên ao ở xã Phú Thành, huyện Trà
Ôn, Vĩnh Long

2863 Luận văn ĐH

khảo sát hiện trạng nước
mặt tại sông Hậu đoạn qua
khu công nghiệp Hưng Phú
thuộc huyện Châu Thành
tỉnh Hâu Giang

Lý Hoàng Quyên

Lê Văn Dũ

khảo sát hiện trạng nước mặt tại sông Hậu đoạn qua khu công nghiệp Hưng
Phú thuộc huyện Châu Thành tỉnh Hâu Giang

2864 Luận văn ĐH

khảo sát hiện trạng nguồn
thải và hiệu quả mô hình
chăn nuôi heo công nghiệp
tại xã Xà Phiên, huyện Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Phạm
Huỳnh

Trần Thị Kim
Hồng

khảo sát hiện trạng nguồn thải và hiệu quả mô hình chăn nuôi heo công
nghiệp tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

2865 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sinh
cảnh ven đường và đê bao
tại Khu bảo tồn thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng

Phạm Lê Chân

Trần Thị Kim
Hồng

Khảo sát được hiện trạng sinh cảnh ven đường và đê bao tại Khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2866 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sử dụng
nước mặt tại phường Trà
Lồng, Tx Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang

Nguyễn Thị Ngọc
Tươi

Trần Thị Kim
Hồng

Khảo sát hiện trạng sử dụng nước mặt tại phường Trà Lồng, Tx Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang

2867 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sử dụng
và quản lý nông dược trong
canh tác lúa vụ Hè thu ở
huyện Cờ Đỏ, TPCT.

Phạm Thị Hân
B1304156

Nguyễn T. Như
Ngọc

Thông tin về hiện trạng sử dụng và quản lý nông dược trong canh tác lúa hè
thu ở huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

2868 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sử dụng
và quản lý nông dược trong
canh tác lúa vụ Hè thu ở
huyện Châu Thành, tỉnh An
Giang.

Đặng Thị Mỹ Hoa

Nguyễn T. Như
Ngọc

Thông tin về hiện trạng sử dụng và quản lý nông dược trong canh tác lúa hè
thu ở huyện Châu Thành - Cần Thơ

2869 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sử dụng
và quản lý nông dược trong
canh tác lúa vụ Hè thu ở
huyện Phong Điền, TPCT.

Nguyễn Quốc Tỉnh

Nguyễn T. Như
Ngọc

Thông tin về hiện trạng sử dụng và quản lý nông dược trong canh tác lúa hè
thu ở huyện Phong Điền - Cần Thơ

2870 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sử dụng
và quản lý nông dược trong
canh tác lúa vụ Hè thu ở
huyện Thới Lai, TPCT.

Lê Thị Diệu
B1304143

Nguyễn T. Như
Ngọc

Thông tin về hiện trạng sử dụng và quản lý nông dược trong canh tác lúa hè
thu ở huyện Thới Lai - Cần Thơ

2871 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sử dụng
và quản lý nông dược trong
canh tác lúa vụ Hè thu ở
huyện Vĩnh Thạnh, TPCT.

Nguyễn Văn Khôi

Nguyễn T. Như
Ngọc

Thông tin về hiện trạng sử dụng và quản lý nông dược trong canh tác lúa hè
thu ở huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ

2872 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sử dụng
và quản lý nông dược trong
canh tác lúa vụ Hè thu ở
huyện Vũng Liêm, tỉnh
Vĩnh Long.

Lê Tuấn Cảnh

Nguyễn T. Như
Ngọc

Thông tin về hiện trạng sử dụng và quản lý nông dược trong canh tác lúa hè
thu ở huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

2873 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sử dụng
và quản lý nông dược trong
Nguyễn T. Như
Nguyễn Hoàng Đặng
canh tác lúa vụ Hè thu ở
Ngọc
quận Thốt Nốt, TPCT.

Thông tin về hiện trạng sử dụng và quản lý nông dược trong canh tác lúa hè
thu ở huyện Thốt Nốt - Cần Thơ

2874 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng thực vật
làm thuốc mọc hoang dại tại
núi Cấm - An Giang

Bùi Thị Mỹ Hiệp

Trần Thị Kim
Hồng

Khảo sát hiện trạng thực vật làm thuốc mọc hoang dại tại núi Cấm - An
Giang

2875 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng và hiệu
quả kinh tế mô hình nuôi cá
ở Khu bảo tôn thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng

Danh Minh Tiên

Lê Văn Dũ

Khảo sát hiện trạng và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi cá ở Khu bảo tôn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2876 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng và hiệu
quả kinh tế mô hình nuôi cá
ở Khu bảo tôn thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng

Tô Phương Nam

Lê Văn Dũ

2877 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng và xây
dựng bản đồ thực bì rừng
tràm tại Khu bảo tồn thiên
nhiên Lung Ngọc Hoàng

Võ Minh Thiện

Trần Thị Kim
Hồng

Đề tài đã khảo sát hiện trạng và xây dựng bản đồ thực bì rừng tràm tại Khu
bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2878 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng và xây
dựng bản đồ thực bì rừng
tràm tại tiểu khu I - Khu
bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng

Bành Thị Mai

Trần Thị Kim
Hồng

Khảo sát được hiện trạng và xây dựng bản đồ thực bì rừng tràm tại tiểu khu
I - Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Đỗ Quang Dương

Trần Thị Kim
Hồng

Khảo sát được hiện trạng và xây dựng bản đồ thực bì rừng tràm tại tiểu khu
I - Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Phạm Văn Út

Trần Thị Kim
Hồng

Đề tài đã mô tả hiện trạng và xây dựng bản đồ thực bì rừng tràm tiểu khu II
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Trần Thị Kim
Hồng

Đề tài đã mô tả hiện trạng và xây dựng bản đồ thực bì rừng tràm tiểu khu II
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Trần Thị Kim
Hồng

Đề tài đã mô tả hiện trạng và xây dựng bản đồ thực bì rừng tràm tiểu khu III
tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2879 Luận văn ĐH

2880 Luận văn ĐH

2881 Luận văn ĐH

2882 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng và xây
dựng bản đồ thực bì rừng
tràm tại tiểu khu I - Khu
bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng
Khảo sát hiện trạng và xây
dựng bản đồ thực bì rừng
tràm tiểu khu II Khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng
Khảo sát hiện trạng và xây

dựng bản đồ thực bì rừng
Huỳnh Thị Thoa
tràm tiểu khu II Khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng
Khảo sát hiện trạng và xây
dựng bản đồ thực bì rừng
tràm tiểu khu III tại Khu bảo Trần Thị Bích Ngọc
tồn thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng

Khảo sát hiện trạng và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi cá ở Khu bảo tôn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2883 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng và xây
dựng bản đồ thực bì rừng
tràm tiểu khu III tại Khu bảo
tồn thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng

2884 Luận văn ĐH

Khảo sát lượng nước phát
sinh trong san lắp mặt bằng
theo phương pháp bơm cát
hiện hành ở thành phố Cần
Thơ

2885 Luận văn ĐH

Khảo sát mức sẵn lòng chi
trả để bảo tồn cá Bông Lau
tại sông Vàm Nao, huyện
Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Lê Thị Thảo

Lê Văn Dũ

Khảo sát mức sẵn lòng chi trả để bảo tồn cá Bông Lau tại sông Vàm Nao,
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

2886 Luận văn ĐH

Khảo sát mức sẵn lòng chi
trả để bảo tồn cá Bông Lau
tại sông Vàm Nao, huyện
Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Phan Kiều Duyên

Lê Văn Dũ

Khảo sát mức sẵn lòng chi trả để bảo tồn cá Bông Lau tại sông Vàm Nao,
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

2887 Luận văn ĐH

Khảo sát mức sẵn lòng chi
trả để bảo tồn rừng Tràm tại
Trung tâm Nông Nghiệp
Mùa Xuân của người dân
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang

Lý Hùng

Lê Văn Dũ

Khảo sát mức sẵn lòng chi trả để bảo tồn rừng Tràm tại Trung tâm Nông
Nghiệp Mùa Xuân của người dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2888 Luận văn ĐH

Khảo sát mức sẵn lòng chi
trả để bảo tồn rừng Tràm tại
Trung tâm Nông Nghiệp
Mùa Xuân của người dân
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang

Nguyễn Thị Đúng

Lê Văn Dũ

Khảo sát mức sẵn lòng chi trả để bảo tồn rừng Tràm tại Trung tâm Nông
Nghiệp Mùa Xuân của người dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2889 Luận văn ĐH

Khảo sát sự ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu đến mô
hình canh tác nông nghiệp ở
huyện Phong Điền, Tp Cần
Thơ

Nguyễn Thị Huỳnh
Nga

Lê Văn Dũ

Khảo sát sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mô hình canh tác nông
nghiệp ở huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ

Phạm Thị Phượng

Trần Thị Kim
Hồng

Trần Thị Thu Hồng Nguyễn Văn Công

Đề tài đã mô tả hiện trạng và xây dựng bản đồ thực bì rừng tràm tiểu khu III
tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Thông tin về lượng nước phát sinh trong san lắp mặt bằng theo phương
pháp bơm cát hiện hành ở thành phố Cần Thơ

2890 Luận văn ĐH

Khảo sát sự ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu đến mô
hình canh tác nông nghiệp ở
huyện Phong Điền, Tp Cần
Thơ

Nguyễn Thị Tuyết
Nhi

Lê Văn Dũ

2891 Luận văn ĐH

Khảo sát sự phân bố thực
vật theo độ cao tại rừng đặc Huỳnh Danh Nhất
dụng Hòn Chông huyện
Thuận
Kiên Lương tỉnh Kiên Giang

Lê Tấn Lợi

2892 Luận văn ĐH

Khảo sát sự tăng trưởng sinh
khối của bèo tai tượng ở các
điều kiện dinh dưỡng khác
nhau

Đỗ Văn Đảo
(3108062)

Trần Sỹ Nam

2893 Luận văn ĐH

Khảo sát tài nguyên cây
thuốc ở trung tâm nông
nghiệp Mùa Xuân, Phụng
Hiệp - Hậu Giang làm cơ sở
cho bảo tồn và phát triển

Nguyễn Hữu Luận

Huỳnh Thị thu
Hương

2894 Luận văn ĐH

Khảo sát tình hình xử lý
nước thải tại các nhà máy
chế biến thủy sản tại Khu
công nghiệp Trà Nóc

Nguyễn Phước Toàn

Lê Anh Kha

Khảo sát hiện trạng xử lý nước thải chế biến thủy sản khu công nghiệp Trà
Nóc

Nguyễn Thị Giàu

Lê Anh Kha

Khảo sát hiện trạng xử lý nước thải chế biến thủy sản Cafatex

Nguyễn Thị Cẩm
Minh

Trần Thị Kim
Hồng

Đổ Hoàng Ngọc Mi

Lê Tấn Lợi

2895 Luận văn ĐH

2896 Luận văn ĐH

2897 Luận văn ĐH

Khảo sát tình hình xử lý
nước thải tại một số nhà
máy chế biến thủy sản
Khảo sát thành phần các
loài hoa, kiểng được ưa
chuộng trên địa bàn quận
Ninh Kiều thành phố Cần
Thơ
Khảo sát thực trạng nhận
thức các tác động của mô
hình du lịch sinh thái đến
môi trường rừng tại tỉnh
Hậu Giang

Khảo sát sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mô hình canh tác nông
nghiệp ở huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ

Thông tin về sự tăng trưởng sinh khối của bèo tai tượng ở các điều kiện
dinh dưỡng khác nhau

Khảo sát thành phần các loài hoa, kiểng được ưa chuộng trên địa bàn quận
Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

2898 Luận văn ĐH

Khảo sát thực trạng quản lý
rừng và hoạt động sản xuất
trong mùa khô tại Trung
Tâm Nông Nghiệp Mùa
Xuân huyện Phụng Hiệp,
Tỉnh Hậu Giang

2899 Luận văn ĐH

Khảo sát và đánh giá chất
lượng nước trong ao nuôi
tôm thẻ chân trắng
(Lithopenaeus vannamei)
theo mô hình công nghiệp

Bùi Yến My

2900 Luận văn ĐH

Khảo sát và đánh giá hiệu
quả xử lý nước thải ao nuôi
cá lóc đen bằng công nghệ
Plasma lạnh

Đặng Hoàng Huy,
Trần Trung Kiên

TS. Phạm Văn
Toàn

2901 Luận văn ĐH

Khảo sát và đánh giá hiệu
quả xử lý nước thải thuốc
bảo vệ thực vật bằng công
nghệ Plasma lạnh

Phan Trọng Lộc,
Châu Đức Thịnh

TS. Phạm Văn
Toàn

2902 Luận văn ĐH

Khảo sát vai trò của rừng và
nhận thức của người dân về
giá trị của rừng tại xã Đảo
Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Ngọc Duy

Lê Tấn Lợi

2903 Luận văn ĐH

Khảo sát xu hướng thay đổi
chất lượng nguồn nước mặt
liên quan hoạt động sản xuất
nông nghiệp trong vùng đê
bao khép kín huyện chợ
mới, tỉnh An Giang

Đặng Thúy Duyên

2904 Luận văn ĐH

Mô hình kết hợp trồng cỏ
năng tượng trong ao nuôi
tôm, thí điểm tại xã An Điền
huyện Thạnh Phú tỉnh Bến
Tre

Bùi Thị Huế Chi

Bùi Thị Phương Nga

Lê Tấn Lợi

Phạm Văn Toàn Khảo sát và đánh giá chất lượng nước trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng

Văn Phạm Đăng
Khảo sát xu hướng thay đổi chất lượng nguồn nước mặt liên quan hoạt
Trí,, Trần Thị Lệ
động sản xuất nông nghiệp
Hằng

Bùi Thị Bích Liên

Mô hình kết hợp trồng cỏ năng tượng trong ao nuôi tôm, thí điểm tại xã An
Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre

2905 Luận văn ĐH

Mô hình kết hợp trồng cỏ
năng tượng trong ao nuôi
tôm, thí điểm tại xã An Điền
huyện Thạnh Phú tỉnh Bến
Tre

2906 Luận văn ĐH

Mô phỏng sự phát triển đô
thị của huyện Phụng Hiệp,
T. Hậu Giang

Nguyễn Thị Trang Trương Chí Quang

2907 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các mô hình
nông nghiệp đô thị có khả
năng áp dụng tại Quận Cái
Răng, TP. Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngọc
Huyền

Võ Quang Minh

2908 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các mô hình
nông nghiệp đô thị có khả
Nguyễn Thanh Vũ
năng áp dụng tại TP. Cà Mau

Võ Quang Minh

2909 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các mô hình
nông nghiệp đô thị có khả
năng áp dụng tại TP. Trà
Vinh

Võ Thị Mai Chi

Võ Quang Minh

2910 Luận văn ĐH

Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định mua
nhà tại TP. Cần Thơ

Nguyễn Thị Thúy
Quyên

Nguyễn Thị Song
Bình

2911 Luận văn ĐH

Nghiên cứu chế tạo mô hình
bardenpho 5 giai đoạn xử lý
nước thải thuỷ sản

Phan Thị Trung
Hòa, Nguyễn Thị
Tho

ThS. Lê Hoàng
Việt

2912 Luận văn ĐH

Nghiên cứu chuỗi giá trị sử
dụng cây keo lai tại tỉnh Cà
Mau

Mai Thúy Vy

Lê Tấn Lợi

2913 Luận văn ĐH

Nghiên cứu chuyển đổi các
bon trong hệ thống khí sinh
học sử dụng phân bò làm
nguyên liệu nạp

Huỳnh Thi Huyền
Trang

Huỳnh Hữu Lộc

Bùi Thị Bích Liên

Mô hình kết hợp trồng cỏ năng tượng trong ao nuôi tôm, thí điểm tại xã An
Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre

Trần Sỹ Nam,
Thông tin về chuyển đổi các bon trong hệ thống khí sinh học sử dụng phân
Huỳnh Văn Thảo bò làm nguyên liệu nạp

2914 Luận văn ĐH

2915 Luận văn ĐH

2916 Luận văn ĐH

2917 Luận văn ĐH

2918 Luận văn ĐH

2919 Luận văn ĐH

2920 Luận văn ĐH

2921 Luận văn ĐH

Nghiên cứu chuyển đổi ni-tơ
trong hệ thống khí sinh học
sử dụng phân bò làm nguyên
liệu nạp

Đinh Thái Danh
B1304142

Trần Sỹ Nam,
Thông tin về chuyển đổi ni tơ trong hệ thống khí sinh học sử dụng phân bò
Huỳnh Văn Thảo làm nguyên liệu nạp

Nghiên cứu đa dạng tài
nguyên cây thuốc tại núi đã
Nguyễn Thị Loan
Huỳnh Thị Thu
vôi Bà Tài, xã Bình An,
Anh
Hương
huyện Kiên Lương, KG
Nghiên cứu đa dạng thực vật
Huỳnh Thị Thu
tại núi đã vôi Bà Tài, xã
Nguyễn Phước Nhẩn
Hương
Bình An, huyện Kiên
Lương KG
Nghiên cứu đánh giá các
đặc tính độ phì các loại đất
Phạm Văn Tiến
Võ Quang Minh
tỉnh Hậu Giang
Nghiên cứu đánh giá hiệu
quả một số gải pháp cải
thiện và khai thác hiệu quả
tiềm năng đất đai tại huyện
Chợ Mới, tỉnh An Giang
Nghiên cứu đánh giá
khuynh hướng phát triển của
công nghệ viễn thám
Nghiên cứu đánh giá tính
bền vững và chiến lược
quản lý khai thác tài nguyên
đất đai cho phát triển các
mô hình có triển vọng ở Hậu
Giang
Nghiên cứu đề xuất các mô
hình kỹ thuật có hiệu quả
cho vùng chuyển đổi của ba
huyện ven Biển Bến Tre

Nguyễn Hồng Phúc

Võ Quang Minh

Lê Minh Thức

Võ Quang Minh

Nguyễn Thị Ngọc
Lan

Võ Quang Minh

Phạm Tấn Phước

Huỳnh Thị Thu
Hương

2922 Luận văn ĐH

2923 Luận văn ĐH

2924 Luận văn ĐH

2925 Luận văn ĐH

Nghiên cứu hiện trạng mô
hình kỹ thuật canh tác lúa
theo hướng nông nghiệp
thông minh với khí hậu
(CSA) ở ĐBSCL
Nghiên cứu hiệu quả mô
hình trồng hồ tiêu dưới gốc
tràm trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang
Nghiên cứu hiệu suất sản

xuất than sinh học từ tràm
và một số tính chất lý học
của nó
Nghiên cứu khả năng khử
nitrite của hệ thống thí
nghiệm sử dụng phenol như
nguồn cacbon

Nguyễn Thanh
Nghĩa

Võ Quang Minh

Bùi Hoài Thương

Trần Văn Hùng

Nguyễn Trần Vũ
B1304228

Nguyễn Hữu
Chiếm

Thông tin về hiệu suất sản xuất than sinh học từ tràm và một số tính chất lý
học

Quách Yến Nhi

Lê Anh Kha

Đánh giá khả năng khử nitrit khử nitrite trong hệ thống thí nghiệm có bổ
sung phenol

2926 Luận văn ĐH

Nghiên cứu khả năng ứng
dụng công nghệ UAV trong
giám sát tài nguyên

Huỳnh Trọng Nghĩa

Võ Quang Minh

2927 Luận văn ĐH

Nghiên cứu khai thác tiềm
năng phát triển của khu du
lịch sinh thái rừng tràm Việt
Úc - Hậu Giang

Nguyễn Thị Hồng
Đoan

Trần Văn Hùng

2928 Luận văn ĐH

Nghiên cứu mức độ phóng
thích N2O của ruộng lúa áp Nguyễn Trung Vinh
dụng tưới tiết kiệm nước

Nguyễn Hữu
Chiếm

2929 Luận văn ĐH

Nghiên cứu phương pháp
tính sinh khối trên mặt đất
của rừng ngập mặn ven biển
tỉnh Sóc Trăng

Lê Ngọc Trâm

Võ Quốc Tuấn

2930 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự đa dạng
nguồn tài nguyên cây dược
liệu điều trị bệnh nội tiết và
da liễu của 3 Quận Ninh
Kiều, Cái Răng và Bình
Thủy ở TP. Cần Thơ

Nguyễn Trần Thiện
Minh

Đặng Minh Quân

Mức độ phóng thích N2O của ruộng lúa áp dụng tưới tiết kiệm nước

2931 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự đa dạng
nguồn tài nguyên cây thuốc
trị bệnh tiểu đường và cao
huyết áp ở ba Quận Ninh
Kiều, Bình Thủy và Cái
Răng TP. Cần Thơ

2932 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự đa dạng
thành phần loài cây kiểng
thuộc họ xương rồng
Trần Hoàng Hải Yến Đặng Minh Quân
(Cactaceae) ở Ba Quận Ninh
Kiều, Bình Thủy và Cái
Răng thuộc TP. Cần Thơ

Huỳnh Thị Mộng
Nhàn

Đặng Minh Quân

Nghiên cứu tính đa dạng hệ
cây thân gỗ tại núi Cấm
thuộc huyện Tịnh Biên tỉnh
An Giang
Nghiên cứu tính đa dạng hệ
thực vật thân gỗ tại rừng đặc
dụng Hòn Chông huyện
Kiên Lương, tỉnh Kiên
Giang
Nghiên cứu tổng hợp các
quy định của nhà nước trong
quản lí khai thác tài nguyên
đất

Trần Thị Ngọc
Huyền

Đặng Minh Quân

Đoàn Thúy Duy

Đặng Minh Quân

Tô So Ny

Võ Quang Minh

2936 Luận văn ĐH

Nghiên cứu tổng hợp các
quy định của nhà nước về
quản lý và khai thác quỹ đất

Trần Dương Mỹ
Ngân

Võ Quang Minh

2937 Luận văn ĐH

Nghiên cứu thiết kế mô hình
xử lý nước cấp sinh hoạt
bằng lõi lọc tự chế quy mô
nhỏ

Sơn Gạch Xiêm,
Nguyễn Thị Hồng
Yến

TS. Kim Lavane

2938 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ứng dụng phần
mềm 3D Surfer trong lập
Tạ Thị Cẩm Hường
bản đồ địa hình vùng bảy núi

2933 Luận văn ĐH

2934 Luận văn ĐH

2935 Luận văn ĐH

Võ Quang Minh

2939 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ứng dụng phần
mềm GS+ trong lập bản đồ
địa hình phục vụ tính toán
diện tích chính xác tại An
Giang

Phạm Công Hân

Trương Chí Quang

2940 Luận văn ĐH

Nghiên cứu và đề xuất
phương pháp Viễn thám
trong quy hoạch sử dụng đất
cấp tỉnh

Thạch Thị Hồng
Duyên

Võ Quốc Tuấn

2941 Luận văn ĐH

Nghiên cứu, thiết kế bãi
chôn lấp chất thải rắn sinh
hoạt theo kiểu bể phản ứng
sinh học

2942 Luận văn ĐH

Nghiên cứu, ứng dụng công
nghệ máy bay không người
lái trong quản lý hiện trạng
và theo dõi phòng chống
cháy rừng

Lê Thị Hồng Thắm

Võ Quang Minh

2943 Luận văn ĐH

Phân lập vi khuẩn khử
nitrite trong hệ thống thí
nghiệm bằng vật liệu tự chế

Hồng Văn Nghiêm

Lê Anh Kha

Phân lập vi khuẩn khử nitrite trong hệ thống thí nghiệm có sử dụng vật liệu
tự chế

2944 Luận văn ĐH

Phân lập vi khuẩn trong hệ
thống khử nitrite sử dụng
phenol như nguồn cacbon

Lương Ngọc Trắng

Lê Anh Kha

Phân lập vi khuẩn khử nitrite trong hệ thống thí nghiệm có bổ sung phenol

2945 Luận văn ĐH

Phân tích - Định giá đất
nông nghiệp huyện Châu
Phú tỉnh An Giang

Lê Thị Kim Thi

Lê Tấn Lợi

2946 Luận văn ĐH

Phân tích cân bằng nước và
đánh giá biến động mực
nước tại khu bảo vệ cảnh
quan rừng tràm Trà Sư, tỉnh
An Giang

Nguyễn Đức Tín,
Lê Thanh Nam

Nguyễn Đình
Giang Nam

Nguyễn Thái Sơn, TS. Nguyễn Xuân
Nguyễn Quốc Khánh
Hoàng

Phân tích cân bằng nước và đánh giá biến động mực nước

2947 Luận văn ĐH

2948 Luận văn ĐH

2949 Luận văn ĐH

2950 Luận văn ĐH

Phân tích chi phí - lợi ích
cho hệ thống cấp nước sinh
hoạt tại phường Hưng Phú,
TP Cần Thơ
Phân tích đặc trưng mưa tại
Sóc Trăng phục vụ thu gom
nước mưa
Phân tích khung pháp lý về
bảo vệ môi trường trong
nuôi trồng thủy sản ở Trà
Vinh
Quản lí rủi ro thiên tai dựa
vào sự tham gia của cộng
đồng phụ nữ ở xã Đông
Hiệp, Huyện Cờ Đỏ, TPCT

Nguyễn Thị Ngọc
Ngà

Nguyễn Võ Châu
Ngân, Nguyễn Phân tích chi phí - lợi ích cho hệ thống cấp nước sinh hoạt
Đình Giang Nam

Nguyễn Ngọc Thảo
Nguyên

Đinh Diệp Anh
Tuấn

Phân tích đặc trưng mưa

Đặng Thị Mai Tròn

Nguyễn Thanh
Bình

Phân tích khung pháp lý về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Lê Thanh

Lê Văn Dũ

Quản lí rủi ro thiên tai dựa vào sự tham gia của cộng đồng phụ nữ ở xã
Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ, TPCT

Lê Thị Bích Trâm

Nguyễn Thanh
Bình

Quản trị tài nguyên nước trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai

đề tài đã ước tính sinh khối trên mặt đất của rừng tràm tại khu bảo tồn thiên
nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

2951 Luận văn ĐH

Quản trị tài nguyên nước
trong lĩnh vực quản lý rủi ro
thiên tai tại An Giang

2952 Luận văn ĐH

Sinh khối trên mặt đất của
rừng tràm tại khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc
Hoàng, tỉnh Hậu Giang

Châu Thị Kiều Tiên

Trần Thị Kim
Hồng

2953 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả sử dụng
đất canh tác giữa các mô
hình trồng keo lai và mô
hình trồng keo lai kết hợp
cây Đinh Lăng, nắm Linh
Chi tại Công Ty Thúy Sơn

Quách Thị Lang

Lê Tấn Lợi

2954 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả sử dụng
đất giữa mô hình trồng tràm
(Melaleuca caajuputi) thâm
canh và tràm quảng canh tại
huyện Long Mỹ và TX.
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Võ Thị Ngọc Hân

Lê Tấn Lợi

2955 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả sử dụng gỗ
tràm lá dài (Melaleuca
leucadendra) với gố tràm ta
(Melaleuca cajuputi) về mặt
sản xuất bột giấy

Bạch Thảo Vy

Lê Tấn Lợi

2956 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả xử lý Nitơ
trong nước thải sinh hoạt
của bể bùn hoạt tính truyền
thống và bể A/O

Phan Đình Giàu,
Lâm Ngọc Trăm

ThS. Lê Hoàng
Việt

2957 Luận văn ĐH

So sánh sự đa dạng và đặc
trưng về loài của hệ thống
cây xanh đô thị tại vùng sinh
Nguyễn Hữu Nghĩa
cảnh khác nhau ở tỉnh nội
địa (Cần Thơ) và tỉnh ven
biển (Bến Tre)

Huỳnh Thị Thu
Hương

2958 Luận văn ĐH

So sánh sự đa dạng về loài
của hệ thống cây xanh đô thị
Tô Trương Trường
tại hai vùng sinh cảnh khác
nhau ở ven biển TP. Phan
Thịnh
Thiết và ở nội địa tỉnh Cần
Thơ

Huỳnh Thị Thu
Hương

2959 Luận văn ĐH

Sự biến động một số yếu tố
môi trường nước trong hệ
thống ao xử lý nước thải
biogas

Võ Thị Thu Hương

Dương Trí Dũng

Thông tin về sự biến động một số yếu tố môi trường nước trong hệ thống ao
xử lý nước thải biogas

2960 Luận văn ĐH

Sự biến động quần xã phiêu
sinh động vật trong hệ thống
ao xử lý nước thải biogas

Võ Dương Tùng

Dương Trí Dũng

Thông tin về sự biến động quần xã phiêu sinh động vật trong hệ thống ao
xử lý nước thải biogas

2961 Luận văn ĐH

Sự biến động quần xã phiêu
sinh thực vật trong hệ thống
ao xử lý nước thải biogas

Nguyễn Như Ý

Dương Trí Dũng

Thông tin về sự biến động quần xã phiêu sinh thực vật trong hệ thống ao xử
lý nước thải biogas

2962 Luận văn ĐH

Sự biến động quần xã
phytoplankton trong mương
vườn tiếp nhận nước thải
biogas chuồng bò.

Võ Thị Cẩm Tiên

Dương Trí Dũng

Thông tin về sự biến động quần xã phytoplankton trong mương vườn tiếp
nhận nước thải biogas chuồng bò.

2963 Luận văn ĐH

Sử dụng ảnh viễn thám
Sentinel theo dõi tác động
của đô thị hóa đến tình hình
ngập lụt ở TP. Cần Thơ

Dương Trung Hiếu

Võ Quang Minh

2964 Luận văn ĐH

Sử dụng nước thải biogas
canh tác dưa leo (Cucumis
sativus L.) quy mô nông hộ

Dương Tấn Phát

Bùi Thị Nga

Thông tin về sử dụng nước thải biogas canh tác dưa leo (Cucumis sativus
L.) ở nông hộ

2965 Luận văn ĐH

Sử dụng nước thải biogas
trồng bắp ( Zea may L.) quy
mô nông hộ

Trần Thị Thúy Vân

Bùi Thị Nga

Thông tin về sử dụng nước thải biogas trồng bắp ( Zea may L.) ở nông hộ

2966 Luận văn ĐH

Sử dụng nước thải biogas
trồng bắp (Zea mays L.)
trong chậu.

Nguyễn Khánh
Trương

Bùi Thị Nga

Thông tin về sử dụng nước thải biogas cho trồng bắp (Zea mays L.)

2967 Luận văn ĐH

Sử dụng nước thải biogas
trồng đậu bắp (Abelmoschus
esculentus L.) trong chậu

Lê Hùng Anh
B1304138

Bùi Thị Nga

Thông tin về sử dụng nước thải biogas cho trồng đậu bắp (Abelmoschus
esculentus L.)

2968 Luận văn ĐH

Sử dụng than sinh học từ
trấu sau khi hấp phụ Nitrat
(NO3) trong nước thải
biogas trồng rau muống
(Ipomoea aquatic Forsk)

Nguyễn Lý Chiêu
Hoàng B1304251

Nguyễn Hữu
Chiếm

Thông tin về khả năng sử dụng than sinh học từ trấu sau khi hấp phụ Nitrat
(NO3) trong nước thải biogas trồng rau muống (Ipomoea aquatic Forsk)

2969 Luận văn ĐH

Sử dụng than sinh học từ tre
sau khi hấp phụ Nitrat
(NO3) trồng rau muống
(Ipomoea aquatic Forsk)

Lý Nhựt Tân

Nguyễn Hữu
Chiếm

Thông tin về khả năng sử dụng than sinh học từ tre sau khi hấp phụ Nitrat
(NO3) trồng rau muống (Ipomoea aquatic Forsk)

2970 Luận văn ĐH

Sử dụng vật liệu than trấu
hấp phụ nước thải biogas để
trồng cải xanh quy mô nông
hộ

Trần Lê Thái Điền

Bùi Thị Nga

Thông tin sử dụng than trấu hấp phụ nước thải biogas để trồng cải xanh ở
quy mô nông hộ

2971 Luận văn ĐH

Sử dụng xỉ than tổ ong hấp
phụ nước thải biogas trồng
cải xanh (Brassica junce)
quy mô nông hộ

Trần Kim Trang

Bùi Thị Nga

Thông tin sử dụng than tổ ong hấp phụ nước thải biogas trồng cải xanh
(Brassica junce) ở nông hộ

2972 Luận văn ĐH

Sự thay đổi mật số E. coli và
Coliforms trong bể xử lý
nước thải biogas có sử dụng
chế phẩm sinh học

Nguyễn Sinh Tồn

Lê Anh Kha

Khảo sát mật số E.coli và coliforms trước và sau bể xử lý nước thải biogas
có sử dụng chế phẩm sinh học

2973 Luận văn ĐH

Tác động của biến đổi khí
hậu đến hiện trạng trồng lúa
2 vụ ở thị xã Ngã Năm, tỉnh
Sóc Trăng.

Lâm Thị Hồng Nhi

Lê Văn Dũ

Tác động của biến đổi khí hậu đến hiện trạng trồng lúa 2 vụ ở thị xã Ngã
Năm, tỉnh Sóc Trăng.

2974 Luận văn ĐH

Tác động của biến đổi khí
hậu đến hiện trạng trồng lúa
2 vụ ở thị xã Ngã Năm, tỉnh
Sóc Trăng.

Đặng Phương Thảo

Lê Văn Dũ

Tác động của biến đổi khí hậu đến hiện trạng trồng lúa 2 vụ ở thị xã Ngã
Năm, tỉnh Sóc Trăng.

2975 Luận văn ĐH

Tác động của biến đổi khí
hậu đến sản xuất nông
nghiệp thị xã Hồng Ngự Tỉnh Đồng Tháp

Trần Thị Mỹ Kiều

Lê Văn Dũ

Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp thị xã Hồng Ngự Tỉnh Đồng Tháp

2976 Luận văn ĐH

Tác động của xâm nhập mặn
đến canh tác lúa trên địa bàn
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc
Trăng

Đặng Ngọc Hân

Văn Phạm Đăng
Trí

2977 Luận văn ĐH

Tái sử dụng xỉ than làm vật
liệu đệm trong hệ thống lọc
sinh học (Biofilters) để xử
lý nước thải sinh hoạt quy
mô gia đình

Dương Thị Cẩm
Thu, Tôn Nữ Nhật
Minh

TS. Kim Lavane

2978 Luận văn ĐH
2979 Luận văn ĐH

2980 Luận văn ĐH

Tiềm năng độ phì đấtícho
các kiểu sử dụng đất có triển Tăng Hoài Phương
vọng ở tỉnh Vĩnh Long
Tìm hiểu các mô hình nông
Lâm Hoàng Phú
nghiệp đô thị ở TP. Trà Vinh
Tìm hiểu và đánh giá xu
hướng biến động giá BĐS
của Q. Ninh Kiều giai đoạn
2017-2022

Nguyễn Thị Bé Thơ

Võ Quang Minh
Võ Quang Minh
Nguyễn Thị Song
Bình

Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn đến canh tác lúa

Tình hình quản lý sử dụng
đất tại địa bàn Q. Cái Răng,
TP. Cần Thơ
Tính toán tải lượng ô nhiễm
do hoạt động nuôi cá lóc tại
ấp Mái Dầm, xã Phú Thành
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh
Long
Tính toán thiết kế hệ thống
cấp nước phục vụ cấp nước
sạch cho xã Thạnh An
huyện Vĩnh Thạnh thành
phố Cần Thơ

Huỳnh Thị Trúc
Linh

Phạm Thanh Vũ

Đoàn Minh Sang

TS. Dương Văn Ni

Lê Nguyễn Trúc
Linh, Nguyễn Vủ
Linh

Nguyễn Đình
Giang Nam

2984 Luận văn ĐH

Tính toán và thiết kế hệ
thống xử lý nước cấp sinh
hoạt cho xã Nhơn Nghĩa,
huyện Phong Điền, TP.Cần
Thơ

Hồ Thị Kim Hường

NCS. Nguyễn Văn
Tuyến

2985 Luận văn ĐH

Theo dõi tình hình sạt lở và
bồi tụ vùng ven bờ tỉnh Cà
Mau sử dụng kỹ thuật viễn
thám và GIS

Trần Quốc Khải

Nguyễn Thị Hồng
Điệp

2986 Luận văn ĐH

Theo dõi và dự báo nhu cầu
sử dụng đất ở trong các khu
dân cư trên địa bàn quận Cái
Răng, TP. Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngọc
Hà

Nguyễn Thị Hồng
Điệp

2987 Luận văn ĐH

Thiết kế hệ thống cấp nước
phục vụ cấp nước sạch cho
xã Nhơn Ái, huyện Phong
Điền, thành phố Cần Thơ

Trần Thị Thùy
Loan, Nguyễn
Hoàng Khang

Nguyễn Đình
Giang Nam

2988 Luận văn ĐH

Thiết kế hệ thống xử lý
nước cấp cho phường Thành
Phước, thị xã Bình Minh,
tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Minh
Chánh, Nguyễn
Hữu Danh

NCS. Nguyễn Văn
Tuyến

2981 Luận văn ĐH

2982 Luận văn ĐH

2983 Luận văn ĐH

Tính toán tải lượng ô nhiễm do hoạt động nuôi cá lóc tại ấp Mái Dầm, xã
Phú Thành huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước phục vụ cấp nước sạch

Thiết kế hệ thống cấp nước phục vụ cấp nước sạch

2989 Luận văn ĐH

2990 Luận văn ĐH

2991 Luận văn ĐH

2992 Luận văn ĐH

Thiết kế hệ thống xử lý
Nguyễn Thị Mỹ
NCS. Nguyễn Văn
nước cấp cho phường Thới
Ngọc, Hồ Thị Anh
Tuyến
An, quận Ô Môn, TP. Cần
Thư
Thơ
Thiết kế hệ thống xử lý
Phạm Lê Tấn Tài,
nước cấp cho xã Trường
NCS. Nguyễn Văn
Nguyễn Thanh
Xuân, huyện Tháp Mười,
Tuyến
Thảo Như
tỉnh Đồng Tháp
Thiết kế hệ thống xử lý
Trần Thị Minh Thư,
NCS. Nguyễn Văn
nước cấp cho xã Vị Đông,
Phan Thị Huỳnh
Tuyến
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Như
Giang
Thiết kế mạng lưới thoát
nước thải sinh hoạt cho khu
Nguyễn Đình
Nguyễn Benl
Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt cho khu dân cư
dân cư Hưng Phú I quận Cái
Giang Nam
Răng, thành phố Cần Thơ

2993 Luận văn ĐH

Thiết kế và đánh giá khả
năng xử lý Nitrate, Nitrite
của cột trao đổi ion dạng cố
định và lơ lửng

Thạch Trung Huệ,
Nguyễn Duy Khánh

TS. Phạm Văn
Toàn

2994 Luận văn ĐH

Thủ tục đăng ký thế chấp
QSDĐ tại Chi Nhánh VPĐK
H. Hồng Dân, T. Bạc Liêu
và những căn cứ từ chối
đăng ký thế chấp

Đỗ Bảo Yến

Trương Chí Quang

2995 Luận văn ĐH

Thủ tục kiểm kê và bồi
thường phục vụ cho thu hồi
đất tại TP. Cần Thơ

Nguyễn Minh Thạo

Trần Văn Hùng

2996 Luận văn ĐH

Ứng dụng ảnh vệ tinh để
thành lập bản đồ hiện trạng
sạt lở vùng ven biển tỉnh,
Nguyễn Văn Phương
Kiên Giang giai đoạn 20102017

Võ Quốc Tuấn

2997 Luận văn ĐH

2998 Luận văn ĐH

2999 Luận văn ĐH

3000 Luận văn ĐH

3001 Luận văn ĐH

3002 Luận văn ĐH

3003 Luận văn ĐH

Ứng dụng ảnh viễn thám
đánh giá sự phát triển khu
đô thị lấn biển TP. Rạch giá
tỉnh Kiên Giang giai đoạn
1997 đến năm 2017

Nguyễn Thành Hiếu

Ứng dụng ảnh viễn thám
điều tra diễn biến rừng khu
Phan Hữu Duy
vực cấm săn bắn Khao Reng
từ năm 1997 đến năm 2017
Ứng dụng ảnh viễn thám
MODIS và Landsat 8 phục
vụ công tác xây dựng bản đồ
Dư Thị Kim Tuyến
cơ cấu mùa vụ và tiến độ
xuống giống huyện Bình
Tân, tỉnh Vĩnh Long năm
2017
Ứng dụng ảnh viễn thám xác
định tỉ lệ che phủ rừng phục
vụ cho việc cấp giấy chứng
nhận tôm sinh thái tại Cà
Mau
Ứng dụng công nghệ

Flycam để theo dõi xói lở
vùng ven biển tỉnh Sóc
Trăng
Ứng dụng GIS trong xây
dựng bản đồ hiện trạng đất
và nước tại Trung tâm Nông
nghiệp Mùa Xuân, huyện
Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Ứng dụng GIS xây dựng bản
đồ đa dạng sinh học Khu
bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

Võ Quốc Tuấn

Võ Quang Minh

Huỳnh Thị Thu
Hương

Lê Quốc Cường

Võ Quốc Tuấn

Neáng Srây Pâu

Võ Quốc Tuấn

Lê Thị Mỹ Duyên

Trần Thị Kim
Hồng

Ứng dụng GIS trong xây dựng bản đồ hiện trạng đất và nước tại Trung tâm
Nông nghiệp Mùa Xuân, huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Trần Vinh Hiển

Trần Thị Kim
Hồng

đề tài đã ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đa dạng sinh học Khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

3004 Luận văn ĐH

Ứng dụng GIS xây dựng
CSDL phục vụ công tác
quản lí mạng lưới cấp nước
của công ty cổ phần cấp
nước Trà Nóc-Ô Môn, TP
Cần Thơ

3005 Luận văn ĐH

Ứng dụng hệ thống thông tin
địa lý GIS đánh giá hiện
Mạch Phương Thảo,
trạng khai thác, sử dụng
Hứa Ngọc Huỳnh
Trang
nước dưới đất tại huyện Cầu
Ngang, tỉnh Trà Vinh

3006 Luận văn ĐH

Ứng dụng iMOD mô phỏng
và đánh giá động thái nước
dưới đất, trường hợp nghiên
cứu: thành phố Cần Thơ

Bùi Thị Anh Thư

Nguyễn Đình
Giang Nam

3007 Luận văn ĐH

Ứng dụng mô hình CAMarkov để đánh giá biến
động và dự báo sử dụng đất
tại xã Long Phước - Huyện
Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Võ Thị Ngọc Sang

Phạm Thanh Vũ

3008 Luận văn ĐH

Ứng dụng mô hình Cropwat
xác định lượng nước tối ưu
cho cây đậu phộng tại huyện
Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Võ Thùy Dương,
Tô Thị Lài Hón

Văn Phạm Đăng
Trí,, Hồng Minh
Hoàng

3009 Luận văn ĐH

Ứng dụng mô hình đa tác tử
mô phỏng thay đổi sử dụng
đất vùng ven biển Tỉnh Trà
Vinh

Huỳnh Văn Phụng

Tống Quốc Hiệp,
Ứng dụng mô hình đa tác tử mô phỏng thay đổi sử dụng đất vùng ven biển
Văn Phạm Đăng
Tỉnh Trà Vinh
Trí

3010 Luận văn ĐH

Ứng dụng mô hình
PCRaster mô phỏng dòng
chảy sông Hậu (đoạn từ
Châu Đốc đến Cần Thơ)

Trương Minh Nhật

Văn Phạm Đăng
Trí

Huỳnh Như Thảo

Nguyễn Võ Châu
Ứng dụng GIS xây dựng CSDL phục vụ công tác quản lí mạng lưới cấp
Ngân, Nguyễn
nước
Đình Giang Nam

Văn Phạm Đăng
Trí,, Hồng Minh
Hoàng

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS đánh giá hiện trạng khai thác, sử
dụng nước dưới đất

Ứng dụng iMOD mô phỏng và đánh giá động thái nước dưới đất

Ứng dụng mô hình Cropwat xác định lượng nước tối ưu cho cây

Ứng dụng mô hình PCRaster mô phỏng dòng chảy sông Hậu (đoạn từ Châu
Đốc đến Cần Thơ)

3011 Luận văn ĐH

Ứng dụng mô hình
PCRaster mô phỏng dòng
chảy sông Hậu (đoạn từ
Châu Đốc đến Cần Thơ)

3012 Luận văn ĐH

Ứng dụng mô hình thủy lực
Hec-ras 1D mô phỏng động
thái dòng chảy trên sông
Tiền đoạn từ Tân Châu đến
Vàm Nao

3013 Luận văn ĐH

3014 Luận văn ĐH

3015 Luận văn ĐH

3016 Luận văn ĐH

3017 Luận văn ĐH

Nguyễn Minh Trí

Văn Phạm Đăng
Trí

Ứng dụng mô hình PCRaster mô phỏng dòng chảy sông Hậu (đoạn từ Châu
Đốc đến Cần Thơ)

Nguyễn Thúy
Khánh Vân

Văn Phạm Đăng
Trí

Ứng dụng mô hình thủy lực Hec-ras 1D mô phỏng động thái dòng chảy trên
sông

Ứng dụng Open Street Map
xây dựng bản đồ hiện trạng
Nguyễn Tiến Dũng Vương Tuấn Huy
dịch vụ tại Quận Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ
Ứng dụng OpenstreetMap
để đánh giá khả năng giảm
chảy tràn thông qua thu gom
Huỳnh Thị Mỹ
Nguyễn Hiếu
Ứng dụng OpenstreetMap để đánh giá khả năng giảm chảy tràn thông qua
nước mưa và diện tích thấm
Quyên
Trung
thu gom nước mưa và diện tích thấm
ở phường Xuân Khánh,
quận Ninh Kiều, TP. Cần
Thơ
Ứng dụng OpenStreetMap
trong quản lý mạng lưới
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Hiếu
thoát nước tại phường Xuân
Ứng dụng OpenStreetMap trong quản lý mạng lưới thoát nước
Sương
Trung
Khánh, quận Ninh Kiều,
thành phố Cần Thơ
Ứng dụng phần mềm Argis
10.2 trong đánh giá ảnh
hưởng của sự thay đổi các
Nguyễn Thị Thanh
Võ Quang Minh
loại sử dụng đất năm 2009
Trúc
và 2016 tại
PHATTHALUNG Miền
Nam Thái Lan
Ứng dụng phần mềm cấp
giấy chứng nhận quyền sử
Phạm Trung Cần Trương Chí Quang
dụng đất GCN 2014 ở huyện
Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

3018 Luận văn ĐH

3019 Luận văn ĐH

3020 Luận văn ĐH

3021 Luận văn ĐH

3022 Luận văn ĐH

3023 Luận văn ĐH

3024 Luận văn ĐH

Ứng dụng Toàn đạt điện tử
đo đạc cao trình và tính toán
khối lượng san lắp mặt bằng
khu đô thị mới và khu công
Trần Tấn Phúc
Trần Văn Hùng
nghệ thông tin trập trung tại
P. Hưng Thạnh, Q. Cái
Răng, TP. Cần Thơ
Ứng dụng toàn đạt điện tử
đo đạc thành lập bản đồ
phục vụ công tác thu hồi đất
Nguyễn Minh Sự
Trần Văn Hùng
tuyến đường nối cách mạng
tháng 8 đến đường tỉnh lộ
918
Ứng dụng viễn thám Modis
và Landsat 8 phục vụ công
Huỳnh Thị Thu
tác xây dựng bản đồ hiện
Danh Thị Cẩm Loan
Hương
trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh
Long năm 2017
Ứng dụng viễn thám theo
dõi tình hình sạt lở bờ sông
Nguyễn Thị Hồng
trên địa bàn tỉnh An Giang - Huỳnh Thị Dạ Lan
Điệp
Đồng Tháp giai đoạn 20102017
Ứng dụng Viễn thám trong
ước tính sản lượng gỗ hệ
Dương Văn Khắc
Võ Quốc Tuấn
sinh thái rừng ngập mặn
Tỉnh Cà Mau
Ứng dụng viễn thám xác
định vùng tranh chấp mặn
ngọt phục vụ quy hoạch sử
dụng đất tỉnh Bạc Liêu
Ứng dụng WebGis mã
nguồn mở phục vụ tra cứu
thông tin đất đai Q. Ninh
Kiều

Huỳnh Thị Kim
Nhân

Võ Quốc Tuấn

Lê Thị Hồng Gấm Trương Chí Quang

3025 Luận văn ĐH

3026 Luận văn ĐH

3027 Luận văn ĐH

3028 Luận văn ĐH

Ước lượng khả năng hấp thụ
CO2 của rừng tràm tại khu
bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng
Ước lượng khí CH4 phát
thải tại khu bảo vệ nghiêm
ngặt và khu phục hồi sinh
thái tự nhiên ở Vườn Quốc
Gia U Minh Thượng, tỉnh
Kiên Giang.
Ước lượng khí CH4 phát
thải trên ruộng lúa ở huyện
Châu Thành, Tri Tôn, Chợ
Mới và Thoại Sơn. tỉnh An
Giang
Ước lượng sinh khối rừng
tràm và so sánh sinh khối
cây tràm 10 năm tuổi với
cây tràm 15 năm tuổi tại
Khu Bảo Vệ cảnh Quan Trà
Sư - An Giang

Nguyễn Thị Ngọc
Quyền

Mai Thị Diễm
Hương

Trần Thị Kim
Hồng

Ước lượng khả năng hấp thụ CO2 của rừng tràm tại khu bảo tồn thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng

Nguyễn Xuân Lộc Lượng khí CH4 phát thải 106-135 mgCH4 m-2 giờ-1

Phạm Bích Phượng Nguyễn Xuân Lộc Lượng khí CH4 phát thải trên ruộng lúa 11,9 mgCH4 m-2 giờ-1

Nguyễn Thị Thanh
Thảo

Nguyễn Xuân Lộc

3029 Luận văn ĐH

Ước tính khả năng hấp thụ
CO2 của rừng tràm tại trung
tâm nông nghiệp mùa xuân
huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu
Giang

Phan Thị Nhu Mỹ Trần thị Kim Hồng

3030 Luận văn ĐH

Xác định - đánh giá các yếu
tố ảnh hưởng đến giá đất ở
tại Quận Ô Môn, TP. Cần
Thơ

Lâm Thị Minh Thư

3031 Luận văn ĐH

Xác định các trở ngại của
đấtícho phát triển các loại
cây trồng chính ở tỉnh Hậu
Giang

Nguyễn Minh Thuận Võ Quang Minh

Nguyễn Thị Song
Bình

Ước tính khả năng hấp thụ CO2 của rừng tràm tại trung tâm nông nghiệp
mùa xuân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

3032 Luận văn ĐH

3033 Luận văn ĐH

Xác định các trở ngại cho
phát triển các mô hình thủy
Phan Văn Tiết Thiệu
sản ở huyện Bình Đại, Ba
Tri và Thạnh Phú tỉnh Bến
Tre
Xác định lượng phù sa bồi
lắng trên các cửa sông vùng
Trang Công Bắc
ĐBSCL

Huỳnh Thị Thu
Hương

Võ Quốc Tuấn

3034 Luận văn ĐH

Xác định và đánh giá các
yếu tố ảnh hưởng đến giá
đất ở tại Phường 1, Phường
2, Phường 3 TP. Sóc trăng

Tè Ngọc Nhân

Nguyễn Thị Song
Bình

3035 Luận văn ĐH

Xác định và so sánh tỷ lệ
che phủ mảng xanh đô thị
các tỉnh ĐBSCL bằng ảnh
vệ tinh LandSat - 8

Lê Thúy Vy

Võ Quốc Tuấn

3036 Luận văn ĐH

Xây dựng bản đồ đa dạng
sinh học tại Trung Tâm
Nông Nghiệp Mùa Xuân

Hồ Hồng Cẩm

Trần Thị Kim
Hồng

3037 Luận văn ĐH

Xây dựng bản đồ hiện trạng
sử dụng đất dựa trên phương
pháp phân loại đối tượng
theo hướng (Object - Based
Image Analysis) và phương
pháp rừng ngẫu nhiên
(Random Forest) tại huyện
Thạnh Phú, T. Bến Tre

Trần Hữu Duy

Nguyễn Thị Hồng
Điệp

Trần Quốc Cường

Võ Quốc Tuấn

Nguyễn Thị Thanh
Thảo, Võ Thị Ngọc
Trâm

Đinh Diệp Anh
Tuấn, Nguyễn
Thành Lộc

3038 Luận văn ĐH

3039 Luận văn ĐH

Xây dựng cơ sở dữ liệu
không gian phục vụ phân
vùng chức năng vùng ven
biển dựa vào hệ sinh thái
Xây dựng cơ sở dữ liệu
phục vụ quản lý hệ thống
cấp nước thị trấn Ngã Sáu,
huyện Châu Thành, tỉnh
Hậu Giang

Xây dựng bản đồ đa dạng sinh học tại Trung Tâm Nông Nghiệp Mùa Xuân

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hệ thống cấp nước

3040 Luận văn ĐH

Xây dựng cơ sở dữ liệu
phục vụ đánh giá hiện trạng
chất lượng nước mặt tỉnh
Sóc Trăng

Nguyễn Thanh Lan

Đinh Diệp Anh
Tuấn, Nguyễn
Thành Lộc

3041 Luận văn ĐH

Xây dựng phương pháp tính
chiều cao cây rừng ngập
mặn bằng công nghệ Flycam

Huỳnh Vũ

Võ Quốc Tuấn

Phạm Loan Anh

Võ Quốc Tuấn

Hoàng Trà My

Nguyễn Thị Song
Bình

3042 Luận văn ĐH

3043 Luận văn ĐH

3044 Luận văn ĐH

3045 Luận văn ĐH

3046 Luận văn ĐH

Xây dựng phương pháp tính
sinh khối cây rừng ngập
mặn bằng công nghệ Flycam
Xây dựng tham điểm cho
các yếu tố ảnh hưởng đến
giá đất ở Q. Ninh Kiều, TP.
Cần Thơ
Xây dựng trang WebGis tra
cứu thông tin quy hoạch sử
dụng đất đai ở Tp. Bạc Liêu
Xây dựng và đánh giá các
yếu tố chính ảnh hưởng đến
giá đất ở đô thị trên địa bàn
Quận Cái Răng, TP. Cần
Thơ
Xây dựng WebGis phục vụ
quản lý và quản bá du lịch
sinh thái tỉnh Sóc Trăng

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá hiện trạng chất lượng nước

Trần Kim Phượng Trương Chí Quang

Võ Minh Tý

Nguyễn Thị Song
Bình

Hồ Tấn Đạt

Trần Văn Hùng

3047 Luận văn ĐH

Xây dựng WebGis thông tin
tình hình dịch hại trên lúa ở
tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thị Tuyết
Ngân

Trương Chí Quang

3048 Luận văn ĐH

XDCSDL về dòng chảy LL,
dòng chảy bùn cát và đánh
giá sự thay đổi của những
dòng chảy này tại 5 trạm
thủy văn chính ở ĐBSCL

Mai Đình Văn,

Văn Phạm Đăng
Trí

3049 Luận văn ĐH

Xử lí nước thải sinh hoạt
bằng bể MBBR kết hợp cột
lọc màng

Võ Hữu Đắc, Phạm
hS. Lê Hoàng Việt
Minh Trí

XDCSDL về dòng chảy LL, dòng chảy bùn cát

3050 Luận văn ĐH

3051 Luận văn ĐH

3052 Luận văn ĐH

Xử lý nước thải sinh hoạt
Phạm Thái Sang,
bằng bể bùn hoạt tính kết
Huỳnh Minh Thống
hợp với màng lọc
Xử lý nước thải sinh hoạt
Trần Quốc Vinh,
bằng bể lọc sinh học nhỏ
Nguyễn Thị Cẩm
giọt sử dụng giá thể khác
Tuyên
nhau
Xử lý nước thải sinh hoạt
bằng đất ngập nước nhân tạo
Phạm Thu Hiền
bằng cây Thuỷ trúc và Bách
thuỷ tiên

ThS. Lê Hoàng
Việt
TS. Kim Lavane

Lê Hoàng Việt

3053 Luận văn ĐH

Xử lý nước thải thủy sản
Nguyễn Thị Ngọc
bằng phương pháp phân hủy
Dung, Tô Thị Hồng
kỵ khí kết hợp bể bùn hoạt
Kim
tính theo mẻ

TS. Kim Lavane

3054 Luận văn ĐH

Xư lý sơ cấp nước rỉ rác
bằng phương pháp keo tụ
điện hóa kết hợp quá trình
fenton/uv

Nguyễn Thị Gấm,
Nguyễn Đức Thịnh

ThS. Lê Hoàng
Việt

3055 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng bổ sung vitamin
E và selenium hữu cơ lên
sinh trưởng và chất lượng
quày thịt của heo giao đoạn
vỗ béo - xuất chuồng

Võ Quốc Thắng

Nguyễn Nhựt
Xuân Dung

3056 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng các mức độ bổ
sung cám gạo lên tăng trọng
ở dê nuôi lấy thịt tại Hòa An

Phạm Quốc Hưng

Phạm Tấn Nhã

3057 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các dạng
phân Urea đến sinh trưởng
và năng suất lúa OM5451
vụ Đông Xuân (2016-2017)
tại Hòa An

Võ Văn Giàu

Phạm Văn Trọng
Tính

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng đất ngập nước

3058 Luận văn ĐH

3059 Luận văn ĐH

3060 Luận văn ĐH

3061 Luận văn ĐH

3062 Luận văn ĐH

3063 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các liều
lượng dạng phân đạm khác
nhau đạm urea trắng và hạt
vàng chậm tan đến năng suất
lúa OM5451 vụ Đông Xuân
2016-2017 tại xã Hòa An
Ảnh hưởng của các mức độ
bổ sung mỡ cá tra trong
khẩu phần lên năng suất
sinh sản của gà đẻ Hisex
Brown
Ảnh hưởng của các nồng độ
Calcium Nitrate phun qua lá
đến sự sinh trưởng và năng
suất của rau má (centalla
asiatiea) tại Hòa An, Phụng
Hiệp, Hậu Giang

Nguyễn Chí Linh

Phạm Văn Trọng
Tính

Lê Thị Kiều Tiên

Nguyễn Nhật
Xuân Dung

Danh Trí Tâm

Phạm Văn Trọng
Tính

Ảnh hưởng của các nồng độ
Crack Win phun qua lá đến
khả năng sinh trưởng, năng
suất và phẩm chất dưa lưới
trồng trong nhà lưới

Nguyễn Văn Cảnh

Phạm Văn Trọng
Tính

Huỳnh Vũ Luân

Phạm Văn Trọng
Tính

Lê Thanh Phượng

Phạm Văn Trọng
Tính

Ảnh hưởng của các nồng độ
Kali phun qua lá đến sự sinh
trưởng và năng suất của rau
má (centalla asiatiea (L.)
urban) tại Hòa An, Phụng
Hiệp, Hậu Giang
Ảnh hưởng của các nồng độ
phân đạm đến sự sinh
trưởng và năng suất của rau
má (centalla asiatiea) tại
Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu
Giang

3064 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các tổ hợp
Potassium Humat,
Uniconazole, Gibberellin
(GA3), đồng (Cu), Kali
phun qua lá lên sự sinh
trưởng và năng suất của
giống lúa OM5451 trồng vụ
Đông Xuân năm 2016 - 2017

Nguyễn Văn Đô

Phạm Văn Trọng
Tính

3065 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của giá thể xơ
dừa phối trộn vỏ trấu lên sự
sinh trưởng và năng suất của
dưa lê trồng trong môi
trường bán thủy canh

Nguyễn Trí Hải

Phạm Văn Trọng
Tính

3066 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của khẩu phần
lên năng suất sinh sản, chất
lượng trứng gà đẻ giống
Hisex Brown giai đoạn 4151 tuần tuổi.

Nguyễn Thị Chánh
Tâm

Nguyễn Nhật
Xuân Dung

3067 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của liều lượng
phân bón lá Crack Win đến
sự sinh trưởng và phát triển
của cây hoa vạn thọ lùn
(Tagetes patula L.) trồng
trong chậu, giai đoạn từ bấm
đọt đến nở rộ

Trần Minh Nhật

Phạm Văn Trọng
Tính

3068 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của liều lượng
phân đạm đến sự sinh
trưởng và năng suất của cây
đậu bắp (Hibicus esculenta)
tại Hòa An, Phụng Hiệp,
Hậu Giang

Võ Thị Kim Ngọc

Phạm Văn Trọng
Tính

3069 Luận văn ĐH

3070 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của liều lượng
phân Kali đến sự sinh
trưởng và năng suất của rau
má (centella asiatica) tại
Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu
Giang
Ảnh hưởng của liều lượng
phân lân đến sự sinh trưởng
và năng suất của cây đậu
bắp (Hibicus esculenta) tại
Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu
Giang

Trần Cẩm Tiên

Phạm Văn Trọng
Tính

Thị Kim Qui

Phạm Văn Trọng
Tính

3071 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của liều lượng
phân lân đến sự sinh trưởng
Phạm Văn Trọng
và năng suất của rau má
Thạch Thị Chanh Đa
Tính
(centalla asiatiea) tại Hòa
An, Phụng Hiệp, Hậu Giang

3072 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của liều lượng
phân lân lên sinh trưởng,
năng suất cây hẹ

Phạm Đại Lộc

Phạm Văn Trọng
Tính

3073 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của mật độ nuôi
đến tăng trưởng và tỷ lệ
sống cá thát lát còm (Chitala
ornata, Gray, 1831) nuôi vèo
trong ao tại Hòa An, Phụng
Hiệp, Hậu Giang

Trần Hoàng Duy

Lê Thị Phương
Mai

3074 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của năng lượng
và các acid-amin có lưu
huỳnh trong khẩu phần lên
năng suất, sinh sản, chất
lượng trứng gà đẻ giống
Hisex Brown

Thị Ngọc Hạnh

Nguyễn Nhựt
Xuân Dung

3075 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của nồng độ
đạm đến sinh trưởng và
năng suất của cải ngọt và cải
thìa trồng bằng phương
pháp thủy canh tĩnh.

3076 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của nồng độ
GA3 lên sinh trưởng và
năng suất lúa OM5451 vụ
Hè Thu năm 2016

3077 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của nồng độ
Kali lên sinh trưởng, năng
suất của cải thìa và cải ngọt
trồng bằng phương pháp
thủy canh tĩnh

3078 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của nồng độ Lân
đến sinh trưởng, năng suất
Nguyễn Hoàng Linh Phạm Văn Trọng
của cải thìa và cải ngọt
Tâm
Tính
trồng bằng phương pháp
thuỷ canh tĩnh

3079 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của phân bón
hóa học lên sự sinh trưởng
và năng suất của cỏ dẹp
(Setania sphacelata) ở xã
Hòa An - Phụng Hiệp - Hậu
Giang

Trần Văn Hào

Nguyễn Thiết và
Nguyễn Thị Hồng
Nhân

3080 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của phân rơm ủ
có bổ sung vi sinh vật cố
định đạm - phân giải lân đến
sinh trưởng về năng suất rau
muống trên đất phèn

Trương Thanh Duy

Trần Duy Phát

3081 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của phân rơm ủ
vi sinh vật cố định đạm –
phân giải lân đến sinh
trưởng và năng suất cải xanh
trên đất phèn tại Hòa An

Huỳnh Như

Trần Duy Phát

Trần Hữu Văn

Phạm Văn Trọng
Tính

Nguyễn Quốc Trung

Phạm Văn Trọng
Tính

Lý Đăng Khoa

Phạm Văn Trọng
Tính

3082 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của phân rơm ủ
vi sinh vật cố định đạm –
phân giải lân đến sinh
Dương Hoàng Tuấn
trưởng và năng suất cải xanh
trong nhà lưới ở Hòa An

3083 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của số trên thân
chính đến sinh trưởng và
Phạm Văn Trọng
Nguyễn Trọng Hữu
năng suất của giống dưa lê
Tính
trong mô hình bán thủy canh

3084 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của việc bổ sung
selenium lên sinh trưởng và
chất lượng quày thịt của heo
giai đoạn vỗ béo đến xuất
chuồng

Huỳnh Phương
Đông

Nguyễn Nhựt
Xuân Dung

3085 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của việc thay thế
bột cá bằng giun Quế vào
khẩu phần ăn đến sự tăng
trưởng của gà nòi thịt giai
đoạn gà từ 8 đến 12 tuần tuổi

Nguyễn Hữu Tiến

Phạm Văn Trọng
Tính và Bùi Thị
Minh Diệu

3086 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của việc thay thế
trùn Quế trong khẩu phần ăn
lên sinh trưởng của gà Tàu
Nguyễn Huyền Huy
Vàng giai đoạn từ 6 đến 13
tuần tuổi

Bùi Thị Minh
Diệu và Phạm
Văn Trọng Tính

3087 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng mật độ nuôi đến
tăng trưởng và tỷ lệ sống cá
lóc (channa striana Bloch,
1793) nuôi vèo trong ao ở
xã Hòa An, Phụng Hiệp,
Hậu Giang

Ngô Thanh Đông

Lê Thị Phương
Mai

3088 Luận văn ĐH

Bước đầu tìm hiểu ảnh
hưởng của Astaxanthin và
Canthaxanthin trong ương
cá Chép KOI (Cyprinus sp.).

Nguyễn Thị Ngọc
Dung

Trần Nguyễn Hải
Nam

Trần Duy Phát

Đánh giá ảnh hưởng của các
loại phân sinh học lên sự
sinh trưởng và năng suất cải
ngọt giá ảnh hưởng của các
Đánh

Quách Tấn Sang

Phạm Văn Trọng
Tính

Lâm Thị Kim Yến

Phạm Văn Trọng
Tính

Huỳnh Phúc Kha

Phạm Văn Trọng
Tính

3092 Luận văn ĐH

Đánh giá ảnh hưởng của
nồng độ phân đạm đến sự
sinh trưởng và năng suất của
dưa lê bảo khuê trồng trong
môi trường bán thủy canh

Trần Tấn Đạt

Phạm Văn Trọng
Tính

3093 Luận văn ĐH

Đánh giá ảnh hưởng nồng
độ phân lân đến sinh trưởng
và năng suất của dưa lê
trồng trong môi trường bán
thủy canh

Trương Hồng Lĩnh

Phạm Văn Trọng
Tính

3094 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả tài chính của
hành lá tại xã Bình Thủy,
huyện Châu Phú, tỉnh An
Giang

Huỳnh Tiến Đạt

Phạm Văn Trọng
Tính

3095 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả hoạt động
của HTX rau an toàn Long
Đặng Thị Bảo Trang
Thuận tại huyện Hồng Ngự,
tỉnh Đồng Tháp

3096 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả mô hình
huấn luyện chuyển giao kỹ
thuật (FFS) trong chuyển
đổi canh tác trên đất lúa cho
nông dân tỉnh Hậu Giang

3089 Luận văn ĐH

3090 Luận văn ĐH

3091 Luận văn ĐH

loại phân sinh học lên sự
sinh trưởng và năng suất cải
xanh
Đánh giá ảnh hưởng của
Canxi Nitrate phun qua lá
đến sinh trưởng, năng suất
và phẩm chất của dưa lưới
trong nhà màng

Trần Duy Phát

Tôn Thị Mỹ Duyên Phạm Ngọc Nhàn

3097 Luận văn ĐH

3098 Luận văn ĐH

3099 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả mô hình
trồng lúa RVT của nông hộ
ở Phường 2, thị xã Ngã
Năm, tỉnh Sóc Trăng
Đánh giá hiệu quả sản xuất
của mô hình trồng tiêu trên
trụ tràm tại xã Vị Tân thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu
Giang
Đánh giá hiệu quả sản xuất
nông nghiệp ở xã Lương
Tâm và xã Lương Nghĩa,
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu
Giang

Huỳnh Quan Thái

Phạm Văn Trọng
Tính

Lê Thị Hoàng My

Trần Thanh Dũng

Trần Kim Nhuẩn

Phạm Văn Trọng
Tính

Phan Chí Bảo

Phạm Văn Trọng
Tính

Trịnh Y Kiện

Nguyễn Thiết và
Nguyễn Thị Hồng
Nhân

3100 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả tài chính
của mô hình lúa lai F1 tại xã
Long Trị A, thị xã Long Mỹ,
Hậu Giang

3101 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng chịu hạn
của cỏ sả (Panicum
Maxinum) được trồng trong
điều kiện nhà lưới

3102 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng sinh
trưởng và năng suất của 8
giống ớt cay chỉ thiên
Phạm Văn Trọng
Võ Thị Mộng Tuyền
(Casium frutescens L.) tại
Tính
trại thực nghiệm khu Hoà
An trường Đại học Cần Thơ

3103 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng tiết kiệm
thức ăn trong ương cá Thát
lát Còm (Chitala ornata
GRAY, 1831) bằng công
nghệ Biofloc.

Lương Thị Tuyết
Nhi

Trần Nguyễn Hải
Nam

3104 Luận văn ĐH

Đánh giá mức độ hiểu biết
của người dân trong việc sử
dụng phân bón và thuốc bảo
vệ thực vật trên cây quýt
đường Long Trị tại huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

3105 Luận văn ĐH

Đánh giá mức độ ứng dụng
của nông dân trên đồng
Nguyễn Việt Khánh Phạm Ngọc Nhàn
ruộng sau khóa học FFS tỉnh
Hậu Giang

3106 Luận văn ĐH

Đánh giá nhận thức của
nông dân trước sự tác động
của biến đổi khí hậu đến sản
xuất lúa tỉnh Hậu Giang

Thạch Nay

Phạm Ngọc Nhàn

3107 Luận văn ĐH

Đánh giá sự ảnh hưởng của
liều lượng Kali lên sự sinh
trưởng và năng suất đậu bắp
(Hibiscus esculenta) tại khu
thực nghiệm Hòa An, Đại
học Cần Thơ

Huỳnh Minh Trung

Phạm Văn Trọng
Tính

3108 Luận văn ĐH

Đánh giá sự ảnh hưởng của
nồng độ phân đạm đến sinh
trưởng và năng suất dưa leo
trồng trong môi trường bán
thủy canh

Nguyễn Tấn Phong

Phạm Văn Trọng
Tính

3109 Luận văn ĐH

Đánh giá sự ảnh hưởng của
nồng độ phân kali đến sinh
trưởng và năng suất của cây
dưa leo trong môi trường
bán thủy canh

Phạm Công Vinh

Phạm Văn Trọng
Tính

3110 Luận văn ĐH

Đánh giá sự ảnh hưởng của
nồng độ phân kali đến sinh
trưởng và năng suất của cây
dưa lê trồng trong môi
trường bán thủy canh

Trần Hữu Phước

Phạm Văn Trọng
Tính

Trần Thị Mai
Phương

Nguyễn Thị Bạch
Kim

3111 Luận văn ĐH

Đánh giá sự ảnh hưởng của
nồng độ phân lân đến sinh
trưởng và năng suất của cây
dưa leo trồng trong môi
trường bán thủy canh

Võ Thanh Nhân

Phạm Văn Trọng
Tính

3112 Luận văn ĐH

Đánh giá sự sinh trưởng và
năng suất của 8 giống cà tím
(solanium melogena L.) tại
xã Hòa An, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thị Băng
Thanh

Phạm Văn Trọng
Tính

3113 Luận văn ĐH

Đánh giá sự sinh trưởng và
năng suất của 9 giống dưa
leo (Cucumis sativus L.) tại
hòa an.

Trần Như Phụng

Phạm Văn Trọng
Tính

3114 Luận văn ĐH

3115 Luận văn ĐH

3116 Luận văn ĐH

3117 Luận văn ĐH

Đánh giá tác động của ứng
dụng cơ giới hóa đến thu
Nguyễn Phú Thịnh
Võ Hồng Tú
nhập nông hộ trồng mía tại
tỉnh Hậu Giang
Đánh giá thực trạng giảm
nghèo trong xây dựng nông
Hồng Thị Diễm My
Trần Duy Phát
thôn mới tại xã Vị Tân,
thành phốVị Thanh tỉnh Hậu
Giang
Đánh giá thực trạng nghèo
theo hướng tiếp cận đa
Lưu Trương Thiên Phạm Văn Trọng
chiều và giải pháp giảm
Vy
Tính
nghèo bền vững tại huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Hiệu quả sử dụng nước từ
tính trong cải thiện một số
tính chất hóa học đất nhiễm
mặn, sinh trưởng và năng
suất cây cải xanh (biassia
Juncea L.)

Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Minh
Đông

3118 Luận văn ĐH

HIệu quả tài chính mô hình
trồng quýt đường tại xã
Long Trị, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang

Lương Thị Hồng
Thảo

Phạm Văn Trọng
Tính

3119 Luận văn ĐH

Khảo sát ảnh hưởng của liều
lượng phân đạm, lân, kali
đến sinh trưởng và năng suất
của cải xà lách Romaine đỏ
trồng bằng phương pháp
thủy canh tĩnh

Lâm Văn Hảo

Phạm Văn Trọng
Tính

3120 Luận văn ĐH

Khảo sát ảnh hưởng nồng độ
dung dịch dinh dưỡng thủy
canh đạm, lân, kali đến năng
suất và chất lượng rau cải
xanh (Brasica juncea)

Lê Tấn Tước

Phạm Văn Trọng
Tính

3121 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng chăn
nuôi heo con giai đoạn theo
mẹ tại huyện Vĩnh Thạnh,
thành phố Cần Thơ

Lê Văn Hải

Trần Thanh Dũng

3122 Luận văn ĐH

Khảo Sát Hiện Trạng Chăn
Nuôi Heo Nái Tại Huyện
Vĩnh Thạnh, Thành Phố Cần
Thơ

Phan Thanh Chiểu

Trần Thanh Dũng

3123 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng chăn
nuôi heo thịt tại huyện Vĩnh
Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Nguyễn Duy Khánh Trần Thanh Dũng

3124 Luận văn ĐH

Khảo sát sự sinh trưởng của
cải ngọt và xác định thời
điểm thu hoạch theo nhu cầu
của người tiêu dùng tại Hoà
An, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Nguyễn Yến Nhi

Phạm Văn Trọng
Tính

3125 Luận văn ĐH

Khảo sát sự sinh trưởng của
cải thìa và xác định thời
Phạm Văn Trọng
điểm thu hoạch theo nhu cầu Đặng Hoàng Dương
Tính
của người tiêu dùng tại Hoà
An, Phụng Hiệp, Hậu Giang

3126 Luận văn ĐH

Khảo sát sự sinh trưởng và
năng suất của sáu giống dưa
lưới trong nhà màng

3127 Luận văn ĐH

3128 Luận văn ĐH

3129 Luận văn ĐH

3130 Luận văn ĐH

3131 Luận văn ĐH

3132 Luận văn ĐH

Huỳnh Quốc Cường

Khảo sát sự sinh trưởng,
phát triển và năng xuất của
7 giống khổ qua
Nguyễn Thị Thùy
(Momornica charantina L.)
Trang
tại xã Hòa An, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Khảo sát sự tăng trưởng và
năng suất của 11 giống dưa
Nguyễn Thị Y
leo (Cucumis sativus L.) Tại
Phương
khu thực nghiệm Trường
Đại Học Cần Thơ - khu Hòa
An
Khảo sát tình hình sản xuất
Nguyễn Thị Huỳnh
và tiêu thụ rau sạch tỉnh Hậu
Như
Giang

Phạm Văn Trọng
Tính

Phạm Văn Trọng
Tính

Phạm Văn Trọng
Tính

Phạm Văn Trọng
Tính

Khảo sát thực hiện công tác
tiêm phòng bệnh tai xanh
Trần Tuấn Anh
Trần Thanh Dũng
trên heo tại huyện Vĩnh
Thạnh thành phố Cần Thơ
Phân tích các mô hình canh
tác thích ứng với sự biến đổi
Nguyễn Hoàng Yến Phạm Ngọc Nhàn
của khí hậu tại tỉnh Hậu
Giang
Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả chuyển
Phạm Văn Hoàng Phạm Ngọc Nhàn
đổi mô hình canh tác trên
đất lúa tỉnh Hậu Giang

3133 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến hoạt động sản
xuất lúa 3 vụ của nông dân
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu
Giang năm 2017

Lâm Quang Mãi

Phạm Ngọc Nhàn

3134 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến năng suất sầu
riêng (Durio Zibethinus) ở
huyện Châu Thành A, tỉnh
Hậu Giang

Lê Nguyễn Đông
Anh

Trần Thanh Dũng

3135 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến việc chuyển đổi
mô hình lúa – tôm kết hợp
sang tôm ở tỉnh Kiên Giang

Thái Quốc Hưng

Nguyễn Thùy
Trang

3136 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến việc chuyển đổi
mô hình từ trồng mía sang
nuôi tôm tại huyện Cù Lao
Dung

Phạm Thị Mộng
Tuyền

Nguyễn Thùy
Trang

3137 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố chính
ảnh hưởng đến hiệu quả
kinh tế trồng cây cam sành
tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Hậu Giang

Nguyễn Hà Thế
Thanh

Nguyễn Đỗ Như
Loan

Phạm Anh Thư

Lê Văn Dễ

Võ Thị Như Thảo

Võ Hồng Tú

3138 Luận văn ĐH
3139 Luận văn ĐH

Phân tích chuỗi giá trị gà thả
vườn tại huyện Mỏ Cày Bắc,
tỉnh Bến Tre
Phân tích chuỗi giá trị mía
đường tại tỉnh Hậu Giang

3140 Luận văn ĐH

3141 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng canh
tác và sự hài lòng của nông
dân đối với hoạt động
khuyến nông liên quan đến
mô hình tôm – lúa tại xã
Phước Long, huyện Phước
Long, và xã Thạnh Lợi,
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc
Liêu
Phân tích hiện trạng canh
tác và hiệu quả tài chính mô
hình trồng cam của nông hộ
tại huyện Châu Thành, tỉnh
Sóc Trăng

Phan Chí Linh

Cao Quốc Nam

Nguyễn Thùy Dung

Phạm Văn Trọng
Tính

Triệu Huỳnh Như

Cao Quốc Nam

3142 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng canh
tác và sự hài lòng của nông
dân đối với công tác khuyến
nông liên quan đến mô hình
kết hợp tôm – cua sinh thái
tại xã Tân Phú và xã Trí
Phải,huyện Thới Bình, tỉnh
Cà Mau

3143 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả tài chính của mô
hình kết hợp tôm – cua sinh
Hoàng Văn Thương
thái ở xã Tân Phú và xã Trí
Phải, huyện Thới Bình, tỉnh
Cà Mau

Cao Quốc Nam

3144 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả tài chính của mô
hình nuôi cá trên ruộng lúa
tại huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang

Cao Quốc Nam

Trần Văn Linh

3145 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả tài chính của mô
hình nuôi ếch kết hợp với cá
tại huyện Tháp Mười, tỉnh
Đồng Tháp

Nguyễn Thị Thu
Hồng

Cao Quốc Nam

3146 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả tài chính của mô
hình tôm – lúa tại huyện
Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Lê Mỹ Trinh

Cao Quốc Nam

3147 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả tài chính của mô
hình tôm - lúa tại xã Phước
Long, huyện Phước Long và
xã Thạnh Lợi, huyện Hồng
Dân, tỉnh Bạc Liêu

Lư Văn Tiến

Cao Quốc Nam

3148 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả tài chính của mô
hình trồng xoài tại huyện
Long Mỹ, tinh Hậu Giang

Trần Thị Ngọc Chi

Phạm Văn Trọng
Tính

3149 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả tài chính của vụ
lúa Thu Đông, tại huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu
Giang

Cao Phước Dư

Cao Quốc Nam

Phạm Thị Thúy Ái

Phạm Văn Trọng
Tính

Dương Nguyễn
Thùy Linh

Cao Quốc Nam

3150 Luận văn ĐH

3151 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả tài chính chăn
nuôi heo thịt quy mô nông
hộ huyện Châu Thành, tỉnh
Sóc Trăng
Phân tích hiện trạng sản
xuất tôm -lúa và sự hài lòng
của nông dân đối với công
tác khuyến nông liên quan
đến mô hình tôm - lúa
tạihuyện Thới Bình,tỉnh Cà
Mau

3152 Luận văn ĐH

Phân tích hiện trạng sản
xuất thanh long ruột đỏ vụ
xông đèn của nông dân xã
Bình Tâm, thành phố Tân
An, tỉnh Long An

Lê Văn Lợi

Trần Thanh Dũng

3153 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả ,kỹ thuật
của mô hình trồng mãn cầu
Xiêm tại thị xã Ngã Bảy,
Hậu Giang

Nguyễn Văn Nghị

Phạm Văn Trọng
Tính

3154 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kinh tế
của mô hình nuôi tôm sú
thâm canh ở tỉnh Kiên Giang

Lê Tiền Ý Nhi

Nguyễn Thùy
Trang

3155 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kinh tế
của mô hình tôm – lúa tại
huyện An Biên, tỉnh Kiên
Giang

Huỳnh Thị Ái Linh

Nguyễn Thùy
Trang

3156 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kinh tế
của mô hình trồng mía tỉnh
Hậu Giang

Lê Mến Thương

Võ Hồng Tú

3157 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kinh tế
của mô hình trồng ớt tại
huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp

Nguyễn Thanh Nhi

Lê Văn Dễ

Lưu Ngọc Thảo

Lê Văn Dễ

Nguyên Quang
Nghĩa

Lê Văn Dễ

Mai Chí Khương

Lê Văn Dễ

3158 Luận văn ĐH

3159 Luận văn ĐH

3160 Luận văn ĐH

Phân tich hiệu quả kinh tế
trong sản xuất bắp lai tại
huyện Trà Cú, tỉnh trà vinh
Phân tích hiệu quả kinh tế
trong sản xuất khóm ở thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu
Giang
Phân tích hiệu quả kinh tế
trong sản xuất nấm rơm tại
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu
Giang

3161 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
của mô hình lúa – tôm ở
Kiên Giang

Lý Ngọc Quí

Nguyễn Thùy
Trang

3162 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
của mô hình nuôi tôm thâm
canh tại Kiên Giang

Mai Quốc Luận

Nguyễn Thùy
Trang

Phan Thành Đoan
Trang

Lê Văn Dễ

Nguyễn Phước Lợi

Nguyễn Thị Bạch
Kim

Lê Văn Tùng

Trần Thanh Dũng

Phạm Thị Diệu
Hương

Lê Văn Dễ

3167 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả sản xuất
cây cam sành tại xã Hỏa
Tiến, thành phố Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang

Bùi Nhựt Trường

Nguyễn Thị Bạch
Kim

3168 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả sản xuất
mô hình trồng bắp trên đất
lúa ở huyện Châu Thành,
tỉnh Sóc Trăng

Phạm Thị Huyền
Hoa

Phạm Văn Trọng
Tính

3169 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả sản xuất
mô hình trồng nấm bào ngư
tại huyện Châu Thành, tỉnh
Sóc Trăng

Phạm Thị Hòa

Phạm Văn Trọng
Tính

3163 Luận văn ĐH

3164 Luận văn ĐH

3165 Luận văn ĐH

3166 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
của mô hình trồng cây lúa
nếp ở huyện Phú Tân, tỉnh
An Giang
Phân tích hiệu quả kỹ thuật
của mô hình trồng mía tại
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu
Giang
Phân tích hiệu quả kỹ thuật

của mô hình trồng thanh
long ruột đỏ xã Bình Tâm,
thành phố Tân An, tỉnh
Long An
Phân tích hiệu quả kỹ thuật
trong sản xuất bắp lai tại
huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Phân tích hiệu quả sản xuất
trồng quýt đường tại xã Hỏa
Tiến, thành phố Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang

Lê Thị Kim Quỳnh

Nguyễn Thị Bạch
Kim

Nguyễn Thị Kim
Yến

Nguyễn Đỗ Như
Loan

Võ Thị Tiền

Trần Thanh Dũng

Nguyễn Thị Cẩm
Tiên

Nguyễn Thùy
Trang

3174 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của mô hình lúa – tôm tại
huyện Phước Long, tỉnh Bạc
Liêu

Nguyễn Hoàng
Phước

Đỗ Văn Hoàng

3175 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của mô hình trồng cam sành
tại tỉnh Hậu Giang

Vũ Trọng Khang

Trần Thanh Dũng

3176 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của nông dân tham gia HTX
sản xuất lúa tại huyện Vĩnh
Thạnh, thành phố Cần Thơ

Trần Thị Thanh

Trần Thanh Dũng

3177 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của nông hộ trồng chanh tại
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp

Phạm Yến Nhi

Phạm Văn Trọng
Tính

3170 Luận văn ĐH

3171 Luận văn ĐH

3172 Luận văn ĐH

3173 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của hộ sản xuất lúa theo mô
hình liên kết và không liên
kết với doanh nghiệp tại thị
xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Phân tích hiệu quả tài chính
của mô hình chanh không
hạt tại xã Đông Thạnh,
huyện Châu Thành, tỉnh
Hậu Giang
Phân tích hiệu quả tài chính
của mô hình lúa – tôm tại
huyện An Biên, tỉnh Kiên
Giang

3178 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của nông hộ trồng sầu riêng
Phạm Văn Trọng
Nguyễn Trường Duy
tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền
Tính
Giang

3179 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của sản xuất xoài ở huyện
Cao Lãnh,tỉnh Đồng Tháp

Nguyện Thị Diễm
Thúy

Phạm Văn Trọng
Tính

3180 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
luân canh sen - lúa tại huyện
Châu Thành, tỉnh An Giang

Lê Hoàng Huynh

Phạm Văn Trọng
Tính

3181 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình 2 lúa - màu tỉnh
Hậu Giang năm 2017

Nguyễn Thị Kim
Chi

Phạm Ngọc Nhàn

3182 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình nuôi bò sữa quy mô
nông hộ tại huyện Châu
Thành, tỉnh Sóc Trăng

Lại Thị Thu Lan

Phạm Văn Trọng
Tính

3183 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình sản xuất xoài xiêm
núm theo GAP và truyền
thống ở xã Quới An, huyện
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

3184 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình sản xuất xoài xiêm
núm theo kiểu mẫu ở xã
Quới An,huyện Vũng
Liêm,tỉnh Vĩnh Long

Phan Chí Bảo

Phạm Văn Trọng
Tính

3185 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình trồng khóm của
nông hộ tại Thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Tấn Lực

Nguyễn Đỗ Như
Loan

3186 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
và đề xuất giải pháp phát
triển cây cam Sành ở thị xã
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Trần Văn Hiểu

Nguyễn Đỗ Như
Loan

Lâm Thị Triều Vân Trần Thanh Dũng

3187 Luận văn ĐH

Phân tích khả năng thích
ứng với biến động của giá cả
thị trường của nông hộ chăn
nuôi heo ở huyện Vĩnh
Thạnh, thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Mảnh

Trần Thanh Dũng

3188 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình sản xuất
của mô hình kết hợp ếch-cá
và sự hài lòng của người dân
đối với hoạt động khuyến
nông liên quan đến mô hình
ếch-cá ở huyện Tháp Mười,
tỉnh Đồng Tháp

Mai Tiến Thành

Cao Quốc Nam

3189 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình sản xuất
và tiêu thụ hành tím của
nông hộ ở thị xã Vĩnh Châu,
tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thị Bích
Ngân

Trần Thanh Dũng

3190 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình sản xuất
và tiêu thụ mía đường ở tỉnh
Hậu Giang

Đặng Lý Huyền
Trâm

Võ Hồng Tú

3191 Luận văn ĐH

Phân tích thị thiếu người
tiêu dùng đối với các sản
phẩm gạo sạch tại Đồng
Bằng Sông Cửu Long

Đỗ Minh Uyên

Võ Hồng Tú

3192 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng sản
xuất và tiêu thụ lúa Nhật của
Hợp tác xã Vinacam của xã
Tân Tuyến, huyện Tri Tôn,
tỉnh An Giang

Phan Thị Loan

Đỗ Văn Hoàng

3193 Luận văn ĐH

Phân tích thực trạng vốn
sinh kế và giải pháp nâng
cao thu nhập cho nông dân
trồng mía tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Phan Xuân
Trường

Võ Hồng Tú

3194 Luận văn ĐH

Phân tích và đánh giá tình
hình liên kết trong sản xuất
và tiêu thụ mía đường tỉnh
Hậu Giang

3195 Luận văn ĐH

Phân tích và so sánh hiệu
quả tài chính của nông hộ
trong và ngoài cánh đồng
mẫu lớn xã Vị Thủy, huyện
Vị Thủy, tỉnh Hâu Giang

3196 Luận văn ĐH

Phân tích và so sánh hiệu
quả tài chính mô hình
chuyên lúa và lúa – màu của
nông hộ ở huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu

3197 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả tài chính
của mô hình sản xuất cam
xoàn của nông hộ tham gia
và không tham gia HTX xã
Phương Phú, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang

3198 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả tài chính
của nông dân sản xuất lúa
tham gia và không tham gia
cánh đồng lớn tại thị xã Ngã
Năm, tỉnh Sóc Trăng

3199 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả kinh tế của
mô hình độc canh mía với
Đặng Thị Thuý Nhi
màu xen mía ở huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Trần Duy Phát

3200 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả kinh tế của
mô hình tôm thâm canh tại
Sóc Trăng và Kiên Giang

Nguyễn Thùy
Trang

Trần Thị Loan

Võ Hồng Tú

Nguyễn Ngọc Toàn Trần Thanh Dũng

Lê Huỳnh Như

Lê Văn Tính

Phạm Thị Bé Ngoãn Trần Thanh Dũng

Phan Anh Thế
Nguyên

Trần Thị Kim
Hương

Trần Thanh Dũng

3201 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả tài chính
của các mô hình lúa-tôm và
nuôi tôm thâm canh ở tỉnh
Kiên Giang

Nguyễn Thị Thùy
Linh

Nguyễn Thùy
Trang

3202 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả tài chính
của các nông hộ trồng lúa
tham HTX và tổ hợp tác tại
huyện Vĩnh Thạnh, thành
phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngọc
Linh

Trần Thanh Dũng

3203 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả tài chính
của nông hộ trong và ngoài
mô hình kinh tế hợp tác tại
xã Hồ Đắc Kiện, huyện
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Trần Hồng Nhẫn

Trần Duy Phát

3204 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả tài chính
mô hình sản xuất lúa 3 vụ và
2 lúa - màu ở thành phố Vị
Khưu Hoàng Huynh Phạm Ngọc Nhàn
Thanh, tỉnh Hậu Giang năm
2017

3205 Luận văn ĐH

So sánh khả năng sinh
trưởng, năng suất và phẩm
chất của dưa lê khi phun
Canxi Clorua qua lá với các
nồng độ khác nhau

Huỳnh Văn Tấn

Phạm Văn Trọng
Tính

3206 Luận văn ĐH

So sánh khả năng sinh
trưởng, năng suất, hiệu quả
tài chính của một số loại rau
trồng bằng phương pháp địa
canh, trong giá thể và thủy
canh tĩnh

Phạm Thị Hồng My

Phạm Văn Trọng
Tính

3207 Luận văn ĐH

So sánh năng suất 16 giống
cao sản tại Mỹ Phú - Châu
Phú - An Giang vụ Hè Thu
năm 2017

Ngô Minh Đạt

Đỗ Văn Hoàng

3208 Luận văn ĐH

So sánh năng suất và phẩm
chất 15 giống lúa mới triển
vọng của viện lúa đồng bằng
sông Cửu Long trồng tại xã
Hòa An, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang vụ Đông
Xuân 2016- 2017

3209 Luận văn ĐH

So sánh năng suất và phẩm
chất của 12 giống cao sản
Nguyễn Ngọc Đệ
ngắn ngày trên vùng đất
Trịnh Hoàng Thăng và Nguyễn Thành
phèn Hòa An - Phụng Hiệp Trực
Hậu Giang

3210 Luận văn ĐH

3211 Luận văn ĐH

3212 Luận văn ĐH

3213 Luận văn ĐH

3214 Luận văn ĐH

So sánh năng suất và phẩm
chất của 12 giống lúa cao
sản ngắn ngày A1 trên vùng
đất phèn Hòa An Phụng
Hiệp - Hậu Giang
So sánh năng suất và phẩm
chất của 12 giống lúa cao
sản ngắn ngày chịu phèn tại
Hòa An - Phụng Hiệp - Hậu
Giang
So sánh năng suất và phẩm
chất của 12 giống lúa cao
sản ngắn ngày phẩm chất
cao trên vùng đất phèn Hòa
An- Phụng Hiệp- Hậu Giang
So sánh năng suất và phẩm
chất của 12 giống lúa cao
sản ngắn ngày trên vùng đất
phèn Hòa An - Phụng Hiệp Hậu Giang
So sánh năng suất và phẩm
chất của 12 giống lúa cao
sản triển trên vùng đất phèn
Hòa An-Phụng Hiệp-Hậu
Giang

Nguyễn Chí Linh

Nguyễn Ngọc Đệ
và Nguyễn Thành
Trực

Trần Văn Thuộc

Nguyễn Ngọc Đệ
và Nguyễn Thành
Trực

Lý Thành Văn

Nguyễn Thành
Trực

Nguyễn Văn Hạng

Nguyễn Ngọc Đệ
và Nguyễn Thành
Trực

Nguyễn Nhật Duy

Nguyễn Thành
Trực

Hà Anh Khoa

Nguyễn Ngọc Đệ
và Nguyễn Thành
Trực

3215 Luận văn ĐH

3216 Luận văn ĐH

So sánh năng suất và phẩm
chất của 13 giống lúa cao
sản ngắn ngày phẩm chất
cao trên vùng đất phèn Hòa
An – Phụng Hiệp – Hậu
Giang
So sánh năng suất, phẩm
chất và khả năng chống chịu
của 9 giống lúa do nông dân
chọn tạo tại nông trại khu II
trường Đại học Cần Thơ vụ
Thu Đông năm 2016

Võ Phước Nghĩa

Nguyễn Ngọc Đệ
và Nguyễn Thành
Trực

Phạm Thị Xuân

Huỳnh Như Điền

3217 Luận văn ĐH

So sánh năng suất, phẩm
chất và khả năng chống chịu
sâu bệnh của 8 giống lúa cao
Lâm Thị Huỳnh Như Huỳnh Như Điền
sản ngắn ngày tại Nông trại
khu II - Trường Đại học Cần
Thơ vụ Thu - Đông 2016.

3218 Luận văn ĐH

Tác động của giao thông
nông thôn trong xây dựng
nông thôn mới đến đời sống
người dân ở xã Vị Thanh,
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang

Trần Minh Thùy

Trần Duy Phát

3219 Luận văn ĐH

Tình hình tiêu chảy của heo
con giai đoạn theo mẹ và
cách phòng trị của nông hộ
xã Long Trị, huyện Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Mậu Bảo
Nhật

Trần Thanh Dũng

3220 Luận văn ĐH

Thực trạng và các yếu tố
ảnh hưởng đến việc chuyển
đổi sang mô hình 2 lúa màu tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Hồng Nhựt Phạm Ngọc Nhàn

3221 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của Nho giáo
với chính trị, xã hội thời Lê
sơ (1428-1527)

Võ Hoàng Phong

Lê Thị Minh Thu

Nghiên cứu về Ảnh hưởng của Nho giáo với chính trị, xã hội thời Lê sơ
(1428-1527)

3222 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn
Độ đến văn hóa Đông Nam
Á (từ thế kỉ I đến thế kỉ XV)

Huỳnh Ngọc Diệu

Trần Thị Hải Yến

3223 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng tôn giáo trong
đời sống tinh thần của người
Khơme Nam Bộ

Lê Thị Diễm My

Đặng Thị Tầm

3224 Luận văn ĐH
3225 Luận văn ĐH
3226 Luận văn ĐH
3227 Luận văn ĐH
3228 Luận văn ĐH

3229 Luận văn ĐH

3230 Luận văn ĐH
3231 Luận văn ĐH

Ánh sáng và những ứng
Nguyễn Hữu
dụng phổ biến nhất của ánh Trương Hoàng Thân
Khanh
sáng trong đời sống
Ba nguyên lý cơ bản của
Trà Đức Phô
Lê Hồng Đức
giải tích hàm .
Phan Thị Kim
Bài tập nhiệt động lực học
Giang Ngọc Trân
PhanLoan
Thị Kim
Bài tập nhiệt học
Võ Thị Bích Duyên
Loan
Bài tập về đường thẳng và
mặt phẳng trong không gian: Nguyễn Thành Nhân Nguyễn Phú Lộc
Lý thuyết và phân dạng

Bài toán tối ưu vector

Bán dẫn và ứng dụng của
bán dẫn
Bất đẳng thức Cauchy”: Kỹ
thuật sử dụng và các biện
pháp sư phạm

Trần Minh Nhựt

Lâm Quốc Anh

Nguyễn Phước Tâm

Vũ Thanh Trà

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Phú Lộc

3232 Luận văn ĐH

Biến ngẫu nhiên và các phân Phan Nguyễn Minh
phối xác suất quan trọng
Hiếu

3233 Luận văn ĐH

Biên soạn hệ thống các bài
tập về sự tương tự quang cơ

Huỳnh Trọng Lâm

Nghiên cứu về Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến văn hóa Đông Nam Á
(từ thế kỉ I đến thế kỉ XV)
Nghiên cứu về Ảnh hưởng tôn giáo trong đời sống tinh thần của người
Khơme Nam Bộ

Tìm hiểu sâu các nguyên lý của giải tích hàm, phân loại và giải các bài toán
liên quan .

Chỉ ra cơ sở lý thuyết và phân dạng các bài tập toán về đường thẳng và mặt
phẳng trong không gian
Luận văn các tính chất của hàm lồi, hàm liên tục trong không gian sắp thứ
tự theo nón. Các loại nghiệm của bài toán tối ưu vector trong không gian
sắp thứ tự. Trình bày phương pháp vô hướng hóa phi tuyến trong việc khảo
sát các tính chất nghiệm của bài toán tối ưu vector, bao gồm điều kiện toàn
tại bà tính ổn định nghiệm.

Nghiên cứu và đề xuất cách sử dụng bất dẳng thức Cauchy và các biện pháp
sư phạm dùng trong dạy học

Trình bày các kiến thức về biến ngẫu nhiên, hàm của các biến ngẫu nhiên,
kỳ vọng và moment của một biến ngẫu nhiên, moment của hai và ba biến
Lê Phương Thảo
ngẫu nhiên. Ngoài ra, các phân phối xác suất rời rạc và liên tục quan trọng
cùng các tham số đặc trưng cũng được trình bày chi tiết.
Nguyễn Trường
Long

3234 Luận văn ĐH

3235 Luận văn ĐH

3236 Luận văn ĐH

3237 Luận văn ĐH

3238 Luận văn ĐH

3239 Luận văn ĐH
3240 Luận văn ĐH
3241 Luận văn ĐH

3242 Luận văn ĐH

3243 Luận văn ĐH

Biểu hiện của chủ nghĩa
lãng mạn qua tiểu thuyết
Indiana (Chỉ còn tình yêu)
của George Sand

Văn Minh Toàn

Trình bày cơ sở lý thuyết về chủ nghĩa lãng mạn; phân tích biểu hiện của
Nguyễn Thị Hồng
chủ nghĩa lãng mạn qua tiểu thuyết Indiana (Chỉ còn một tình yêu) của
Hạnh
George Sand

Luận văn nghiên cứu các dạng hội tụ của dãy hàm và dãy tập theo nhiều
nghĩa khác nhau cùng với các mối quan hệ của chúng, bao gồm sự hội tụ
Các dạng hội tụ trong tối ưu Nguyễn Thị Hồng
Kuratowski, sự hội tụ Hausdorff, sự hội tụ đều, sự hội tụ Wijsman, sự hội
Lâm Quốc Anh
hóa và ứng dụng
Liên
tụ 28Fisher, sự hội tụ Mosco, sự hội tụ Attouch – Wets. Áp dụng các kết
quả về sự hội tị của dãy tập và dãy hàm để xét sự hội hội tụ nghiệm của bài
toán tối ưu vector trong không gian Banach.
Trình bày cơ sở lí thuyết về dạy học và dạy học trải nghiệm. Hệ thống
Các hình thức dạy học trải
những bài có khả năng thực hiện dạy học trải nghiệm trong chương trình
nghiệm qua môn Địa lí 10 ở
Nguyễn Thị Ngọc
Địa lí 10 – THPT; Xây dựng giáo án và tiến hành thực nghiệm tại trường
Trần Trung Tín
huyện Châu Thành A, tỉnh
Phúc
THPT huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Phân tích hiệu quả của
Hậu Giang
phương pháp
Luận văn nghiên cứu các cấu trúc sắp thứ tự theo nón của không gian
Các nguyên lý biến phân
vector và các cấu trúc lồi, liên tục của hàm trong không gian sắp thứ tự theo
Nguyễn Trọng Nhân Lâm Quốc Anh
vector
nón. Áp dụng các công cụ trên, luận văn trình bày các nguyên lý biến phân
vector cho hàm vector đơn trị và đa trị.
Các phương pháp gần đúng
giải phương trình
Bùi Thị Phương Nhu Huỳnh Anh Huy
Schrodinger trong cơ học
lượng
tử
Các
phương
pháp gần đúng
giải phương trình
Bùi Thị Phương Nhu Huỳnh Anh Huy
Schrodinger trong cơ học
lượng tử
Các toán tử vi phân và ứng
Ngô Vũ Hảo
Vũ Thanh Trà
dụng
Các trạng thái của vật chất
Nguyễn Hoài
Phan Thị Kim
trong nhiệt học
Phương
Loan
Cách dùng từ chỉ mức độ
“rất, lắm, quá, hơi, khá”
Nguyễn Thị Ánh
trong tác phẩm “Đất rừng
Nguyễn Văn Tư
Dương
phương nam” của nhà văn
Đoàn Giỏi
Cải cách giáo dục ở Nhật
Phạm Thị Phượng
Bản và Xiêm (nửa sau thế kỉ Ngô Thị Ngọc Linh
Linh
XIX- đầu thế kỉ XX)

Khảo sát, thống kê, phân loại cách dùng từ chỉ mức độ: “rất, lắm, quá, hơi,
khá” trong tác phẩm “Đất rừng phương nam” của nhà văn Đoàn Giỏi; lí giải
giá trị biều đạt của chúng trong văn cảnh.
Nghiên cứu về Cải cách giáo dục ở Nhật Bản và Xiêm (nửa sau thế kỉ XIXđầu thế kỉ XX)

3244 Luận văn ĐH

Cải cách Minh Trị ở Nhật
Bản (1868-1895)
Cải tiến hệ thống đo thời
gian bài con quay hồi
chuyển của hãng Passco

Nguyễn Tiến Đạt

Phạm Thị Phượng
Nghiên cứu về Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản (1868-1895)
Linh

Lâm Phương Tính

Trần Thanh Hải

3246 Luận văn ĐH

Cảm hứng chủ đạo trong
truyện ngắn Nam bộ giai
đoạn cuối thế kỉ XIX - đầu
thế kỉ XX.

Châu Thị Mộng

Huỳnh Thị Lan
Phương

3247 Luận văn ĐH

Cảm hứng về thân phận con
người trong Truyện Kiều.

Nguyễn Thị Diễm
Ly

Trên cơ sở lý luận về cảm hứng sáng tác, phân tích cảm hứng về thân phận
Lê Thị Ngọc Bích con người trong Truyện Kiều; đồng thời phân tích, đánh giá giá trị hiện
thực và giá trị nhân đạo, nhân văn của tác phẩm.

Trần Thị Mỹ Hạnh

Phạm Phú Cường

Nguyễn Hồng Phúc

Phạm Phú Cường

3245 Luận văn ĐH

3248 Luận văn ĐH
3249 Luận văn ĐH

3250 Luận văn ĐH

3251 Luận văn ĐH

Cảm ứng cân bằng và ứng
dụng
Cầu Wheatstone

Cô lập một hợp chất từ cao
ethyl acetate của cây Hồng
ri (Cleome spinosa), Họ
màn màn (Capparaceae)

Cô lập một hợp chất từ ethyl
acetate của dây vác Dây vác
(Cayratia trifolia L.), họ nho
(Vitaceae)

Trình bày cơ sở lý luận về cảm hứng sáng tác; phân tích cảm hứng chủ đạo
trong truyện ngắn Nam bộ giai đoạn cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Từ bột cây hồng ri phần trên mặt đất và bột rễ Hồng ri tiến hành điều chế 5
loại cao chiết có độ phân cực tăng dần thu được 5 loại cao tương ứng của
mỗi loại: cao n-hexane, cao chloroform, cao ethyl acetate, cao methanol và
cao methanol-nước. Bằng phương pháp sắc ký cột nhiều lần trên cao ethyl
Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Phúc Đảm acetate phần trên mặt đất cây Hồng ri đã cô lập được 1 hợp chất sạch: 1-Oα-D-glucopyranosyl-3,4dihydroxy-2-(2’-hydroxyoctadecanoylamino)-12Eicosene. Cấu trúc các hợp chất được xác định dựa trên các phương pháp
phổ nghiệm 1HNMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC, MS và so sánh
với tài liệu tham khảo.

Nguyễn Huỳnh
Phúc Lộc

Thái Thị Tuyết
Nhung

Dây Vác thu hái tại huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long được rửa sạch, sấy
khô, xay thành bột. Từ 10 kg bột Dây Vác tiến hành điều chế 3 loại cao
chiết có độ phân cực tăng dần thu được 3 loại cao tương ứng: cao hexane,
cao ethyl acetate và cao methanol. Bằng phương pháp sắc ký cột nhiều lần
trên cao ethyl acetate đã cô lập được 1 hợp chất sạch: daucosterol. . Hợp
chất cô lập được phân tích định danh bằng các phương pháp 1H-NMR, 13CNMR, MS và đối chiếu so sánh.

3252 Luận văn ĐH

Cô lập một hợp chất từ
methanol của cây Hồng ri
(Cleome spinosa), Họ màn
màn (Capparaceae)

Lê Hồng Cẩm

Từ bột cây hồng ri phần trên mặt đất và bột rễ Hồng ri tiến hành điều chế 5
loại cao chiết có độ phân cực tăng dần thu được 5 loại cao tương ứng của
mỗi loại: cao n-hexane, cao chloroform, cao ethyl acetate, cao methanol và
cao methanol-nước. Bằng phương pháp sắc ký cột nhiều lần trên cao cao
Nguyễn Phúc Đảm
methanol phần trên mặt đất cây Hồng ri đã cô lập được 1 hợp chất sạch: 5hidroxymethylfufural. Cấu trúc các hợp chất được xác định dựa trên các
phương pháp phổ nghiệm 1HNMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC, MS
và so sánh với tài liệu tham khảo.

Nguyễn Thị Thùy
Linh

Cô lập được 3 hợp chất có danh pháp daucosterol; 1-O- -Dglucopyranosyl(2S,3R,4E,8E)-2-(2 R-2 -hydroxyhexa-decanoylamino) 4,8octadecadien-1,3diol; 1-O- -D-glucopyranosy-(2S,3S,4R,8Z/8E)-2- R-2
Nguyễn Phúc Đảm hydroxytetracosanoylamino)-8-octadecene-1,3,4-triol từ bôt quả bần chua ở
4 loại cao có độ phân cực tăng dần n-hexane, cao chloroform , cao ethyl
acetate và cao methanol. Hợp chất cô lập được phân tích định danh bằng
các phương pháp 1H-NMR, 13C- NMR, MS và đối chiếu so sánh.

3253 Luận văn ĐH

Cô lập một hợp chất trong
cao chloroform của quả cây
Bần chua (Sonneratia
caseolaris (L.) Engl.), Họ
bằng lăng (Lythraceae)

3254 Luận văn ĐH

Cơ sở lí thuyết và các dạng
câu hỏi trắc nghiệm thường
Nguyễn Hoàng Nam
gặp trong các kì thi Olympic
Vật lí sinh viên toàn quốc

3255 Luận văn ĐH
3256 Luận văn ĐH
3257 Luận văn ĐH
3258 Luận văn ĐH
3259 Luận văn ĐH

3260 Luận văn ĐH

Cuộc khẩn hoang tỉnh Rạch
Giá cuối thế kỉ XIX đầu thế
Danh Minh
kỉ XX
Chất liệu Đường thi trong
Phạm Thị Thúy Kiều
Truyện Kiều.
Chế tạo cảm biến đo cường
Hà Phúc Duy
độ ánh sáng
Chế tạo cảm biến đo khoảng
Hồ Huệ Trí
cách
Chế tạo dụng cụ học tập
giảng dạy môn Thiên văn
Lê Mỹ Ái
con lắc Fourcault
Chế tạo đồ dụng cụ học tập
môn Thiên văn Đồng hồ
Mặt Trời kiểu xích đạo

Nguyễn Đình
Phương Thảo

Vũ Thanh Trà

Trần Minh Thuận

Nghiên cứu về Cuộc khẩn hoang tỉnh Rạch Giá cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ
XX

Lê Thị Ngọc Bích

Trên cơ sở lí luận về Đường thi, khảo sát, mô tả và phân tích giá trị nghệ
thuật của chất liệu Đường thi trong Truyện Kiều

Trần Thanh Hải
Trần Thanh Hải
Phạm Nguyễn Toại

Phạm Nguyễn Toại

3261 Luận văn ĐH

Chế tạo đồ dụng cụ học tập
môn Thiên văn Thiên cầu

Dư Minh Tiến

Phạm Nguyễn Toại

3262 Luận văn ĐH

Chiến lược đối ngoại của
Singapore- Quan hệ Việt
Nam- Singapore từ năm
1965 đến nay

Lâm Kim Ngân

Nguyễn HữuThành

Nghiên cứu về Chiến lược đối ngoại của Singapore- Quan hệ Việt NamSingapore từ năm 1965 đến nay

3263 Luận văn ĐH

Chuỗi Fourier, phép biến
đổi Fourier và một số ứng
dụng

Ngô Thị Thùy
Thương

Nguyễn Thư
Hương

Một số kiến thức cơ bản của chuỗi Fourier và phép biến đổi Fourier được
trình bày. Từ đó ứng dụng các kiến thức này vào việc giải một số bài toán
tích phân, tìm phép biến đổi Fourier ngược, giải một số phương trình vi
phân, phương trình đạo hàm riêng như phương trình truyền nhiệt, phương
trình truyền sóng, phương trình vận chuyển.

3264 Luận văn ĐH

Dark Tourism – Tiềm năng,
thực trạng và giải pháp phát
triển bền vững ở ĐBSCL

Võ Trọng Tính

Nguyễn Minh
Quang

Trình bày cơ sở lý luận về du lịch và du lịch tưởng niệm (Dark Tourism);
Phân tích tiềm năng phát triển Dark Tourism tại ĐBSCL; Đánh giá hiện
trạng và đề xuất giải pháp phát triển.

Lê Thanh Điền

Nguyễn Phú Lộc

Đề xuất các phương án dạy học bất phương trình vô tỉ nhằm nâng cao hiệu
quả quá trình dạy học

Huỳnh Thị Diễm
Xuyên

Nguyễn Phú Lộc

3265 Luận văn ĐH
3266 Luận văn ĐH
3267 Luận văn ĐH

Dạy học bất phương trình vô
tỉ trong chương trình toán
Phổ thông
Dạy học định lý cosin dựa
trên chuẩn kiến thức -kỹ
năng
Dạy học đường tròn theo
chuẩn kiến thức kỹ năng

Võ Thị Ngọc Lan

Đề xuất các phương án dạy học định lý cosin trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ
năng
Đề xuất các phương án dạy học đường tròn trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ
Nguyễn Phú Lộc
năng

3268 Luận văn ĐH

Dạy học giải bài toán "Tìm
hai số khi biết tổng và hiệu
của hai số đó" cho học sinh
lớp 4

Mai Thị Thủy Tiên

3269 Luận văn ĐH

Dạy học hàm số bậc hai và
tâm tam thức bậc hai trong
trường phổ thông

Trần Yến Linh

Nguyễn Phú Lộc

3270 Luận văn ĐH

Dạy học hàm số mũ

Nguyễn Văn Nhân

Nguyễn Phú Lộc

3271 Luận văn ĐH

Dạy học phương trinh vô tỉ

Trương Phi Phụng

Luận văn trình bày cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của dạy dạng toán tìm
hai số khi biết tổng và hiệu; các dạng bài toán này; các khái niệm (tổng,
Nguyễn Phú Lộc
hiệu); trên cơ sở khảo sát thực trạng, tác giả đề xuất giải pháp giảng dạy và
soạn giảng giáo án mẫu.
Đề xuất các phương án dạy học hàm số bâjc hai và tam thức bậc hai trên cơ
sở chuẩn kiến thức kỹ năng

Đề xuất các phương án dạy học hàm số mũ trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ
năng
Đề xuất các phương án dạy học phương trình vô tỉ trên cơ sở chuẩn kiến
Nguyễn Phú Lộc
thức kỹ năng

3272 Luận văn ĐH

3273 Luận văn ĐH

Designing lessons in
English for students of
Physics teacher education,
Can Tho university.
Đại lượng spin trong cơ học
lượng tử

Võ Quốc Thịnh

Vũ Thanh Trà

Nguyễn Hồng
Duyên

Huỳnh Anh Huy

3274 Luận văn ĐH

Đánh giá hàm lượng dinh
dưỡng đa lượng và chất bảo
quản trong cháo dinh dưỡng
dành cho trẻ em trên địa bàn
thành phố Cần Thơ

Trần Thị Thu Hồng

Hoàng Hải Yến

3275 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng hoạt độ
phóng xạ ở một số khu vực
thuộc ngoại ô Thành phố
Cần Thơ

Lê Thị Ngọc Bình

Dương Quốc
Chánh Tín

Thực nghiệm đề tài, tiến hành thu thập và phân tích 20 mẫu cháo dinh
dưỡng dành cho trẻ em (của 11 cơ sở bán cháo dinh dưỡng) trên địa bàn
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các thành phần dinh dưỡng đa lượng
trong cháo được phân tích gồm cacbohidrat, chất béo và protein; các chất
bảo quản khảo sát là natri benzoat và kali sorbat. Những quy trình phân tích
sử dụng trong đề tài đều là các quy trình tiêu chuẩn và được thẩm định với
độ tin cậy cao. Các phương pháp phân tích hàm lượng dinh dưỡng của cháo
sử dụng trong đề tài gồm: phương pháp Bertrand, phương pháp Adam –
Rose – Gottlieb, phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl. Riêng đối với
phương pháp phân tích natri benzoat và kali sorbat chúng tôi đã tham khảo
quy trình phân tích hai chất này theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao, đầu dò UV trên nền mẫu rau quả. Do có sự khác biệt giữa nền mẫu của
quy trình tham khảo so với nền mẫu thực tế nên chúng tôi phải khảo sát,
điều chỉnh lại quy trình xử lý mẫu cho phù hợp. Chúng tôi đã thẩm định
phương pháp phân tích định lượng natri benzoat và kali sorbat để đảm bảo
độ tin cậy cho phương pháp phân tích này. Kết quả khảo sát cho thấy 100%
mẫu cháo đạt yêu cầu về tỉ lệ năng lượng cacbohidrat, không có mẫu cháo
nào đạt yêu cầu về tỉ lệ năng lượng chất béo và 35% mẫu cháo đạt yêu cầu
về tỉ lệ năng lượng protein. Không phát hiện natri benzoat và kali sorbat
trong tất cả các mẫu cháo khảo sát.

3276 Luận văn ĐH

Đánh Giá Phương Pháp
Phân Tích Photpho Trong
Nước Thải Thủy Sản Bằng
Phổ Hấp Thu Phân Tử UvVis Và Phổ Phát Xạ Cao
Tần Cảm Ứng Icp-Oes

3277 Luận văn ĐH

Đánh giá tiềm năng và thực
trạng phát triển ngành
NTTS ở TX. Vĩnh Châu,
tỉnh Sóc Trăng

3278 Luận văn ĐH

Đánh gia theo định hướng
PISA trong chương trình
Địa lí 10 - THPT

3279 Luận văn ĐH

Ngô Khương Duy

Lý Thị Kiều My

Nguyễn Thị Thu
Thủy

Đề tài “Đánh giá phương pháp phân tích photpho trong nước thải thủy sản
bằng phổ hấp thu phân tử UV-Vis và phổ phát xạ cao tầng cảm ứng ICPOES” đã tối ưu hóa kiện phù hợp cho phân tích photpho trên hai thiết bị
phổ phát xạ cao tần (ICP-OES) và hấp thu phân tử (UV-Vis) theo các tiêu
chí về độ tuyến tính (với 0,99 < R2 < 1), độ ổn định thiết bị , độ lặp lại ,
hiệu suất thu hồi (98,6%), giới hạn phát hiện (LOD = 0,086), giới hạn định
lượng (LOQ = 0,107). Các tiêu chí phù hợp với qui định về phân tích
photpho của AOAC. Phương pháp được áp dụng phân tích 11 mẫu nước
thải thủy sản ở ba địa điểm khác nhau (Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Khu
công nghiệp Trà Nóc 2 và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng Cần Thơ) khi đối chiếu với QCVN 11-MT:2015/BTNMT cho kết
quả 7 mẫu nước thải thủy sản có hàm lượng photpho vượt giới han cho
phép có nồng độ từ 12,23-29,17 mg/L, 4 mẫu không bị nhiễm photpho (<
10 ppm).

Trịnh Chí Thâm

Trình bày cơ sở lý luận về NTTS; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
NTTS ở TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Đánh giá hiện trạng và đề xuất
giải pháp phát triển
Trình bày cơ sở lý thuyết về đánh giá trong dạy học. Hệ thống những nội
dung có khả năng thiết kế đề PISA trong chương trình Địa lí 10 - THPT.
Tiến hành thiết kế các đề theo PISA và tiến hành thực nghiệm; Đánh giá
hiệu quả của các các đề PISA qua phân tích kết quả thực nghiệm
Nghiên cứu, mô tả, đánh giá khải quát đặc điểm nội dung và nghệ thuật của
tạp văn Nguyễn Ngọc Tư

Đỗ Lan Chi

Lê Văn Nhương

Đặc điểm của tạp văn
Nguyễn Ngọc Tư

Nguyễn Hồng Lãm

Trần Văn Minh

3280 Luận văn ĐH

Đặc điểm nội dung và nghệ
thuật tác phẩm Cho tôi xin
một vé đi tuổi thơ của
Nguyễn Nhật Ánh

Lê Huỳnh Trúc Mai

Nguyễn Thị Hồng Phân tích, đánh giá đặc điểm nội dung và nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm
Hạnh
Cho tôi một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh

3281 Luận văn ĐH

Đặc điểm nội dung và nghệ
thuật tác phẩm Tôi thấy hoa
vàng trên cỏ xanh của
Nguyễn Nhật Ánh

Trừ Văn Ngon

Nguyễn Thị Hồng Phân tích, đánh giá đặc điểm nội dung và nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm
Hạnh
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Nguyễn Nhật Ánh

3282 Luận văn ĐH

Đặc điểm nội dung và nghệ
thuật tiểu thuyết Eugénie
Grandet của Honoré de
Balzac

Lâm Thị Cẩm
Nhung

Phạm Tuấn Anh

Nghiên cứu, mô tả, phân tích, khái quát dặc điểm nội dung và nghệ thuật
của tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac

3283 Luận văn ĐH

Đặc điểm nội dung và nghệ
thuật tiểu thuyết Hóa thân
của Franz Kafka

Trần Trúc Linh

Phạm Tuấn Anh

Nghiên cứu, mô tả, phân tích, khái quát dặc điểm nội dung và nghệ thuật
của tiểu thuyết Hóa thân của Franz Kafka

Đặc trưng của tiểu thuyết
qua tác phẩm Nỗi buốn
chiến tranh của Bảo Ninh
Đấu tranh Binh vận ở
CầnThơ (1961 – 1975)

Trình bày cơ sở lý luận thể loại tiểu thuyết; phân tích và khái quát đặc trưng
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Trọng Hiếu
của thể loại tiểu thuyết thời kì đổi mới qua tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh
Hạnh
của Bảo Ninh

3286 Luận văn ĐH

Địa chất và lịch sử phát
triển địa chất của Việt Nam

Trương Thị Huỳnh
Như

3287 Luận văn ĐH

Điện thế sinh vật

3288 Luận văn ĐH

Điều tra và lập bản đồ phân
bố thực vật làm thuốc mọc
hoang dại tại Núc Cấm – An
Giang

Phan Thành Đạt

Phùng Thị Hằng

3289 Luận văn ĐH

Điều tra và lập cơ sở dữ liệu
cây trồng làm thuốc ở một
số chùa và vườn thuốc nam
tại Sóc Trăng

Hồ Thị Kim Nhung

Phùng Thị Hằng

3290 Luận văn ĐH

Định cư của người Hoa trên
vùng đất Nam Bộ thế kỉ
XVII - XIX

Nguyễn Hồng My

Đặng Thị Tầm

3291 Luận văn ĐH

Đo nhiệt dung riêng của vật
rắn với bộ thí nghiệm hãng
Phywe

Nguyễn Thị Thanh
Duyên

Trần Thanh Hải

3292 Luận văn ĐH

Đóng góp tiểu thuyết Nhất
Linh từ góc nhìn thể loại

Phùng Thị Kim Anh

Hồ Thị Xuân
Quỳnh

Trình bày cơ sở lý thuyết về thể loại; khảo sát một số tiểu thuyết của Thạch
Lam để đánh giá đóng góp của nhà văn về mặt hoàn thiện thể loại tiểu
thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XX

3293 Luận văn ĐH

Đóng góp truyện ngắn Thế
Lữ từ góc nhìn thể loại

Chim Thị Thu Thể

Hồ Thị Xuân
Quỳnh

Trình bày cơ sở lý thuyết về thể loại; khảo sát một số truyện ngắn của Thế
Lữ để đánh giá đóng góp của nhà văn về mặt hoàn thiện thể loại truyện
ngắn Việt Nam đầu thế kỉ XX

3294 Luận văn ĐH

Gia giáo Trung Quốc trong
tiểu thuyết Phong thần diễn
nghĩa của Hứa Trọng Lâm

Huỳnh Hữu Lộc

Phạm Hoàng
Nghĩa

Nghiên cứu, lí giải biểu hiện và phân tích nguyên nhân của gia giáo Trung
Quốc trong tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa của Hứa Trọng Lâm

3284 Luận văn ĐH
3285 Luận văn ĐH

Lê Phát Đạt

Lê Nhựt Linh

Phạm Đức Thuận Nghiên cứu về Đấu tranh Binh vận ở CầnThơ (1961 – 1975)
Trình bày khái quát cơ sở lý luận về địa chất; phân tích lịch sử và đặc điểm
Lê Thành Nghề   địa chất của VN, từ đó đánh giá tác động của địa chất tới tự nhiên và kinh tế
xã hội VN
Vũ Thanh Trà

Nghiên cứu về vấn đề Định cư của người Hoa trên vùng đất Nam Bộ thế kỉ
XVII - XIX

3295 Luận văn ĐH
3296 Luận văn ĐH
3297 Luận văn ĐH
3298 Luận văn ĐH

3299 Luận văn ĐH

3300 Luận văn ĐH

Hàm green và ứng dụng
trong nghiên cứu hệ nhiều
hạt
Hàm phân bố xuyên tâm và
ứng dụng trong nghiên cứu
cấu trúc vật liệu
Hàm ý trong truyện ngụ
ngôn Êdôp
Hệ thống câu hỏi trắc
nghiệm chương 1 “Động
học chất điểm” (Vật lý 10
NC)
Hệ thống kiến thức bài tập
và câu hỏi trắc nghiệm
chương V “ Cảm ứng điện
từ” (Vật lý 11 CB)

Võ Thị Bé Giàu

Huỳnh Anh Huy

Võ Thị Yến Ngọc

Huỳnh Anh Huy

Trương Diễm My

Nguyễn Thụy
Thùy Dương

Nguyễn Thị Ngân

Phan Thị Kim
Loan

Phùng Thị Diễm
Trinh

Phan Thị Kim
Loan

Hệ thống kiến thức phân
loại và phương pháp giải bài
Nguyễn Đức Cường
tập chương“Động lực học
chất điểm” Vật lí 10CB

3301 Luận văn ĐH

Hệ thống kiến thức và xây
dựng một số dạng bài tập
glucide – aminoacide –
peptide – protein

3302 Luận văn ĐH

Hiện trạng và giải pháp khai
thác bền vững văn hóa tâm
linh người Khmer Sóc
Trăng trong bối cảnh du lịch
đại chúng

3303 Luận văn ĐH

Hình tượng người anh hùng
trong tiểu thuyết truyền
thống Trung Hoa

Phân tích hàm ý và các cơ chế tạo hàm ý trong truyện ngụ ngôn của Êdốp

Phan Thị Kim
Loan

Thái Thị Tuyết
Nhung

Đề tài “Hệ thống kiến thức và xây dựng một số dạng bài tập các hợp chất
sinh hóa glucide – amino acid – peptide – protein” được thực hiện nhằm
xây dựng một cơ sở lý thuyết đầy đủ về các hợp chất sinh hóa trên, đồng
thời hệ thống hóa lại các kiến thức đó theo các phương pháp hệ thống hóa
kiến thức như sử dụng Graph, sơ đồ tư duy, biểu bảng. Cuối cùng, xây dựng
các dạng bài tập giúp củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng của người
học. Đề tài chủ yếu xoáy sâu vào lĩnh vực sinh hóa tĩnh, mà chi tiết đó là
các hợp chất glucide – amino acid – peptide – protein.

Lý Thị Hồng Ngọc

Lê Văn Hiệu

Trình bày cơ sở lý luận về du lịch văn hóa và du lịch tâm linh; Phân tích giá
trị văn hóa của người Khmer tỉnh Sóc Trăng để phát triển su lịch trong bối
cảnh du lịch đại chúng; Đề xuất một số giải pháp phát triển

Võ Minh Thiện

Phạm Hoàng
Nghĩa

Trình bày cơ sở lý luận về hình tượng nhân vật, tiểu thuyết truyền thống
Trung Hoa; phân tích đặc điểm nổi bật và nghệ thuật thể hiện hình tượng
người anh hùng trong tiểu thuyết truyền thống Trung Hoa

Nguyễn Quốc Huy

3304 Luận văn ĐH

Hoạt động thương mại ở
vùng đất Mỹ Tho thế kỉ
XVII-XVIII

Trịnh Quốc Gia

Trần Minh Thuận Nghiên cứu về Hoạt động thương mại ở vùng đất Mỹ Tho thế kỉ XVII-XVIII

3305 Luận văn ĐH

Ideal nguyên tố và ideal
nguyên tố yếu trên vành
không giao hoán

Nguyễn Trương
Phượng Diễm

Tổng hợp các kiến thức về ideal nguyên tố và ideal nguyên tố yếu trên vành
Lê Phương Thảo không giao hoán. Đặc biệt, luận văn còn trình bày các tính chất của ideal
nguyên tố yếu trên near-ring không giao hoán và trên nửa vành.

3306 Luận văn ĐH

Ideal nguyên tố và ideal tối
đại trên vành giao hoán

Nguyễn Ngọc Hân

Tổng hợp các kiến thức liên quan đến ideal tối đại và ideal nguyên tố trên
vành giao hoán. Hơn nữa, ideal nguyên tố và ideal tối đại trên miền nguyên
Lê Phương Thảo
và một số vành đặc biệt như vành chính, vành Noether, vành Artin cũng
được trình bày.

3307 Luận văn ĐH

Khai thác và sử dụng các lễ
hội truyền thống tại địa
phuong trong dạy học lịch
sử Việt Nam lớp 11 ở
trường THPT ĐBSCL

Trần Thị Bích Thi

Nguyễn Đức Toàn

Dương Bé Thi

Trần Thanh Hải

Sử Chí Bằng

Dương Quốc
Chánh Tín

Sử Chí Bằng

Dương Quốc
Chánh Tín

Lê Thị Ngọc

Dương Quốc
Chánh Tín

Trần Thùy Trang

Phạm Phú Cường

Phạm Mỹ Nhựt

Phạm Phú Cường

3308 Luận văn ĐH
3309 Luận văn ĐH

3310 Luận văn ĐH

3311 Luận văn ĐH
3312 Luận văn ĐH
3313 Luận văn ĐH

Khảo sát các định luật thực
nghiệm chất khí
Khảo sát dị thừơng từ ở khu
vực Đồng Bằng Sông Cửu
Long
Khảo sát dị thừơng từ ở khu
vực Đồng Bằng Sông Cửu
Long
Khảo sát dị thường trọng lực
ở khu vực Đồng Bằng Sông
Cửu Long
Khảo sát đặc tính của dòng
điện trong không khí
Khảo sát đặc tuyến của pin
mặt trời

Nghiên cứu về vấn đề Khai thác và sử dụng các lễ hội truyền thống tại địa
phuong trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường THPT ĐBSCL

3314 Luận văn ĐH

3315 Luận văn ĐH
3316 Luận văn ĐH
3317 Luận văn ĐH
3318 Luận văn ĐH

3319 Luận văn ĐH

3320 Luận văn ĐH

Khảo sát hàm lượng formol,
hàn the, chất bảo quản trong
các loại ngũ cốc ăn liền
dạng sợi

Khảo sát hiệu ứng Doppler
trong âm thanh
Khảo sát lỗi hành văn của
học sinh Trường THPT
Bình Minh
Khảo sát máy biến áp
Khảo sát thành phần hóa
học của cây bạc hà
(Alocasia odora (Roxb.) K.
Koch)
Khảo sát thành phần hóa
học của cây môn nước
(Colocasia esculenta (L.)
Schott)
Khảo sát thành phần hóa
học phân đoạn ít phân cực
của cao ethyl acetate cây mơ
lông (Paederia lanuginosa
Wall) ở Thành phố Cần Thơ

Đinh Hữu Khả Ái

Hoàng Hải Yến

Võ Thị Kiều Diễm

Trần Thanh Hải

Hồ Bảo Yến
Nguyễn Hữu Vân
Hải

Khảo sát, thống kê, phân loại lỗi hành văn của HS trường THPT Bình
Nguyễn Thị Ngọc
Minh, phân tích kết quả khảo sát để mô tả những lỗi hành văn nổi bật, lí
Điệp
giải nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục
Dương Quốc
Chánh Tín

Lê Nguyễn Thị Học
Lễ

Võ Thị Thanh
Phương

Trần Thị Thanh
Thúy

Võ Thị Thanh
Phương

Võ Thành Chung

Thực nghiệm đề tài, tiến hành thu thập ngẫu nhiên 50 mẫu thực phẩm gồm
5 loại: bún, hủ tiếu, bánh lọt, mì tươi, bánh phở tại 4 chợ trên địa bàn quận
Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Tiến hành kiểm tra định tính hàn the bằng
giấy nghệ. Tiến hành đánh giá độ tin cậy của quy trình định lượng formol
qua các thông số: khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn
định lượng (LOQ), độ chính xác. Tiến hành kiểm tra định lượng formol
bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS. Kết quả thu
được có 17/50 mẫu phát hiện chứa formol, tuy nhiên không thể định lượng
vì hàm lượng tất cả các mẫu nhỏ hơn giá trị LOQ. Tiến hành kiểm tra định
lượng natri benzoat, kali sorbat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao (HPLC) đầu dò UV. Kết quả thu được có 9/50 mẫu vượt quá hàm lượng
natri benzoat cho phép trong thực phẩm (chiếm 18% tổng số). Đối với định
lượng kali sorbat hầu như không phát hiện hàm lượng chất này có trong
thực phẩm.

Ngô Quốc Luân

Đề tài đã tiến hành khảo sát định tính sơ bộ thành phần hóa học trong cây
mơ lông cho thấy có sự hiện diện của các hợp chất: steroid, flvonoid,
alcaloid, saponin, tannin, glycoside, coumarine. Từ cao EtOAc đã cô lập,
tinh chế và định danh được 2 hợp chất là quercetin, kaempferol-7-O-α-Lrhamnopyranoside. Trong đó, kaempferol-7-O-α-Lrhamnopyranoside lần
đầu tiên được phân lập từ cây mơ lông. Cấu trúc các hợp chất được xác
định dựa trên các phương pháp phổ nghiệm 1HNMR, 13C-NMR, DEPT,
HSQC, HMBC, MS và so sánh với tài liệu tham khảo.

3321 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần hóa
học phân đoạn phân cực của
cao ethyl acetate cây mơ
lông (Paederia lanuginosa
Wall) ở Thành phố Cần Thơ

3322 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần hóa
học phân đoạn phân cực
trung bình của cao ethyl
acetate cây mơ lông
(Paederia lanuginosa Wall)
ở Thành phố Cần Thơ

3323 Luận văn ĐH

Khảo sát thực trạng việc rèn
luyện một số kĩ năng mềm
Đỗ Thùy Mỹ Duyên
của sinh viên Sư phạm
trường ĐHCT

3324 Luận văn ĐH

Khí hậu và sự phân hóa của
khí hậu Việt Nam

3325 Luận văn ĐH

3326 Luận văn ĐH
3327 Luận văn ĐH
3328 Luận văn ĐH

Khoảng cách Hausdorff và
ứng dụng

Khôi phục máy kinh vĩ Lietz
No625 Sokkisha
Laser bán dẫn và ứng dụng
trong y học
Laser rắn và ứng dụng

Hồ Thị Thúy Như

Phan Như Thảo

Phạm Thị Huyền
Trang

Ngô Quốc Luân

Đề tài đã tiến hành khảo sát định tính sơ bộ thành phần hóa học trong cây
mơ lông cho thấy có sự hiện diện của các hợp chất: steroid, flvonoid,
alcaloid, saponin, tannin, glycoside, coumarine. Từ cao EtOAc đã cô lập,
tinh chế và định danh được 1 hợp chất là 6-hydroxygeniposide. Dây là chất
lần đầu tiên được phân lập từ cây mơ lông. Cấu trúc các hợp chất được xác
định dựa trên các phương pháp phổ nghiệm 1HNMR, 13C-NMR, DEPT,
HSQC, HMBC, MS và so sánh với tài liệu tham khảo.

Ngô Quốc Luân

Đề tài đã tiến hành khảo sát định tính sơ bộ thành phần hóa học trong cây
mơ lông cho thấy có sự hiện diện của các hợp chất: steroid, flvonoid,
alcaloid, saponin, tannin, glycoside, coumarine. Từ cao EtOAc đã cô lập,
tinh chế và định danh được 2 hợp chất là kaempferol, 1-ethyl-O-β-Dglucopyranoside. Trong đó, 1-ethyl-O-β-D-glucopyranoside, lần đầu tiên
được phân lập từ cây mơ lông. Cấu trúc các hợp chất được xác định dựa
trên các phương pháp phổ nghiệm 1HNMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC,
HMBC, MS và so sánh với tài liệu tham khảo.

Dương Quốc
Chánh Tín
Luận văn trình bày khái quát về khái niệm, đặc điểm, phân hóa của khí
hậu; trình bày sự phân hóa của khí hậu trên lãnh thổ Việt Nam từ đó đưa ra
Lê Thành Nghề  
một số giải pháp nhằm thích ứng và khai thác yếu tố khi hậu trong phát
triển kinh tế.

La Vĩ Cơ

Phạm Thị Vui

Nguyễn Vủ Bình

Huỳnh Anh Huy

Thái Thị Út
Phan Thị Mỹ Trân

Dương Quốc
Chánh Tín
Nguyễn Hữu
Khanh

Giới thiệu chi tiết về khoảng cách Hausdorff từ tập hợp đến tập hợp và
khoảng cách Hausdorff giữa hai tập hợp cùng các tính chất và ý nghĩa thực
thế của các loại khoảng cách này. Trình bày, minh họa thuật toán tìm
khoảng cách Hausdorff giữa các đa giác lồi và ứng dụng của nó trong xử lý
ảnh. Đề cập đến hội tụ Hausdorff của dãy các tập hợp, như là một định
hướng phát triển của luận văn.

3334 Luận văn ĐH

Laser và ứng dụng trong sỏi
niệu quản.
Laser và ứng dụng trong
việc điều trị ngoài da
Lễ hội của người Chăm ở
đền tháp
Lý thuyết chuyển pha và
ứng dụng trong Vật lí học
Lý thuyết tán xạ và ứng
dụng trong cơ học lượng tử
Mạch Buck Converter

3335 Luận văn ĐH

Máy điện một chiều

3336 Luận văn ĐH

Motif anh hùng diệt cái ác,
cứu cộng đồng trong truyện
dân gian Ấn Độ Camphuchia – Việt Nam

Lý Thị Kim Anh

Phạm Hoàng
Nghĩa

3337 Luận văn ĐH

Mô phỏng quá trình tinh thể
hóa 2 chiều của vật liệu
Graphene bằng phương
pháp MD

Nguyễn Kim Ly

Nguyễn Trường
Long

3329 Luận văn ĐH
3330 Luận văn ĐH
3331 Luận văn ĐH
3332 Luận văn ĐH
3333 Luận văn ĐH

3338 Luận văn ĐH
3339 Luận văn ĐH

Đỗ Mạnh Thắng

Vũ Thanh Trà

Nguyễn Thị Cẩm
Phượng

Vũ Thanh Trà

Võ Thị Mỹ Nương

Đặng Thị Tầm

Trương Quyên
Quyên
Huỳnh Thị Ngọc
Lan
Kiều Đăng Trung
Trần Thị Diễm
Hương

Mối liên hệ giữa nguyên lí I
và nguyên lí II nhiệt động
Nguyễn Thị Yến Nhi
lực học
Một số bài tập Lý thuyết
Nguyễn Thị Nga
nhóm

3340 Luận văn ĐH

Một số bài toán đặc biệt
trong tam giác, tứ giác và
phương pháp biến đổi thành
bài toán tương đương

Bùi Hồng Duyên

3341 Luận văn ĐH

Một số bài toán về nghiệm
của đa thức

Nguyễn Thị Tên

Nghiên cứu về Lễ hội của người Chăm ở đền tháp

Huỳnh Anh Huy
Huỳnh Anh Huy
Phạm Phú Cường
Trần Thanh Hải
Trình bày cơ sở lí thuyết về motif, truyện dân gian; khảo sát, so sánh điểm
giống nhau và khác nhau, lí giải nguyên nhân của sự giống và khác nhau
của motif anh hùng diệt cái ác trong truyện dân gian Ấn Độ- Campchia-Việt
Nam

Phan Thị Kim
Loan
Trang Văn Dể

Tổng hợp lại và mở rộng hơn một số bài tập của học phần Lý thuyết nhóm

Phân tích một số dạng toán hình học giải tích lớp10, với cơ sở lý thuyết
trình bày luận văn nhằm giúp giúp học sinh hiểu sâu hơn đối với một số
Nguyễn Thị Thảo
dạng toán đặc biệt hay dạng nâng cao và áp dụng vào giải các bài toán có
Trúc
tính chất tương tự. Ngoài ra luận văn còn cung cấp cho người đọc một số
phương pháp biến đổi từ các bài toán gốc thành bài toán tương đương.
Nguyễn Hoàng
Xinh

Mô tả các tính chất về nghiệm của đa thức. Từ đó, LV đưa ra các dạng toán
thường gặp về nghiệm của đa thức thông qua các đề thi học sinh giỏi trong
và ngoài nước.

3342 Luận văn ĐH

3343 Luận văn ĐH
3344 Luận văn ĐH
3345 Luận văn ĐH

3346 Luận văn ĐH

3347 Luận văn ĐH

3348 Luận văn ĐH
3349 Luận văn ĐH
3350 Luận văn ĐH

Một số biện pháp phát triền
năng lực giao tiếp cho HS
trong dạy học Ngữ văn lớp
10
Một số biện pháp phát triền

năng lực giao tiếp cho HS
trong dạy học Ngữ văn lớp
11
Một số phương pháp đếm
nâng cao
Một số sai lầm của học sinh
khi giải phương trình lượng
giác
Một số sai lầm của học sinh
khi học chương vuông góc
hình học 11
Một số sai lầm của học sinh
khi học khái niệm hàm số
liên tục và các giải pháp
giúp học sinh vượt qua
Một số tính chất của không
gian HILBERT
Một số tính chất của môđun
hữu hạn sinh
Một số vấn đề về hình học
giả Euclide n-chiều

Nguyễn Thị Hồng
Diệu
Hồ Thị Bích Ngọc
Dương Hoài Nam
Trần Phan Thúy
Nguyệt

Trình bày cơ sở lý thuyết về năng lực giao tiếp, khái quát chương trình
Nguyễn Hải Yến Ngữ văn lớp 10; thiết kế đề xuất một số biện pháp dạy học nhằm phát triển
năng lực giao tiếp cho HS lớp 10
Trình bày cơ sở lý thuyết về năng lực giao tiếp, khái quát chương trình Ngữ
Nguyễn Hải Yến văn lớp 11; thiết kế đề xuất một số biện pháp dạy học nhằm phát triển năng
lực giao tiếp cho HS lớp 11
Nguyễn Thanh Giới thiệu các phương pháp đếm nâng cao sử dụng hàm sinh, song ánh,
Hùng
nguyên lý bù trừ và công thức truy hồi.
Bùi Phương Uyên

Phân tích một số sai lầm của học sinh khi giải các bài toán phương trình
lượng giác lớp 11 và thực nghiệm kiểm chứng

Nguyễn Trần Tiểu
Mi

Bùi Anh Kiệt

Lược khảo tài liệu để tìm ra các sai lầm của học sinh khi học chương vuông
góc hình học 11; từ đó đề xuất một số biện pháp giúp học sinh vượt qua các
sai lầm này.

Lê Hoàng Anh Thơ

Bùi Anh Kiệt

Lược khảo tài liệu về các sai lầm của học sinh khi học về hàm số, liên tục
từ đó đề xuất một số biện pháp giúp học sinh vượt qua các sai lầm này.

Kha Thị Mỹ Hoàng
Nguyễn Huỳnh
Trước
Nguyễn Thị Thùy
Linh

Tìm hiểu sâu về các tính chất cơ bản của không gian HILBERT , và phân
loại giải bài tập về không gian này .
Nguyễn Hoàng Mô tả các tính chất của mô đun hữu hạn sinh. Đặc biệt là các tính chất của
Xinh
mô đun hữu hạn sinh trên vành chính
Luận văn trình bày các định nghĩa, định lý và một số tính chất của các khái
Nguyễn Thị Thảo
niệm cơ bản trong Hình học giả Euclide; mối liên hệ giữa Hình học Euclide
Trúc
và Hình học giả Euclide, giữa Hình học Euclide và hình học Xạ ảnh.
Lê Hồng Đức

3351 Luận văn ĐH

Một số vấn đề về hội tụ
Painlevé-Kuratowski

Đinh Việt Thanh

Phạm Thị Vui

3352 Luận văn ĐH

Năng lượng tái tạo và việc
sử dụng năng lượng tiết
kiệm, hiệu quả

Trần Thị Huỳnh
Như

Nguyễn Hữu
Khanh

Hệ thống lại kiến thức về giới hạn trên, giới hạn dưới của dãy số thực. Giới
thiệu chi tiết về giới hạn trong và giới hạn ngoài của dãy các tập hợp, cùng
hội tụ điểm và hội tụ đều của dãy hàm. Trình bày chi tiết các khái niệm, các
tính chất về hội tụ Painlevé-Kuratowski trên và hội tụ Painlevé-Kuratowski
dưới của dãy các tập hợp. Ngoài ra, luận văn cũng trình bày các kết quả
trong việc ứng dụng xét tính hội tụ Painlevé-Kuratowski của nghiệm bài
toán bất đẳng thức biến phân vector.

3353 Luận văn ĐH

Nghệ thuật trần thuật trong
Tiêu sơn tráng sĩ của Khái
Hưng

Nguyễn Thị Diễm
Sương

Hồ Thị Xuân
Quỳnh

Trình bày cơ sở lý thuyết tự sự học và nghệ thuật trần thuật; khảo sát, đánh
giá những đặc điểm nghệ thuật trần thuật trong Tiêu sơn tráng sĩ của Khái
Hưng

3354 Luận văn ĐH

Nghệ thuật trần thuật trong
truyện ngắn Thạch Lam

Tiền Thị Hồng
Nhung

Hồ Thị Xuân
Quỳnh

Trình bày cơ sở lý thuyết tự sự học và nghệ thuật trần thuật; khảo sát, đánh
giá những đặc điểm chính tạo nên thành công của Thạch Lam qua nghệ
thuật trần thuật trong truyện ngắn.

3355 Luận văn ĐH

Nghiên cứu công nghệ RFID
và ứng dụng RFID trong
quản lí nhân sự và chấm
công nhân viên

Lê Thị Yến Nhi

Phạm Phú Cường

3356 Luận văn ĐH

Nghiên cứu đa dạng thành
phần loài và sự phân bố của
nhện ở Vồ Bồ Hong, Núi
Cấm, tỉnh An Giang

Phan Quốc Long

Trần Thị Anh Thư

3357 Luận văn ĐH

Nghiên cứu đặc điểm đất đai
phục vụ định hướng sử dụng
hợp lí tài nguyên đất huyện
Châu Thành tỉnh Trà Vinh

3358 Luận văn ĐH

Nghiên cứu đặc điểm hình
thái, di truyền của 3 dạng
môn nước (Colocasia
esculenta (L.) Schott) ở
Thành phố Cần Thơ

3359 Luận văn ĐH

Nghiên cứu một số đặc điểm
sinh học sinh sản cá bống
Trần Thị Tố Nguyên Đinh Minh Quang
mít Stigmatogobius
pleurostigma ở Sóc Trăng

3360 Luận văn ĐH

Nghiên cứu những sai lầm
của học sinh khi học đại
lượng và số đo đại lượng
lớp 5

3361 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự đa dạng
nguồn tài nguyên cây cảnh
có hoa ở Thành phố Sa Đéc
– tỉnh Đồng Tháp

Đỗ Chí Công

Phạm Hoàng Triệu

Trình bày khái quát cơ sở lý thuyết về thổ nhưỡng; Nghiên cứu đặc điểm và
Phan Hoàng Linh hiện trạng sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Châu Thành; Đề xuất một số
giải pháp nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất phục vụ phát triển kinh tế.

Võ Thị Thanh
Phương

Luận văn trình bày các cơ sở lí thuyết về đại lượng và số đo đại lượng. Chỉ
Đặng Thị Ánh Tuyết Dương Hữu Tòng ra những sai lầm của HS khi học đại lượng và số đo đại lượng lớp 5. Từ đó
đề xuất các giải pháp và xây dựng giáo án thực nghiệm.
Nguyễn Thị Ngọc
Hương

Đặng Minh Quân

3362 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự đa dạng
thành phần loài vi khuẩn
lam (Cyanobateria) trên các
ruộng lúa ở huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Lê Yến Nhi

Đặng Minh Quân

3363 Luận văn ĐH

Nghiên cứu tạo bài tập
tương tác phần Nhiệt học,
Vật lí lớp 10 với phần mềm
Activinspire

Vưu Lương Khang

Trần Thị Kiểm
Thu

3364 Luận văn ĐH

Nghiên cứu tính đa dạng hệ
thực vật bậc cao có mạch ở
khu di tích lịch sử Xẻo Quít
thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

Nguyễn Kim Ngọc

Đặng Minh Quân

3365 Luận văn ĐH

Nghiên cứu thành phần loài
và đặc điểm phân bố của
nhện (Araneae) ở Vồ Đầu,
Núi Cấm, tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Ngọc
Trúc

Trần Thị Anh Thư

3366 Luận văn ĐH

Ngiên cứu thê năng tương
tác hấp dẫn Casimir của hệ
hạt cầu trong hỗn hợp hai
dung môi

Lê Thị Tuyết Lụa

Đặng Minh Triết

Đặng Thị Hồng
Nhạn
Trần Tiểu My
Trần Thị Thanh
Giang

Nguyễn Hữu
Khanh
Phan Thị Kim
Loan
Phan Thị Kim
Loan

Bùi Thị Mộng Lan

Trần Thanh Hải

3367 Luận văn ĐH
3368 Luận văn ĐH
3369 Luận văn ĐH
3370 Luận văn ĐH
3371 Luận văn ĐH
3372 Luận văn ĐH
3373 Luận văn ĐH

Nguồn sáng nhân tạo - Đèn
Led và một số ứng dụng của
đèn Led
Nhiệt dung riêng và ứng
dụng độ, nhiệt lượng và
Nhiệt
năng lượng trong Vật lí đại
cương
Plasma áp suất cao và ứng
dụng
Plasma và một số ứng dụng
của plasma lạnh
Plasma và ứng dụng
Plasma và ứng dụng plasma
trong y tế

Nguyễn Mai Trinh
Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Thị Thùy
Dương

Nguyễn Hữu
Khanh
Trần Thanh Hải
Trần Thanh Hải

Lê Văn Hiệu

Khái quát về nông nghiệp, nông nghiệp hàng hóa và cây hành tím. Đánh
giá điều kiện và tài nguyên phát triển cây hành tím trên địa bàn TX. Vĩnh
Châu (Sóc Trăng); Phân tích hiện trạng phát triển và đề xuất các giải pháp
phát triển bền vững.

Lê Văn Hiệu

Trình bày cơ sở lý thuyết về DLST và đa dạng sinh học; Phân tích các
nguồn lực tác động phát triển DLST tại VQG U Minh Hạ; Đánh giá hiện
trạng phát triển và đề xuất một số giải pháp phát triển.

Lê Văn Hiệu

Trình bày cơ sở lý thuyết về DLST và DLSTMV; Phân tích các nguồn lực
để phát triển DLSTMV tại Tiền Giang; Đánh giá hiện trạng phát triển và đề
xuất giải pháp phát triển.

3374 Luận văn ĐH

Phát triển cây hành tím ở
TX. Vĩnh Châu theo hướng
PTBV

3375 Luận văn ĐH

Phát triển DLST gắn với
bảo tồn đa dạng sinh học ở
VQG U Minh Hạ

3376 Luận văn ĐH

Phát triển du lịch sinh thái
miệt vườn tỉnh Tiền Giang

3377 Luận văn ĐH

Phát triển năng lực đọc hiểu
cho học sinh tiểu học thông Trần Thị Diệu Hòa
qua tiếp cận cấu trúc văn bản

Vận dụng phương pháp dạy đọc mới thông qua việc tiếp cận cấu trúc văn
bản. Đánh giá tác động của hình thức dạy học này đối với việc phát triển
Trịnh Thị Hương
năng lực đọc hiểu cho HSTH. Qua đó, tiến hành xây dựng giáo án thực
nghiệm dựa trên hình thức dạy học qua tiếp cận cấu trúc văn bản.

3378 Luận văn ĐH

Phát triển tư duy sáng tạo
của học sinh THPT qua việc
thiết kế chế tạo sản phẩm
sáng tạo Vật lí trong các
buổi hoạt động ngoại khóa

Đỗ Thị Phương
Thảo

3379 Luận văn ĐH
3380 Luận văn ĐH
3381 Luận văn ĐH

Lâm Mừng

Lý Hoàng Gia

Đặng Duy Khang

Lê Trần Yến Nhi

Phân tích số liệu ảnh điện
Dương Quốc
Trần Thị Kim Ngân
bằng phần mềm RES2DINV
Chánh Tín
Phật giáo Việt Nam thời nhà
Phạm Thị Phượng
Tạ Thị Minh Huyền
Nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam thời nhà Nguyễn (1802-1883)
Nguyễn (1802-1883)
Linh
Phật giáo Việt Nam thời nhà
Phạm Thị Phượng
Diệp Diễm My
Nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam thời nhà Trần (1226-1400)
Trần (1226-1400)
Linh

3382 Luận văn ĐH

Phép biến đổi Laplace và
ứng dụng

3383 Luận văn ĐH

Phong trào chống Pháp của
nhân dân Nam Kỳ (Giai
đoạn từ năm 1859 đến năm
1873)

Nguyễn Thị Thu
Thảo

Nguyễn Thư
Hương

Trình bày các vấn đề cơ bản của phép biến đổi Laplace, phép biến đổi
Laplace ngược. Qua đó nêu lên một số ứng dụng của phép biến đổi Laplace
như giải phương trình vi phân thường, giải hệ phương trình vi phân hệ số
hằng, phương trình đạo hàm riêng trong các bài toán vật lí, cơ học.

Nguyễn Thị Phương
Phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kỳ (Giai đoạn từ năm 1859 đến
Phạm Đức Thuận
Thảo
năm 1873)

3384 Luận văn ĐH

Phong trào đấu tranh cách
mạng của đồng bào Khmer
tỉnh Trà Vinh từ năm 1954
đến năm1975

Ngô Hoàng Phúc

Trần Minh Thuận

Nghiên cứu về Phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào Khmer tỉnh
Trà Vinh từ năm 1954 đến năm1975

3385 Luận văn ĐH

Phong trào đấu tranh cách
mạng của đồng bào người
Hoa ở Sài Gòn – Chợ Lớn
(1955 – 1975)

Lưu Việt Nông

Phạm Đức Thuận

Nghiên cứu về Phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào người Hoa ở
Sài Gòn – Chợ Lớn (1955 – 1975)

3386 Luận văn ĐH

Phong trào đấu tranh quân
sự ở Bạc Liêu trong kháng
chiến chống thực dân Pháp
(1945 – 1954)

Bùi Thị Kim Thoa

Phạm Đức Thuận

Nghiên cứu về Phong trào đấu tranh quân sự ở Bạc Liêu trong kháng chiến
chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

3387 Luận văn ĐH

Phong trào đấu tranh vũ
trang ở huyện Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp trong
kháng chiến chống Mỹ
(1959 – 1975)

Hà Văn Lộc

Phạm Đức Thuận

Nghiên cứu về Phong trào đấu tranh vũ trang ở huyện Châu Thành -Tỉnh
Đồng Tháp trong kháng chiến chống Mỹ (1959 – 1975)

3388 Luận văn ĐH

Phổ nguyên tố trên vành
giao hoán

Nguyễn Thị Huyền
Trang

3389 Luận văn ĐH

Phương diện ứng xử của
nhân vật trong truyện thơ
Tum Tiêu của Camphuchia

Thạch Thị danh Ni

3390 Luận văn ĐH

Phương pháp đồng đẳng hóa
dùng giải nhanh bài tập hóa
học phổ thông

Nguyễn Thị Cẩm
Quyên

Mô tả các tính chất về phổ nguyên tố của một vành, các tính chất của topo
Lê Phương Thảo Zariski. Ngoài ra, luận văn còn trình bày một số kết quả về phần tử lũy linh
trong vành.
Phạm Hoàng
Nghĩa

Nguyễn Mộng
Hoàng

Lí giải phương diện ứng xử của nhân vật trong truyện thơ Tum Tiêu của
Campuchia từ góc nhìn văn hóa
Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm
CH2 nhưng có những tính chất hóa học tương tự nhau là những dãy đồng
đẳng. Dựa vào điều này, ta có thể quy đổi hỗn hợp phức tạp về các chất đơn
giản hơn (thường là các chất đầu dãy kèm theo một lượng CH2 tương ứng).
Rất nhiều chất khác nhau và cùng dãy đồng đẳng, theo lý thuyết phải tính
cụ thể khối lượng từng phần tử trong hỗn hợp ban đầu và bắt đầu tính toán.
Nhưng khi ta đồng đẳng hóa hỗn hợp cắt toàn bộ CH2 của các chất lớn
thành các phần tử có trong dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử nhỏ hơn
thì chỉ còn lại 2 chất (đó là chất nhỏ và CH2). Và đó là lý do tôi chọn đề tài:
“Phương pháp đồng đẳng hóa giúp giải nhanh bài toán Hóa học phổ thông”.

3391 Luận văn ĐH

Phương pháp giảng đồ vecto
trong bài toán điện xoay
chiều Vật Lý 12

3392 Luận văn ĐH

Phương pháp lặp NewtonRaphson giải hệ phương
trình phi tuyến

3393 Luận văn ĐH
3394 Luận văn ĐH
3395 Luận văn ĐH
3396 Luận văn ĐH
3397 Luận văn ĐH
3398 Luận văn ĐH

Lâm Quỳnh Như

Phan Thị Kim
Loan

Nguyễn Minh
Khánh

Nguyễn Thư
Hương

Phương pháp mô phỏng
động lực học phân tử trong Dư Thị Mai Phương Huỳnh Anh Huy
nghiên cứu cấu trúc vật liệu.
Phương pháp tính và ứng
Bùi Ngọc Tú Linh
Trần Thanh Hải
dụng trong Vật lí
Phương thức tu từ trong tập
Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Văn Tư
thơ “Gió lộng” của Tố Hữu
Phương trinh eeliptíc
Nguyễn Văn Linh Phùng Kim Chức
Phương trình vi phấn cấp
Bành Văn Viên
Phùng Kim Chức
một phi tuyến
Quá trình đấu tranh ngoại
Mai Nguyễn Thuy
giao đi đến ký kết Hiệp định
Phạm Đức Thuận
Thơ
Paris (1968 – 1973)

3399 Luận văn ĐH

Quá trình xác lập chủ quyền
và tiến hành khẩn hoang
dinh Long Hồ dưới thời
chúa Nguyễn

Nguyễn Thị Cẩm
Nhi

3400 Luận văn ĐH

Quá trình xây dựng và phát
triển lực lượng vũ trang ở
Cần Thơ trong kháng chiến
chống Mỹ (1954 – 1975)

Nguyễn Hoàng
Đông

3401 Luận văn ĐH

Quan hệ giao thương giữa
Nhật Bản với các nước
Đông Nam Á thời kỳ châu
Ấn thuyền (cuối thế kỉ XVInửa đầu thế kỉ XVII)

Nguyễn Minh Tân

3402 Luận văn ĐH

Quan hệ ngoại giao giữa nhà
Nguyễn với các nước
phương Tây (1802 - 1858)

Hoàng Thị Khuyên

Xây dựng thuật toán và nghiên cứu tốc độ hội tụ của phương pháp lặp
Newton-Raphson. Ứng dụng phương pháp lặp Newton-Raphson với sự hỗ
trợ của phần mềm Matlab vào giải một số hệ phương trình phi tuyến.

Khảo sát, thống kê, phân loại, mô tả cấu tạo phương thức tu từ và phân tích
giá trị biểu đạt của chúng trong tập thơ Gió lộng của Tố Hữu
Sư tồn tại và duy nhất nghiệm
Sự tòn tại duy nhất nghiệm của phương trình
Nghiên cứu về Quá trình đấu tranh ngoại giao đi đến ký kết Hiệp định Paris
(1968 – 1973)

Trần Minh Thuận, Nghiên cứu về Quá trình xác lập chủ quyền và tiến hành khẩn hoang dinh
Bùi Hoàng Tân Long Hồ dưới thời chúa Nguyễn

Phạm Đức Thuận

Nghiên cứu về Quá trình xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang ở Cần
Thơ trong kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)

Phạm Thị Phượng Nghiên cứu về Quan hệ giao thương giữa Nhật Bản với các nước Đông
Linh
Nam Á thời kỳ châu Ấn thuyền (cuối thế kỉ XVI-nửa đầu thế kỉ XVII)

Phạm ĐứcThuận

Nghiên cứu về Quan hệ ngoại giao giữa nhà Nguyễn với các nước phương
Tây (1802 - 1858)

3403 Luận văn ĐH

3404 Luận văn ĐH

3405 Luận văn ĐH

3406 Luận văn ĐH

3407 Luận văn ĐH

3408 Luận văn ĐH

3409 Luận văn ĐH

3410 Luận văn ĐH

Quan niệm của giáo viên về
dạy học dựa trên hoạt động
trong môn Tiếng Việt ở
Tiểu học và thực tế vận
dụng
Quan niệm của giáo viên về
dạy học tích cực trong môn
Tiếng Việt: Một nghiên cứu
tại trường tiểu học Trần
Quốc Toản, Cần Thơ.
Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản
ở phân môn Tập đọc, Kể
chuyện cho học sinh lớp 5
Rèn luyện tư duy lập trình
sáng tạo thông qua dạy học
tích hợp môn Vật lí bằng
ngôn ngữ lập trình Scratch
Siêu dẫn và ứng dụng trong
khoa học và đời sống

Huỳnh Thị Trúc
Linh

Lê Ngọc Hóa

Luận văn khảo sát quan niệm của GV về cách tổ chức dạy học dựa trên hoạt
động trong môn tiếng Việt và thực trạng của việc sử dụng hình thức này
trong dạy học. Từ đó đề xuất các giải pháp, thiết kế các giáo án thực nghiệm

Đinh Thị Thuý Duy

Lê Ngọc Hoá

Luận văn tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá quan niệm của GV tiểu học
về dạy học tích cực. Từ đó, đề xuất một số phương pháp dạy học và tiến
hành thực nghiệm.

Nguyễn Thị Kim
Ngân

Nguyễn Thụy
Thùy Dương

Luận văn tiến hành khảo sát thực trạng về kĩ năng tóm tắt văn bản của HS
lớp 5 qua phân môn Kể chuyện. Từ đó đề xuất các phương pháp giảng dạy
và tiến hành thực nghiệm đánh giá kết quả.

Trương Hữu Điền

Bùi Lê Diễm

Trần Hoàng Xuân
Hồng

Dương Quốc
Chánh Tín

So sánh các kiểu học tập của
sinh viên Sư phạm Vật lí
Đỗ Thị Phương
Nguyễn Trần Mỹ An
khoa Sư phạm, trường Đại
Thảo
học Cần Thơ
Soạn và giảng một số bài
trong phần “Quang hình
Đỗ Thị Phương
Nguyễn Thị Diễm
học”, Vật lí 11 dựa vào
Thảo
phương pháp Bàn tay nặn
bột
Soạn và giảng một số bài
trong phần “Quang hình
học”, Vật lí 11 dựa vào
phương pháp Bàn tay nặn
bột

Nguyễn Thị Diễm

Đỗ Thị Phương
Thảo

3411 Luận văn ĐH

Số học với Wolfram Alpha

Đặng Hoàng Vương

Nguyễn Thanh
Hùng

3412 Luận văn ĐH

Sông Mekong – Vấn đề khai
thác và bảo vệ

Nguyễn Bình Đạt

Lê Đình Quế

Dùng Wolfram Alpha để giải các bài toán số học.
Khái quát về sông Mekong; Phân tích những thuận lợi và khó khăn mà sông
Mekong tác động đến các nước trên lưu vực đặc biệt là ĐBSCL – VN; đề
xuất các giải pháp phát triển bền vững

3413 Luận văn ĐH

Sử dụng bản đồ tư duy trong
dạy học Vật lí phần “Nhiệt
học”, Khối 10, chương trình
cơ bản.

Vũ Kiều Lê

Đỗ Thị Phương
Thảo

3414 Luận văn ĐH

Sử dụng M – learning để
giảng dạy chương“Kiểu dữ
liệu có cấu trúc” trong
chương trình Tin học lớp 11

Khưu Trần Việt
Hưng

Dương Bích Thảo

3415 Luận văn ĐH

Sử dụng mô hình TWA vào
dạy học phương trình đường
thẳng trong không gian

Hồ Thị Thu Thảo

Bùi Phương Uyên

3416 Luận văn ĐH

Sử dụng phần mềm Violet
để thiết kế một số bài giảng
lớp 11

Trần Hữu Lợi

Dương Bích Thảo

3417 Luận văn ĐH

Sử dụng phương pháp mô
hình hóa trong dạy học Toán
lớp 10 bậc trung học phổ
thông

Ngô Tùng Hiếu

Bùi Anh Tuấn

3418 Luận văn ĐH

Sử dụng sơ đồ tư duy để
phát triển kĩ năng tạo lập
dàn ý cho học sinh lớp 5

Diệp Bảo Ngân

3419 Luận văn ĐH

Sử dụng suy luận tương tự
vào dạy học phương trình
mặt cầu

3420 Luận văn ĐH

Sự hòa quyện giữa bút pháp
cổ điển và hiện đại trong
Nhật ký trong tù.

3421 Luận văn ĐH
3422 Luận văn ĐH
3423 Luận văn ĐH

Sự vận chuyển các chất
trong cơ thể sống và hệ tuần
hoàn
Sự xâm nhập của các chất
qua màng tế bào
Sự xuất hiện của các nguyên
lý nhiệt động lực học

Vận dụng mô hình TWA vào dạy học phương trình tham số của đường
thẳng trong không gian và thực nghiệm kiểm chứng

Trình bày cơ sở lý thuyết về mô hình hóa, xây dựng các bài toán mô hình
hóa ở lớp 10 và thực nghiệm sư phạm

Giới thiệu về sơ đồ tư duy, thực trạng sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy.
Trịnh Thị Hương Qua đó, ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc phát triển kĩ năng tạo lập văn bản
cho HS lớp 5.

Nguyễn Kim
Phương

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về suy luận tương tự, đề xuất giáo án dạy
Bùi Phương Uyên phương trình mặt cầu bằng cách sử dụng suy luận tương tự và thực nghiệm
kiểm chứng

Thái Thúy Diễm

Vận dụng cơ sở lí luận thi pháp học về bút pháp cổ điển và bút pháp hiện
Lê Thị Ngọc Bích hiện đại để phân tích, đánh giá sự hòa huyện giữa bút pháp cổ điển và bút
pháp hiện đại trong tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Nhã

Vũ Thanh Trà

Lâm Hoàng Thiện

Vũ Thanh Trà

Lê Thị Lam Linh

Phan Thị Kim
Loan

3424 Luận văn ĐH

Sưu tầm, phiên âm, dịch
nghĩa sản Hán – Nôm ở đình
Mỹ Phước

3425 Luận văn ĐH

Sưu tầm, phiên âm, dịch
nghĩa sản Hán – Nôm tại
cùa bà Thiên Hậu ở thành
phố Sóc Trăng

3426 Luận văn ĐH

Sưu tầm, phiên âm, dịch
nghĩa sản Hán – Nôm tại
Vĩnh Tràng tự ở xã Mỹ
Phong, thành phố Mỹ Tho,
tỉnh Tiền Giang

3427 Luận văn ĐH

Tác động của BĐKH đến
ngành NTTS TX. Vĩnh
Châu, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thị Ngọc
Vẹn

Đặng Thị Hoa

Khảo sát, sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa sản Hán – Nôm ở đình Mỹ Phước;
trên cơ sở đó đề xuất giải pháp bảo tồn di sản Hán Nôm

Nguyễn Mộng Trinh

Đặng Thị Hoa

Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa sản Hán – Nôm tại cùa bà Thiên Hậu ở
thành phố Sóc Trăng; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp bảo tồn di sản HánNôm.

Huỳnh Thanh Hải

Đặng Thị Hoa

Khảo sát, sưu tầm, phiên âm dịch nghĩa di sản Hán –Nôm tại Vĩnh Tràng
tự ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở đó đề
xuất giải pháp bảo tồn di sản Hán Nôm

Huỳnh Thúy Quyên

Khái quát cơ sở lý luận về BĐKH và NTST; Phân tích các tác động của
Lê Văn Nhương BĐKH đến ngành NTTS TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Đánh giá hiện
trạng ngành NTTS nơi đây; Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bền vững.

3428 Luận văn ĐH

Tác động của xâm nhập mặn
đến ngành NTTS ở huyện
Trần Đề, T.Sóc Trăng

Nguyễn Thị Kha

Khái quát cơ sở lý luận về xâm nhập mặn; Phân tích các nhân tố tác động
đến xâm nhập mặn ở huyện Trần Đề - Sóc Trăng; Phân tích ảnh hưởng của
Trịnh Chí Thâm
xâm nhập mặn đến NTTS của huyện; Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển
bền vững.

3429 Luận văn ĐH

Tài liệu hướng dẫn học
Tiếng Việt tiểu học và mức
độ thực hiện định hướng dạy
học kiến tạo của Chương
trình Trường học mới.

Thạch Thị Hằng

3430 Luận văn ĐH

Tài nguyên biển – đảo và
vấn đề phát triển kinh tế
biển – đảo Việt Nam

3431 Luận văn ĐH

Tài nguyên khí hậu và ảnh
hưởng của tài nguyên khí
hậu đến sản xuất nông
nghiệp ở ĐBSCL

3432 Luận văn ĐH

Tài nguyên nước và vấn đề
ô nhiễm môi trường nước ở
TP.Cần Thơ

Lê Ngọc Hóa

Luận văn khảo sát tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt ở tiểu học. Từ đó vận
dụng dạy học kiến tạo trong dạy học cho HS và thiết kế giáo án thực nghiệm

Nguyễn Thị Tho

Luận văn trình bày cow sở lý thuyết về biển -đảo và tài nguyên biển- đảo;
Lê Thành Nghề   Phân tích giá trị của tài nguyên biển đảo VN đối với các ngành kinh tế biển;
đề xuất các giải pháp khái thác phát triển bền vững loại tài nguyên này.

Thạch Thị Nel

Trình bày cơ sở lý luận về khí hậu; Phân tích đặc điểm, sự phân hóa khí hậu
ở ĐBSCL tác động đến sản xuất nông nghiệp của vùng; đề xuất các giải
Lê Thành Nghề  
pháp nhằm thích ứng và khai thác tài nguyên khí hậu trong phát triển nông
nghiệp của vùng

Tô Thị Lệ Thu

Trình bày cơ sở lý thuyết về tài nguyên nước; Phân tích đánh giá hiện trạng
tài nguyên nước và vấn đề ôn nhiễm tài nguyên nước trên địa bàn TP Cần
Thơ; Đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng hợp lý và hạn chế vấn đề ôn
nhiễm tài nguyên nước.

Lê Đình Quế

3433 Luận văn ĐH

Tiềm năng ,thực trạng và
định hướng phát triển bền
vững mô hình nuôi tôm sú
công nghiệp ở huyện Phú
Tân - Cà Mau

Tạ Long Bé

3434 Luận văn ĐH

Tiểu thuyết Sống đọa thác
đầy của Mạc Ngôn nhìn từ
phương diện cốt truyện và
nhân vật

Giang Văn Hậu

Phạm Hoàng
Nghĩa

3435 Luận văn ĐH

Tìm hiểu các phát kiến mới
về vật lí hạt nhân trong năm
2010-2017 trên thế giới

Nguyễn Thị Bích
Thư

Nguyễn Trường
Long

Trần Thị An
Khương

Nguyễn Trường
Long

Trần Quốc Trung

Dương Quốc
Chánh Tín

Lâm Thị Ngà

Đỗ Thị Phương
Thảo

Bùi Thị Yến Kha

Nguyễn Trường
Long

3436 Luận văn ĐH

3437 Luận văn ĐH
3438 Luận văn ĐH

Tìm hiểu các sử dụng phần
mềm mô hoạt động của nhà
máy điện hạt nhân dạng
nước sôi BWR4
Tìm hiểu cuộc đời và sự
nghiệp nhà bác học Ampere
Tìm hiểu kinh nghiệm giảng
dạy của giáo viên Vật lí
THPT

3439 Luận văn ĐH

Tìm hiểu phần mềm mô
phỏng tương tác PHET và
ứng dụng trong giảng dạy
phần Cơ học và Quang hình
học - Vật lí 10CB, 11 CB
THPT

3440 Luận văn ĐH

Tìm hiểu phép nối chặt
trong văn bản tiếng Việt

3441 Luận văn ĐH

3442 Luận văn ĐH

Tìm hiểu sự cố hạt nhân
bằng phần mêm mô phỏng
hoạt động nhà máy hạt nhân
dạng nước sôi BWR4
Tìm hiểu tác dụng tiếng ồn
lên cơ thể sống

Nguyễn Thanh
Cường

Trình bày cơ sở lý luận về NTTS; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
Nguyễn Thị Ngọc
nuôi tôm sú công nghiệp ở Phú Tân, tỉnh Cà Mau; Đánh giá hiện trạng và
Phúc
đề xuất giải pháp phát triển bền vững.
Trình bày cơ sở lý luận về cốt truyện và nhân vật từ góc độ thi pháp học;
nghiên cứu, mô tả, đánh giá những đặc điểm nổi bật của cốt truyện và nhân
vật trong tiểu thuyết Sống đọa thác đày của Mạc Ngôn

Nguyễn Thị Ngọc Khảo sát một số văn bản và mô tả cấu tạo, giá trị biểu đạt của phép nối chặt
Điệp
trong văn bản tiếng Việt

Thạch Ngọc Hoàng

Nguyễn Trường
Long

Lâm Quang Tặng

Trần Thị Kiểm
Thu

3443 Luận văn ĐH
3444 Luận văn ĐH
3445 Luận văn ĐH
3446 Luận văn ĐH

Tìm hiểu văn hóa Óc Eo
trên địa bàn thành phố
CầnThơ
Tìm hiểu về Anten
Tìm hiểu về động đất sóng
thần
Tìm hiểu về lí thuyết biễu
diễn trong cơ học lượng tử

Nguyễn Thị Ngọc
Thư
Dương Ngọc Ánh
Duyên
Danh Minh Đức
Nguyễn Văn Đức

Đặng Thị Tầm

Nghiên cứu, khảo sát về văn hóa Óc Eo trên địa bàn thành phố CầnThơ

Dương Quốc
Chánh Tín
Dương Quốc
Chánh Tín
Huỳnh Anh Huy
Dương Quốc
Chánh Tín
Dương Quốc
Chánh Tín

3447 Luận văn ĐH

Tìm hiểu về Pin nhiên liệu

Đặng Kim Yến

3448 Luận văn ĐH

Tìm hiểu về Pin quang điện

Lê Thị Kim Thanh

3449 Luận văn ĐH

Tìm hiểu về việc mở đầu bài
giảng trong dạy học Vật lí ở
trường THPT Nguyễn Việt
Dũng và trường THPT Tân
Quới – Bài học và vận dụng

Huỳnh Trung Nhân

3450 Luận văn ĐH

Tìm hiểu về việc mở đầu bài
giảng trong dạy học Vật lí ở
trường THPT Tân Quới
Nguyễn Ngọc Huyền Đặng Thị Bắc Lý
trong đợt KTSP và TTSP–
Bài học và vận dụng

3451 Luận văn ĐH

Tìm hiểu về Võ Tắc Thiên

3452 Luận văn ĐH

Tìm hiểu việc dạy học theo
dự án trong dạy học Vật lí ở
trường THPT thực hành Sư
phạm – Bài học và vận dụng

3453 Luận văn ĐH

Tìm hiểu việc dạy học Vật
lý ở trường THPT Tân Quới
và trường THPT Nguyễn
Phạm Thị Bích Ngân Đặng Thị Bắc Lý
Thông dưới góc nhìn của
các nguyên tắc dạy học –
Bài học và vận dụng

Đặng Thị Bắc Lý

Nguyễn Sơn Hải

Đặng Thị Tầm

Lê Minh Thư

Đặng Thị Bắc Lý

Nghiên cứu, về Tìm hiểu về Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng đế duy nhất trong
lịch sử Trung Hoa

3454 Luận văn ĐH

3455 Luận văn ĐH

3456 Luận văn ĐH

3457 Luận văn ĐH

3458 Luận văn ĐH

Tìm hiểu việc kích thích
hứng thú học tập cho học
sinh trong dạy học Vật lí ở
Huỳnh Diễm My
trường THPT Bình Thủy và
trường THPT Nguyễn Minh
Quang – Bài học và vận
dụng
Tìm hiểu việc kích thích
hứng thú học tập cho học
sinh trong dạy học Vật lí ở
trường THPT Tân Quới
Lê Vũ Linh
trong đợt kiến tập sư phạm
và thực tập sư phạm – Bài
học và vận dụng
Tìm hiểu việc kích thức
hứng thú học tập cho học
sinh trong dạy học Vật lí ở
trường THPT Nguyễn Việt Trần Thị Kim Quyên
Dũng và trường THPT Phan
Ngọc Hiển – Bài học và vận
dụng
Tìm hiểu việc kích thức
hứng thú học tập cho học
sinh trong dạy học Vật lí ở
Nguyễn Tấn Tài
trường THPT Nguyễn Việt
Hồng và trường THPT Giai
Xuân – Bài học và vận dụng
Tìm hiểu việc mở đầu bài
giảng trong dạy học Vật lí ở
trường THPT Nguyễn Việt
Dũng và trường THPT Lưu
Hữu Phước – Bài học và vận
dụng

Huỳnh Ngọc Tam

Đặng Thị Bắc Lý

Đặng Thị Bắc Lý

Đặng Thị Bắc Lý

Đặng Thị Bắc Lý

Đặng Thị Bắc Lý

3459 Luận văn ĐH

Tìm hiểu việc mở đầu bài
giảng trong dạy học Vật lí ở
trường THPT Phú Hữu và
trường THPT Vĩnh Long Bài học và vận dụng

Lâm Thị Diễm
Hương

Đặng Thị Bắc Lý

3460 Luận văn ĐH

Tìm hiểu việc sử dụng bảng
viết kết hợp với những
Phương tiện dạy học khác
trong dạy học Vật lí ở
trường THPT Phú Hữu và
trường THPT Vĩnh Long –
Bài học và vận dụng

Võ Thanh Tiền

Đặng Thị Bắc Lý

3461 Luận văn ĐH

Tìm hiểu việc sử dụng bảng
viết kết hợp với những
phương tiện dạy học khác
trong dạy học Vật lí ở
trường THPT Tân Quới và
trường THPT Trà Ôn – Bài
học và vận dụng

3462 Luận văn ĐH

Tìm hiểu việc sử dụng bảng
viết kết hợp với những
phương tiện dạy học khác
trong dạy học Vật lý ở
trường THPT Bình Minh và
THPT Phan Văn Trị - Bài
học và vận dụng

Nguyễn Thị Hồng
Diệu

3463 Luận văn ĐH

Tính dân tộc của tiểu thuyết
Hồ Quý Ly của Nguyễn
Xuân Khánh

Võ Thị Thanh
Tuyền

Trình bày cơ sở lý luận về tính dân tộc; phân tích, lí giải biểu hiện và giá trị
Nguyễn Thị Hồng
nghệ thuật của tính dân tộc trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân
Hạnh
Khánh

3464 Luận văn ĐH

Tính dân tộc của tiểu thuyết
Mẫu thượng ngàn của
Nguyễn Xuân Khánh

Nguyễn Thị Ngọc
Viên

Trình bày cơ sở lý luận về tính dân tộc; phân tích, lí giải biểu hiện và giá trị
Nguyễn Thị Hồng
nghệ thuật của tính dân tộc trong tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn của Nguyễn
Hạnh
Xuân Khánh

3465 Luận văn ĐH

Tính đối xứng và ứng dụng

Trầm Mỹ Soàn

Nguyễn Hoàng Sang Đặng Thị Bắc Lý

Đặng Thị Bắc Lý

Nguyễn Hoàng
Xinh

Mô tả các kiến thức liên quan đến nhóm đối xứng, các nhóm đối xứng trên
ma trận, các phép biến đổi đối xứng. Ngoài ra, luận văn còn trình bày các
ứng dụng nhóm đối xứng vào các bài toán thực tế.

3466 Luận văn ĐH

Tính liên tục của hàm vector
trong không gian sắp thứ tự
theo nón và áp dụng

3467 Luận văn ĐH

Tính nửa liên tục suy rộng
của hàm thực và ứng dụng

3468 Luận văn ĐH

Tính ngụ ngôn và tính triết
lí trong Tiếng gọi của hoang
dã (Jack London)

3469 Luận văn ĐH

Tính từ chỉ màu sắc trong
một số tác phẩm của nhà
nhà văn Nguyễn Thi

3470 Luận văn ĐH

3471 Luận văn ĐH

3472 Luận văn ĐH

3473 Luận văn ĐH

3474 Luận văn ĐH

Phạm Thị Hồng
Nhung

Nguyễn Thị Diễm
Kiều

Lâm Quốc Anh

Luận văn nghiên cứu các vấn đề cơ bản của không gian sắp thứ tự thoe nón.
Khảo sát các tính chất liên tục của hàm vector và hàm đa trị trong không
gian sắp thứ tự. Áp dụng các tính liên tục của các hàm vector để nghiên cứu
các sự đặt chỉnh của bài toán cân bằng vector theo nón di động, bài toán cân
bằng bị chặn dưới và bị chặn trên, bài toán mạng giao thông.

Lâm Quốc Anh

Luận văn nghiên cứu các tính chất của tính nửa liên tục suy rộng của hàm
số thực và áp dụng vào việc thiết lập các điều kiện đủ cho các dạng đạt
chỉnh của các bài toán liên quan đến tối ưu, bao gồm sự đặt chỉnh của bài
toán tối ưu phụ thuộc tham số, bài toán bất đẳng thức biến phân, bài toán
maxsup và maxinf.

Lê Thị Mây

Trần Thị Nâu

Trình bày cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa truyện ngụ ngôn và văn học
viết, tính ngụ ngôn; mô tả biểu hiệu của tính ngụ ngôn và phân tích ý nghĩa
của tính ngụ ngôn trong tác phẩm Tiếng gọi của hoang dã (Jack London)

Nguyễn Thị Minh
Châu

Nguyễn Văn Tư

Khảo sát, thống kê, phân loại, mô tả lớp tính từ chỉ màu sắc và phân tích giá
trị biểu đạt của lớp từ này trong một số tác phẩm của Nguyễn Thi

TNTN tỉnh Sóc trăng và vấn
đề phát triển bền vững

Đặng Kim Hân

Lê Đình Quế

Trình bày cơ sở lý luận về tài nguyên thiên nhiên; Phân tích hiện trạng khai
thác TNTN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Đề xuất các giải pháp nhằm khai
thác và phát triển bền vững

TNTN tỉnh Trà Vinh và vấn
đề phát triển bền vững

Nguyễn Thị Ngọc
Huyền

Lê Đình Quế

Trình bày cơ sở lý luận về tài nguyên thiên nhiên; Phân tích hiện trạng khai
thác TNTN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Đề xuất các giải pháp nhằm khai
thác và phát triển bền vững

Cao Hữu Hạnh

Huỳnh Anh Huy

Trần Văn Nhol

Huỳnh Anh Huy

Toán tử Hamilton và
phương trình Schrodinger
trong nghiên cứu hệ nhiều
hạt
Toán tử sinh hủy và ứng
dụng trong nghiên cứu hệ
nhiều hạt
Tổ chức hoạt động trải
nghiệm sáng tạo môn Địa lí
10 thông qua dạy học dự án

Huỳnh Thị Ngọc
Hiền

Trình bày cơ sở lí thuyết về dạy học, dạy học trải nghiệm sáng tạo và dạy
học dự án. Hệ thống những bài có khả năng thực hiện dạy học trải nghiệm
Nguyễn Thị Ngọc
sáng taoh trong chương trình Địa lí 10 – THPT; Xây dựng dự án và tiến
Phúc
hành thực nghiệm tại trường THPT Phan Văn Trị - Phong Điền - TPCT;
Phân tích hiệu quả của phương pháp

3475 Luận văn ĐH

3476 Luận văn ĐH
3477 Luận văn ĐH
3478 Luận văn ĐH

Tổng hơp vât liêu ZIF mới
có độ xốp cao dưa trên hỗn
hợp ba linker va muối kẽm
nitrat

Từ xưng hô trong truyện
ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Từ xưng hô trong truyện
ngắn Tô Hoài
Từ xưng hô trong truyện
ngắn Trang Thế Hy

Vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite-HL3 (ZIF-HL3) được tạo thành từ
phản ứng nhiệt dung môi của kẽm nitrate với hỗn hợp ba linker 2methylimidazole, imidazole, và benzimidazole, trong dung môi N,Ndimethylformamide. Vật liệu tạo thành được phân tích cấu trúc bằng
phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy ZIF-HL3 có độ kết tinh cao và
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Thị Tuyết có thông số mạng của ô đơn vị cơ sở a = b = c = 45,725 Å và Vô mạng =
Khánh Anh
Nhung
94025,7 Å3. Kết quả phân tích nhiệt trọng lượng (Thermal Gravimetric
Analysis - TGA) cho thấy vật liệu có độ bền nhiệt cao khoảng 450 °C.
Ngoài ra, vật liệu ZIF-HL3 có diện tích bề mặt lớn khoảng 1751 m2 g-1,
được tính toán theo mô hình Brunauer-Emmett-Teller (BET) dựa trên
đường hấp phụ đẳng nhiệt N2 ở 77 K, được xếp vào loại vật liệu có độ xốp
cao.
Nguyễn Thụy
Khảo sát, thống kê phân loại từ xưng hô và phân tích giá trị biểu đạt của lớp
Sơn Ngọc Hà
Thùy Dương
từ này trong một số tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp
Nguyễn Thị Ngân
Nguyễn Thụy
Khảo sát, thống kê phân loại từ xưng hô và phân tích giá trị biểu đạt của lớp
Huệ
Thùy Dương
từ này trong một số tác phẩm của Tô Hoài
Khảo sát, thống kê phân loại từ xưng hô và phân tích giá trị biểu đạt của lớp
Nguyễn Hồng Ngọc
từ này trong một số tác phẩm của Trang Thế Hy
Trình bày cơ sở lý luận về nhân vật và thế giới nhân vật; khảo sát, mô tả
Trần Thị Cẩm Thu
Trần Thị Nâu thế giới nhân vật và nghệ thuật xây dựng thế giới nhân vật trong truyện
ngắn của O. Henry

3479 Luận văn ĐH

Thế giới nhân vật trong
truyện ngắn của O. Henry

3480 Luận văn ĐH

Trình bày cơ sở lí luận về thi pháp học; nghiên cứu đặc điểm thi pháp của
tiểu thuyết Bà Bovary của Gustave Flaubert qua một số phương diện: quan
Thi pháp tiểu thuyết Bà
Đào Thị Cẩm Nhung Phạm Tuấn Anh
niệm nghệ thuật về con người, thi pháp nhân vật, kết cấu, không gian và
Bovary của Gustave Flaubert
thời gian nghệ thuật

3481 Luận văn ĐH

Thi pháp tiểu thuyết Miếng
da lừa của Honoré de Balzac

Lê Thị Trúc Ngân

Trình bày cơ sở lí luận về thi pháp học; nghiên cứu đặc điểm thi pháp của
tiểu thuyết Miếng da lừa của Honoré de Balzac qua một số phương diện:
Phạm Tuấn Anh
quan niệm nghệ thuật về con người, thi pháp nhân vật, kết cấu, không gian
và thời gian nghệ thuật, giọng điệu.

3482 Luận văn ĐH

Thiết kế bài giảng điện tử
bằng phần mềm Power point
chương Cảm ứng điện từ vật
lý 11 NC

Nguyễn Thị Thúy
Quyên

Dương Quốc
Chánh Tín

Bùi Phương
Thanh Huấn

Đề tài nghiên cứu việc hình thành và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ
hoá học cho HS lớp 10 thông qua hệ thống bài tập hoá học được thiết kế,
góp phần nâng cao chất lượng dạy và học hoá học ở trường trung học phổ
thông. Quá trình thực nghiệm sư phạm tại trƣờng THPT Bình Thuỷ - thành
phố Cần Thơ, bƣớc đầu cho thấy việc thiết kế bài tập theo hướng phát triển
năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học cho HS là cần thiết và phù hợp với thực
tiễn của việc dạy và học hiện nay.

Phạm Thị Trúc Mai

Bùi Phương
Thanh Huấn

Đề tài tiến hành nghiên cứu thiết kế bài tập hóa học phát triển năng lực sử
dụng ngôn ngữ hóa học chương hiđrocacbon cho học sinh lớp 11, tuyển
chọn và thiết kế được 167 bài tập hóa học, trong đó tuyển chọn 60 bài tập
hóa học và thiết kế 107 bài tập hóa học. Thông qua bài tập hóa học, có thể
đánh giá thực trạng sử dụng ngôn ngữ hóa học của học sinh lớp 11, góp
phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh.

3485 Luận văn ĐH

Thiết kế bộ thí nghiệm giao
thoa và nhiễu xạ ánh sáng
với nguồn laser

Bạch Lan Anh

Nguyễn Trường
Long

3486 Luận văn ĐH

Thiết kế các bài thực tập
hóa lý theo định hướng
chương trình SGK mới

Trần Thanh Tú

Nguyễn Mộng
Hoàng

3487 Luận văn ĐH

Thiết kế câu hỏi nhằm phát
triển năng lực đọc cho học
sinh trong dạy Đọc – Hiểu
văn bản văn chương (bộ cơ
bản, SGK lớp 11, tập 1)

Nguyễn Thị Trang
Đài

3488 Luận văn ĐH

Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm
chương động lực, động lực
học chất điểm

Phan Phi Long

3489 Luận văn ĐH

Thiết kế chủ đề dạy học tích
hợp ở mức độ lồng ghép liên
Phan Thị Bích Trâm
hệ chủ đề ánh sáng và cơ thể
sống

Trần Thị Kiểm
Thu

3490 Luận văn ĐH

Thiết kế chủ đề dạy học tích
hợp ở mức độ lồng ghép/
liên hệ. Chủ đề: Các hiện
tượng âm trên cơ thể sống

Trần Thị Kiểm
Thu

3483 Luận văn ĐH

Thiết kế bài tập hóa học
theo hướng phát triển năng
lực sử dụng ngôn ngữ hóa
học cho học sinh lớp 10,
Chương oxi – lưu huỳnh,
ban Cơ bản

3484 Luận văn ĐH

Thiết kế bài tập hóa học
theo hướng phát triển năng
lực sử dụng ngôn ngữ hóa
học cho học sinh lớp 11,
Chương hidrocacbon, ban
Cơ bản

Lê Thị Khánh Linh

Lê Thị Ngọc Mai

Chưa bảo vệ

Trình bày cơ sở lý thuyết về câu hỏi, năng lực đọc, chương trình Ngữ văn
Nguyễn Thị Hồng
lớp 11, thiết kế bộ câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc cho HS trong dạy
Nam
Đọc-hiểu văn bản
Phan Thị Kim
Loan

3491 Luận văn ĐH

3492 Luận văn ĐH

Thiết kế chủ đề dạy học tích
hợp ở mức lồng ghép liên
Lý Quốc Hào
hệ. Chủ đề: Cấu tạo nguyên
tử
Thiết kế đề PISA theo
hướng phát triển năng lực
Liên Phương Thủy
học sinh trong DH Địa lí 11 THPT

3493 Luận văn ĐH

Thiết kế đề PISA theo
hướng phát triển năng lực
Quách Thanh Tùng
học sinh trong DH Địa lí 12 THPT

3494 Luận văn ĐH

Thiết kế giáo án và các bài
thí nghiệm hóa học gắn với
thực tiễn

3495 Luận văn ĐH

Thiết kế hệ thống câu hỏi
nhằm phát triển năng lực
đọc hiểu văn bản cho HS
lớp
11kế hệ thống câu hỏi
Thiết

3496 Luận văn ĐH
3497 Luận văn ĐH

nhằm phát triển năng lực
đọc hiểu văn bản cho HS
lớp 12
Thiết kế mạch Buck – Boost

Trần Thị Kiểm
Thu

Hồ Thị Thu Hồ

Trình bày cơ sở lý thuyết về đánh giá trong dạy học. Hệ thống những nội
dung có khả năng thiết kế đề PISA trong chương trình Địa lí 11. Tiến hành
thiết kế các đề theo PISA và tiến hành thực nghiệm; Đánh giá hiệu quả của
các các đề PISA qua phân tích kết quả thực nghiệm

Trình bày cơ sở lý thuyết về đánh giá trong dạy học. Hệ thống những nội
dung có khả năng thiết kế đề PISA trong chương trình Địa lí 12. Tiến hành
Hồ Thị Thu Hồ
thiết kế các đề theo PISA và tiến hành thực nghiệm; Đánh giá hiệu quả của
các các đề PISA qua phân tích kết quả thực nghiệm
Đề tài “Thiết kế giáo án và các bài thí nghiệm hóa học gắn với thực tiễn”
nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học hóa học cho giáo viên và học sinh ở các
Nguyễn Thị Tuyết cấp học trong nhà trường phổ thông. Đề tài tiến hành nghiên cứu thiết kế 5
Võ Hoàng Huynh
giáo án thí nghiệm hóa học thuộc khối kiến thức THPT, gắn với thực tế
Nhung
nhằm phát triển năng lực thực hành cho HS – một năng lực riêng biệt của
Hóa học
Trình bày cơ sở lý thuyết về câu hỏi, năng lực đọc hiểu, khái quát chương
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Hải Yến trình Ngữ văn lớp 11; thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực
Thảo
đọc hiểu văn bản cho HS lớp 11
Nguyễn Văn Quân
Lâm Diệu Mỹ

Trình bày cơ sở lý thuyết về câu hỏi, năng lực đọc hiểu, khái quát chương
Nguyễn Hải Yến trình Ngữ văn lớp 12; thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực
đọc hiểu văn bản cho HS lớp 12.
Phạm Phú Cường

Thiết kế mạch điều khiển
động cơ một chiều – Phương
pháp thay đổi độ rộng xung
( PW

3498 Luận văn ĐH

Nguyễn Văn Trí

Phạm Phú Cường

Thiết kế mạch điều khiển
động cơ một chiều – Phương
pháp thay đổi độ rộng xung
( PW

3499 Luận văn ĐH

Nguyễn Văn Trí

Phạm Phú Cường

3500 Luận văn ĐH

Thiết kế một số chủ đề kiểm
tra Vật lí lớp 10 chương
trình chuẩn Pisa

Hoàng Thị Thùy
Dương

Đỗ Thị Phương
Thảo

3501 Luận văn ĐH

Thiết kế một số dự án dạy
học tích hợp liên môn
chương trình trung học phổ
thông khối 10 và khối 11

Hứa Hoàng Liên
Châu

Đỗ Thị Phương
Thảo

Thiết kế tình huống đóng
vai nhằm phát triển năng lực
giao tiếp cho học sinh tiểu
học

Nguyễn Thị Thu
Trúc

Luận văn tiến hành xây dựng và đề xuất các phương pháp dạy học bằng
việc thiết kế tình huống, đóng vai giúp HS phát triển năng lực giao tiếp của
Nguyễn Hải Yến
bản thân. Đồng thời, tiến hành thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của các
phương pháp đã đề xuất.

3503 Luận văn ĐH

Thiết kế thí nghiệm hóa học
theo chuyên đề dành cho
chương trình hóa học phổ
thông

Trương Tú Trinh

Đề tài bước đầu tiến hành xây dựng những thí nghiệm để đáp ứng được xu
thế và nhu cầu đề ra và sau đó thiết kế thành những giáo án. Các thí nghiệm
Nguyễn Thị Tuyết được tiến hành với dụng cụ, hóa chất thiết bị đơn giản, thiết kế một số thí
Nhung
nghiệm có thể áp dụng vào bài giảng của GV đứng lớp hoặc một bài thí
nghiệm thực hành đảm bảo 1 tiết dạy là 45 phút. Mặt khác nội dung phải
phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh trung học THCS hoặc THTP.

3504 Luận văn ĐH

Thiết kế và mô phỏng máy
đo đa năng: đo điện áp, đo
dòng điện và đo tần số

Đinh Hải Phụng

Phạm Phú Cường

3505 Luận văn ĐH

Thiết kế và sử dụng câu
chuyện hình ảnh trong dạy
học Địa lí 10

3506 Luận văn ĐH

Thực trạng thất nghiệp và
thiếu việc làm ở H. Phong
Điền – TP.CT và một số giải
pháp

3507 Luận văn ĐH

Thực trạng và giải pháp
nâng cao chất lượng cuộc
sống của đồng bào dân tộc
Khmer tại TX. Bình Minh,
T.Vĩnh Long

3508 Luận văn ĐH

Thực trang và giải pháp phát
triển bền vững cây công
Trần Thị Mai Xuân
nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây
Ninh

3509 Luận văn ĐH

Thực trạng và giải pháp ứng
phó xâm nhập mặn ở huyện
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

3502 Luận văn ĐH

Hồ Thị Thu Hồ

Trình bày cơ sở lý thuyết về dạy học và phương tiện dạy học; Hệ thống
những bài có khả năng sử dụng câu truyện hình ảnh trong dạy học địa lí 10;
sưu tầm và thiết kế các câu truyện hình ảnh; tiến hành giảng dạy thực
nghiệm tại trường THPT; Phân tích và đánh giá hiệu quả của sản phẩm.

Lê Huỳnh Phương

Trịnh Chí Thâm

Trình bày cơ sở lý thuyết về thất nghiệp và thiếu việc làm; Phân tích các
nhân tố tác động đến vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm ở H. Phong Điền
– TP.CT; Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp khắc phục.

Kim Thị Thêu

Hồ Thị Thu Hồ

Trinh bày cơ sở lý luận về CLCS; Phân tích các nhân tố tác động, hiện
trạng CLCS của đông bào dân tộc Knhmer TX Bình Minh (Vĩnh Long); Đề
xuất các giải pháp nâng cao CLCS cho dân tộc Khmer nơi đây

Lê Văn Hiệu

Trình bày cơ sở lý luận về cây công nghiệp; Đánh giá tiềm năng và thực
trạng phát triển cây công nghiệp trên địa bà tỉnh Tây Ninh; Đề xuất các giải
pháp nhằm phát triển bền vững cây công nghiệp nơi đây

Dương Thị Quế Chi

Dương Vũ Hảo

Hồ Thị Thu Hồ

Khái quát cơ sở lý luận về xâm nhập mặn; Phân tích các nhân tố tác động
đến xâm nhập mặn ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Đánh giá hiện
trạng xâm nhập mặn và đề xuất một số giải pháp ứng phó.

3510 Luận văn ĐH

Tranh chấp giữa PhilippinesTrung Quốc xung quanh
vấn đề bãi cạn
Scarboroughk và phán quyết
của Tòa trọng tài quốc tế

3511 Luận văn ĐH

Tranh chấp giữa Trung
Quốc với các quốc gia có
chủ quyền ở biển Đông
xung quanh đường lưỡi bò

3512 Luận văn ĐH

3513 Luận văn ĐH

3514 Luận văn ĐH

3515 Luận văn ĐH

3516 Luận văn ĐH

3517 Luận văn ĐH
3518 Luận văn ĐH

3519 Luận văn ĐH

Đặng Thị Dưỡng

Nguyễn Hữu
Thành

Nghiên cứu về Tranh chấp giữa Philippines- Trung Quốc xung quanh vấn
đề bãi cạn Scarboroughk và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế

Lê Thị Kim Phượng

Nguyễn Hữu
Thành

Nghiên cứu về Tranh chấp giữa Trung Quốc với các quốc gia có chủ quyền
ở biển Đông xung quanh đường lưỡi bò

Truyện cổ tích và vai trò của
truyện cổ tích trong giáo dục
học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Thảo
Nguyên

Đặng Thị Hoa

Khảo sát và phân loại hệ thống truyện cổ tích trong chương trình tiểu học.
Chỉ ra các giá trị giáo dục trong các tác phẩm văn học dân gian đó. Đồng
thời tiến hành thực nghiệm và đánh giá kết quả.

Ứng dụng của đồng dư thức

Nguyễn Phú Mỹ

Nguyễn Hoàng
Xinh

Phân loại các dạng toán số học có sử dụng đồng dư thức. Từ đó, nêu ra các
phương pháp giải chúng thông qua các bài toán chọn học sinh giỏi quốc gia
và quốc tế.

Huỳnh Thảo Nhi

Nguyễn Hữu
Khanh

Nguyễn Hoàng Huy

Vũ Thanh Trà

Ứng dụng của tia X trong
mấy chụp X-Quang và máy
chụp cắt lớp (Computed
tomography – CT)
Ứng dụng đồng vị phóng xạ
trong y học
Ứng dụng lập trình Scratch
vào dạy học số học trong
môn Toán lớp 3
Ứng dụng ngôn ngữ lập
trình Mathematica trong cơ
học lý thuyết
Ứng dụng số phức vào việc
giải một số bài toán sơ cấp
Ứng dụng sơ đồ tư duy
trong dạy học chương “Góc
và cung lượng giác. Công
thức lượng giác” ở lớp 10

Luận văn trình bày cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của dạy học toán, ứng
dụng lập trình Scratch vào dạy toán; giới thiệu công cụ Scratch; cách hướng
dẫn HS làm quen và thực hành học Toán với Scratch; trên cơ sở đó tác giả
tiến hành dạy thực nghiệm một số bài học ở trường tiểu học.

Trần Công Ngôn

Châu Xuân
Phương

Trần Thị Thùy Linh

Huỳnh Anh Huy

Phan Thị Anh Đào

Nguyễn Thư
Hương

Các kiến thức về số phức được vận dụng vào việc giải các bài toán sơ cấp
trong hình học, đại số, lượng giác và tổ hợp.

Bùi Anh Tuấn

Trình bày cơ sở lý thuyết về sơ đồ tư duy, vận dụng phần mềm online
OKMindmap vào dạy học Toán, thực nghiệm sư phạm chương “Góc và
cung lượng giác. Công thức lượng giác” ở lớp 10 theo mô hình tương tác

Hồ Thị Trúc Nhi

Tổng hợp các kiến thức về ideal nguyên tố và ideal nửa nguyên tố. Trình
Lê Phương Thảo bày một số tính chất của vành nguyên tố và vành nửa nguyên tố trên vành
không giao hoán.

3520 Luận văn ĐH

Vành nguyên tố và vành nửa
nguyên tố

Trần Thị Thúy
Quyên

3521 Luận văn ĐH

Văn hóa Nam bộ trong bối
cảnh giao lưu với văn hóa
phương Tây qua tiểu thuyết
Hồ Biểu Chánh.

Lê Ánh Hồng

3522 Luận văn ĐH

Vận dụng các phương pháp
dạy học tích cực vào thiết kế
một số bài đọc hiểu văn bản
nhằm phát triển năng lực
đọc cho học sinh.

Phạm Văn Tính

Trình bày cơ sở lý thuyết về phương pháp dạy học tích cực, đọc hiểu văn
Nguyễn Thị Hồng
bản, năng lực đọc; thiết kế một số bài đọc hiểu văn bản nhằm phát triển
Nam
năng lực đọc cho HS

3523 Luận văn ĐH

Vận dụng đồ dùng trực quan
vào dạy học toán hình học lớp 3

Thạch Thị Ngọc
Khương

Luận văn trình bày một số vấn đề khái niệm về đồ dùng trực quan; cơ sở
của việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học cho HS tiểu học; trên cơ
Bùi Phương Uyên sở đó, tác giả đề xuất giải pháp và tiến hành dạy thực nghiệm; kết quả dạy
thực nghiệm cho thấy khả năng chiếm lĩnh kiến thức, tư duy của HS tăng
lên đáng kể.

3524 Luận văn ĐH

Vận dụng phương pháp dạy
học “Bàn tay nặn bột” trong
soạn giảng và dạy học Vật lí
10 CB

Huỳnh Thân Kim
Thoa

3525 Luận văn ĐH

Vận dụng phương pháp dạy
học khám phá vào dạy học
đại lượng và đo đại lượng ở
Toán 3

3526 Luận văn ĐH

3527 Luận văn ĐH

Vận dụng phương pháp dạy
học phát hiện và giải quyết
vấn đề vào dạy số học trong
Toán 4
Vận dụng quan điểm dạy
học tích cực trong soạn
giảng và giảng dạy một số
bài chương V “Chất khí”
(Vật lí 10 CB)

Huỳnh Thị Lan
Phương

Khảo sát, mô tả đặc điểm của văn hóa Nam bộ trong bối cảnh giao lưu với
văn hóa phương Tây qua một số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh

Đỗ Thị Phương
Thảo

Nguyễn Thị Ngọc
Muội

Luận văn trình bày khái niệm về dạy học khám phá; phân tích các dạng toán
đại lượng và đo đại lượng; phương hướng vận dụng phương pháp dạy học
Bùi Phương Uyên
khám phá vào dạy dạng toán này và thực nghiệm để kiểm chứng hiệu quả
của phương pháp này đối với HS tiểu học.

Dương Thị Phương
Trúc

Luận văn trình bày những vấn đề chung về dạy học phát hiện và giải quyết
vấn đề; cơ sở lí luận; phương hướng áp dụng vào dạy học toán; thiết kế giáo
Dương Hữu Tòng
án và dạy thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm cho thấy khả năng nắm bắt
kiến thức của HS tăng lên đáng kể.

Huỳnh Thị Mỹ
Nhiên

Đỗ Thị Phương
Thảo

3528 Luận văn ĐH

3529 Luận văn ĐH
3530 Luận văn ĐH

Vấn đề tính dục trong các
tác phẩm: Con chó và vụ ly
hôn (Dạ Ngân), Cánh đồng
bất tận (Nguyễn Ngọc Tư), I
am đàn bà (Y Ban)

Võ Thị Minh Thư

Trần Văn Minh

Vật liệu silicene và ứng dụng Thái Hồng Điệp
Xác định suất điện động và
điện trở trong của một pin
Sơn Phúc Nguyên
điện hóa

Huỳnh Anh Huy

3531 Luận văn ĐH

Xây dựng các bài thí nghiệm
định lượng cho học phần
thực tập sinh lý người và
động vật

3532 Luận văn ĐH

Xây dựng chủ đề bồi dưỡng
học sinh giỏi quốc gia mảng
kiến thức địa lí đại cương
Xây dựng E-Portfolio trong
dạy học vật lí 10
Xây dựng hệ thống bài tập
chương Các định luật bảo
toàn lớp 10NC

Phan Thị Kim
Loan

Nguyễn Văn Tân

Nguyễn Trọng
Hồng Phúc

Mai Trần Sơn Ca

Trình bày cơ sở lí thuyết về dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi. Hệ thống
các nội dụng bồi dưỡng trong chương trình địa lí đại cương (tự nhiên –
Lê Văn Nhương
KTXH); Tiến hành xây dựng chủ đề; Tiến hành thực nghiệm và đánh giá
hiệu quả của các các chủ đề qua phân tích kết quả thực nghiệm

Đỗ Thị Mỹ Duyên

Bùi Lê Diễm

Trần Thị Mỷ Viên

Phan Thị Kim
Loan

3535 Luận văn ĐH

Xây dựng một số bài thực
tập hóa cơ sở theo định
hướng chương trình hóa phổ
thông mới

Vũ Xuân Tú

Phan Thị Ngọc
Mai

3536 Luận văn ĐH

Xây dựng nguồn tài nguyên
giaó dục mở OER bằng
Google sites hỗ trợ dạy học
đảo ngược

Nguyễn Quốc Khánh

Bùi Lê Diễm

3533 Luận văn ĐH
3534 Luận văn ĐH

Trinh bày cơ sở lý thuyết về vấn đề tâm thức và quan niệm sáng tác; vấn đề
tính dục trong văn học; so sánh điểm giống và khác nhau trong cách thể
hiện vấn đề tính dục trong 3 tác phẩm: Con chó và vụ ly hôn (Dạ Ngân),
Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư), I am đàn bà (Y Ban)

Chưa bảo vệ

3537 Luận văn ĐH

Xây dựng thí nghiệm và
giáo án trung học phổ thông
theo hướng đổi mới giáo dục

3538 Luận văn ĐH

Xây dựng và sử dụng bài tập
kiểm tra theo hướng gắn liền
với thực tiễn chương IV &
V, Vật lí 12

3539 Luận văn ĐH

Xây dựng và tổ chức hoạt
động trải nghiệm sáng tạo
dưới hình thức trò chơi
trong dạy học Vật lí lớp 10

3540 Luận văn ĐH
3541 Luận văn ĐH
3542 Luận văn ĐH

3543 Luận văn ĐH

Ý thức cá nhân trong một số
tiểu thuyết Việt Nam giai
đoạn 1900- 1930
Ý thức nữ quyền trong tiểu
thuyết Hồ Biểu Chánh
Yếu tố kì ảo trong truyện
ngắn của Adgard Allan Poe
Ảnh hưởng của sốc độ mặn
đột ngột trong giai đoạn thả
giống lên sinh trưởng của
tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei)

Đề tài bước đầu tiến hành xây dựng những thí nghiệm để đáp ứng được xu
thế và nhu cầu đề ra và sau đó thiết kế thành những giáo án. Trong những
thí nghiệm có các tiêu chí sau: Tính mới: Các thí nghiệm hoàn toàn mới,
không có trong chương trình phổ thông. Đặc biệt các thí nghiệm này có mối
liên hệ với thực tế và bám sát với kiến thức cơ bản trong chương trình hoá
học.Tính khả thi: Các thí nghiệm được tiến hành với dụng cụ, hóa chất dễ
Nguyễn Thị Tuyết
Trần Lưu Tiến Đạt
tìm kiếm, thiết bị đơn giản, thiết kế một số thí nghiệm có thể áp dụng vào
Nhung
bài giảng của GV đứng lớp hoặc một bài thí nghiệm thực hành đảm bảo 1
tiết dạy là 45 phút. Mặt khác nội dung phải phù hợp với trình độ nhận thức
của học sinh trung học THCS hoặc THTP. Đặc biệt hướng đến sản phẩm có
thể sử dụng được cho các trường ở vùng sâu, vùng xa điều kiện còn hạn chế
bằng cách quay lại các video clip thí nghiệm. Các video clip thể hiện đầy đủ
nội dung thí nghiệm.
Đoàn Tuấn Anh

Trần Thị Kiểm
Thu

Tiên Thị Ngọc Trân

Đỗ Thị Phương
Thảo

Ngô Thị Thúy Duy

Huỳnh Thị Lan
Phương

Khảo sát, lí giải cơ sở xã hội và quan niệm sáng tác thể hiện ý thức cá nhân
trong một số tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1900-1930

Phan Ngọc Thanh

Huỳnh Thị Lan
Phương

Nguyễn Minh Mẫn

Trần Thị Nâu

Phân tích, lí giải cơ sở xã hội và biểu hiện của ý thức nữ quyền trong một
số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh
Trình bày cơ sở lý luận về văn học kì ảo, yếu tố kì ảo; khảo sá, mô tả biểu
hiện và vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện ngắn của Adgard Allan Poe

La Văn Trọng

Huỳnh Thanh Tới

3544 Luận văn ĐH

3545 Luận văn ĐH

3546 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng CO2 lên tôm thẻ
chân trắng (Litopenaeus
vannamei Boone,1931) giai
Nguyễn Tấn Lợi
đoạn giống đến tiền trưởng
thành
Ảnh hưởng của các chất phụ
gia và tỉ lệ thịt vụn cá tra
(Pangasianodon
Lê T Bích Ngọc
hypophthalmus) đến chất
lượng chả tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus
vannamei)
Ảnh hưởng của các dòng
đến một số chỉ tiêu sinh sản
Nguyễn Phước
và tăng trưởng của cá sặc
Thành
rằn (Trichopodus pectoralis,
LV4741,4742/2017
Regan 1910) giai đoạn ương
giống

Đỗ T Th Hương

Trần Minh Phú

Bùi Minh Tâm

3547 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các hàm
lượng Canxi đến tỷ lệ sống
và tăng trưởng của ốc bươu
đồng (Pila polita
Deshayes,1830)

Huỳnh Nguyễn
Mạnh Trường

Ngô T Thu Thảo,
Lê Văn Bình

3548 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các hàm
lượng đạm đến tỷ lệ sống và
tăng trưởng của ốc bươu
đồng (Pila polita
Deshayes,1830) giống

Nguyễn Trí Thanh

Ngô T Thu Thảo,
Ngô Văn Bình

3549 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các hàm
lượng phân vô cơ đến sinh
trưởng chất lượng agar của
rong câu (Gracilaria sp.) ở
điều kiện thí nghiệm

Lê Thị Kim

Trần Ng Hải Nam,
Nguyễn Hoàng
Vinh

3550 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các loại cao
chiết từ cây cỏ sữa (
Euphorbia hirta L), và cây
mắc cỡ (Mimosa pudica L.)
bổ sung trong thức ăn nuôi
cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) đến khả
năng bảo quản lạnh cơ thịt

Phạm Phúc Hậu
LV5346,5347/2017

Nguyễn Lê Anh
Đào

3551 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các loại cao
chiết từ cây diệp hạ châu
(Phyllanthus), ổi (Psidium
guajava) và sầu đâu
(Azadiracha indica) bổ sung
trong thức ăn nuôi cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) đến khả
năng bảo quản lạnh cơ thịt cá

Phan Nguyễn
Tương Vy

Nguyễn Lê Anh
Đào

3552 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các loại thức
ăn đến tốc độ tăng trưởng và
tỷ lệ sống của sò
huyết(Anadara granosa) giai
đoạn giống

Phạm Thị Út

Ngô T Thu Thảo

3553 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của CO2 kết hợp
với nhiệt độ khác nhau lên
tăng trưởng và tỉ lệ sống của
cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) giai đoạn
giống

Phan Bá Dân

Đỗ T Th Hương

3554 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của CO2 lên sự
tăng trưởng và tỉ lệ sống cá
tra giai đoạn giống
(Pangasianodon
hypophthalmus

Mai Hoài Phong
LV4880,4881/2017

Nguyễn Thanh
Phương

3555 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của cường độ
ánh sáng lên sự phát triển và
Trần Thị Kim Muội Trần Sương Ngọc
thành phần dinh dưỡng của
tảo Spirulina platensis

3556 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của cường độ
chiếu sáng khác nhau lên sự
phát triển của tảo
Chaetoceros calcitrans

Trần Thị Mai Hân

Trần Sương Ngọc

3557 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của chất chiết
cây cỏ sữa lên một số chỉ
tiêu sinh lý máu và enzyme
tiêu hóa của cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus).

Trần Duy Phương

Nguyễn Thanh
Phương

3558 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của chiết xuất cỏ
mực (Eclipta alba) lên sự đề
Lam Mỹ Lan, Từ
Huỳnh Huy Cẩm Tú
kháng bệnh xuất huyết trên
Thanh Dung
cá lóc (Channa striata)

3559 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của chiết xuất lá
ổi (Psidium guajava) lên
một số chỉ tiêu miễn dịch
của cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus).

Lưu Ngọc Anh Thư

Bùi T Bích Hằng

3560 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của chiết xuất lá
ổi lên sự đề kháng bệnh xuất
huyết trên cá lóc (Channa
striata)

Lê Ng Thu Dung

Từ Th Dung

3561 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của chiết xuất ổi
(Psidium guajava) lên tăng
trưởng và khả năng kháng
Nguyễn Ngọc Huyền Bùi T Bích Hằng
bệnh của cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus).

3562 Luận văn ĐH

3563 Luận văn ĐH

3564 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của chu kỳ bón
apex aqua đến tăng trưởng
và tỉ lệ sống của cá nâu
(Scatophagus argus) giống
Ảnh hưởng của dịch chiết
cây cỏ sữa (Euphorbia hirta
L) đến chất lượng cá tra phi
lê (Pangasianodon
hypophthalmus) bảo quản
lạnh
Ảnh hưởng của điều kiện
oxy thấp và nhiệt độ lên tiêu
hao oxy của cá thát lát còm
(Chitala ornata (Gray,1831)

3565 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của độ kiềm
khác nhau lên sinh trưởng
của tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei)
giống nuôi theo công nghệ
biofloc

3566 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của độ mặn đến
sinh trưởng, hiệu suất agar
và đặc tính gel agar của rong
câu (Gracilaria sp.) ở điều
kiện thí nghiệm

3567 Luận văn ĐH

3568 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của độ mặn kết
hợp nhiệt độ lên sự tiêu hóa
thức ăn của cá rô phi đỏ
(Oreochromis sp.)
Ảnh hưởng của độ mặn lên
tăng trưởng và một số chỉ
tiêu sinh lý máu của cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) giai đoạn
bột

Nguyễn Thị Thu
Ngân

Lý Văn Khánh

Huỳnh T Kim
Duyên
LV5355,5356/2017

Trần Minh Phú

Lâm Quang Vĩ

Đỗ T Th Hương

Nguyễn Trường
Giang

Nguyễn T H Vân

Nguyễn Thị Ngọc
Điệp

Nguyễn Thị Ngọc
Anh, Nguyễn
Hoàng Vinh

Huỳnh T Tuyết Lan

Trần Minh Phú

Nguyễn Chí Huỳnh

Đỗ T Th Hương

3569 Luận văn ĐH

3570 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của độ mặn thấp
đến sinh trưởng và sinh sản
của artemia franciscana
Vĩnh Châu
Ảnh hưởng của độ mặn và
mật độ nuôi lên năng suất
sinh khối artemia
franciscana nuôi trong
phòng thí nghiệm
Ảnh hưởng của H2O2 và
thời gian tiền xử lý lên cơ
chế tiềm sinh của trứng
artemia Vĩnh Châu

Nguyễn T Hồng
Đào
Trần Sương Ngọc
LV4751,4752/2017
Châu Ngọc Sỉ
Huỳnh Thanh Tới
LV4745,4746/2017
Nguyễn T Thanh
Nhàn
LV4755,4756/2017

Nguyễn T Hồng
Vân

3572 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của hệ thống
ương đến tốc độ tăng trưởng
và tỷ lệ sống của sò huyết
(Anadara granosa) giai đoạn
giống

Bùi Nhựt Thanh

Ngô T Thu Thảo

3573 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của Inulin và
Fructooligosaccharide lên
tăng trưởng và khả năng
kháng khuẩn của cá tra
(Pangasianodon
hyphophthalmus)

Huỳnh Văn Vinh

Bùi T Bích Hằng

3574 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của inulin và
fructooligosaccharides lên
một số chỉ tiêu miễn dịch
của cá tra (Pangansianodon
hypophthalmus).

3575 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của
Lactobacillus sp lên khả
năng đề kháng bệnh của
tôm thẻ chân trắng (Penaeus
vannamei) giai đoạn giống

3571 Luận văn ĐH

Nguyễn Thị Mỹ Hân Bùi T Bích Hằng

Lê Văn Tí

Trần T Tuyết Hoa

3576 Luận văn ĐH

3577 Luận văn ĐH

3578 Luận văn ĐH

3579 Luận văn ĐH

3580 Luận văn ĐH

3581 Luận văn ĐH

3582 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của liều lượng
apex aqua lên tăng trưởng
và tỷ lệ sống trong ương
giống cá nâu (Scatophagus
argus)
Ảnh hưởng của liều lượng
thức ăn phối chế kết hợp với
tảo tự nhiên lên tỷ lệ sống,
sinh trưởng và các chỉ tiêu
sinh sản của artemia
franciscana trong điều kiện
phòng thí nghiệm
Ảnh hưởng của màu sắc ánh
sáng khác nhau lên sự phát
triển của tảo Chaetoceros
calcitrans
Ảnh hưởng của mật độ cho
ăn và tỉ lệ thu hoạch của tảo
chlorella dị dưỡng lên sự
phát triển của luân trùng
Brachionus plicatilis
Ảnh hưởng của mật độ lên
chất lượng nước, tăng
trưởng và tỉ lệ sống của cá
trê vàng (Clarias
macrocephalus) nuôi trong
hệ
thống
tuần
Ảnh
hưởng
củahoàn
mật độ nuôi

Nguyễn Hà Thanh
Tâm

Lý Văn Khánh

Phạm Thị Ngọc
Huyền

Nguyễn Văn Hòa,
Trần Hữu Lễ

Trần Thị Kim Tho

Trần Sương Ngọc

Lâm T Lệ Thi

Trần Sương Ngọc

Huỳnh T Kim Hồng
LV4761,4762/2017

Phạm Th Liêm

và tỉ lệ C/N khác nhau lên
sinh trưởng và năng suất
Nguyễn T Hồng
Lâm Quốc Toản
sinh khối artemia
Vân
franciscana nuôi trong
phòng thí nghiệm
Ảnh hưởng của mật độ rong
Trần Nguyễn Hải
câu khác nhau đến sinh
Phạm T Cẩm Hường Nam , Nguyễn
trưởng và chất lượng agar
Hoàng Vinh

3583 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của mật độ trồng
sen lên tính đa dạng thành
phần loài cá trong ruộng Sen
ở huyện An Phú, tỉnh An
Giang

Huỳnh Hoàng Huy

Trần Văn Việt

3584 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của mực nước
khác nhau đến tăng trưởng
và hiệu quả tài chính của
tôm càng xanh
(Macrobrachium
rosenbergii) trong ruộng lúa
luân canh ở huyện Thoại
Sơn tỉnh An Giang.

Trần Văn Hảo

Dương Nhựt Long

3585 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của nitrite ở
nhiệt độ cao lên tăng trưởng
và tỷ lệ sống cá basa giống
(Pangasius bocourti)

Nguyễn Văn Điển

Đỗ T Th Hương

3586 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của nitrite và
CO2 lên một số chỉ tiêu sinh
lý máu của cá basa
(Pangasius bocourti)

Nguyễn Da Bảo

Đỗ T Th Hương,
Nguyễn T Kim Hà

3587 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của nồng độ
CO2 cao trong môi trường
nước lên điều hòa hô hấp
của cá thát lát còm (Chitala
ornata)

Trần Quốc Anh

Đỗ T Th Hương

3588 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của nhiệt độ kết
hợp với nitrite lên sinh lý
máu của lươn đồng
(Monopterus albus)

Bùi T Huế Anh

Đỗ T Th Hương

3589 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên
các chỉ tiêu sinh lý máu của
cá thát lát còm giai đoạn
thương phẩm(Chitala ornata
(Gray,1831)

Đào Đặng Hoàng
Ngân

Đỗ T Th Hương

3590 Luận văn ĐH

3591 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của phổ ánh
sáng khác nhau lên sự phát
triển của tảo Spirulina
platensis
Ảnh hưởng của phương
pháp thu hoạch lên năng
suất sinh khối artemia nuôi
trong phòng thí nghiệm

Đặng Thị Mai Lin
Trần Sương Ngọc
LV4996,4997/2017

Trần Thị Chi

Nguyễn T Hồng
Vân

3592 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của rong câu lên
khả năng đề kháng của tôm
sú (Penaeus monodon)

Đỗ Thị Thùy Trang Trần T Tuyết Hoa

3593 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của tỉ lệ C/N và
khẩu phần ăn khác nhau lên
sinh trưởng và năng suất
sinh khối artemia
franciscana trong điều kiện
phòng thí nghiệm

Ngô Phương Nhàn

Huỳnh Thanh Tới

3594 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của tỷ lệ thay
thế nước ót bằng muối biển
lên tỷ lệ sống và sinh trưởng
của artemia franciscana ở
các độ mặn thấp trong
phòng thí nghiệm

Nguyễn Thị Thảo
My

Nguyễn T Hồng
Vân

3595 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của tỷ lệ thay
thế nước ót bằng muối biển
lên tỷ lệ sống và sinh trưởng
của artemia franciscana ở
các độ mặn khác nhau trong
phòng thí nghiệm

Trần Thị Kha Ninh

Nguyễn T Hồng
Vân

3596 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của thức ăn có
bổ sung hỗn hợp
polysaccharide chiết xuất từ
rong mơ (Sargassum
microcystum) đến sự đề
kháng bệnh gan thận mủ
trên cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus)

3597 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của việc bổ sung
các loại chế phẩm vi sinh
lên chất lượng nước và tăng
Nguyễn Hoàng Qui
trưởng cá rô phi
(Oreochromis niloticus)
nuôi trong bè

Phạm T Tuyết
Ngân

3598 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của việc bổ sung
chế phẩm sinh học đến chất
lượng nước ương nuôi tôm
thẻ chân trắng (Penaeus
vannamei)

Vũ Hùng Hải

Phạm T Tuyết
Ngân

3599 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của việc bổ sung
chế phẩm vi sinh khác nhau
lên mật độ vi sinh và tăng
trưởng của cá rô phi
(Oreochromis niloticus)

Trần Thị Ngọc

Phạm T Tuyết
Ngân

3600 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của việc bổ sung
thức ăn chế biến với liều
lượng khác nhau lên tỉ lệ
sống, tăng trưởng và các chỉ
tiêu sinh sản Artemia
franciscana Vĩnh Châu

Đặng Thị Thúy
Hằng

Nguyễn Văn Hòa,
Trần Hữu Lễ

Bùi Võ Diêm
Phương

Từ Thanh Dung

3601 Luận văn ĐH

3602 Luận văn ĐH

3603 Luận văn ĐH

3604 Luận văn ĐH

3605 Luận văn ĐH

3606 Luận văn ĐH

3607 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của việc giảm
lượng thức ăn lên chất
lượng nước và hiệu quả sử
dụng thức ăn của tôm sú
(Penaeus monodon) nuôi kết
họp với rong câu (Gracilaria
sp )
Ảnh hưởng của việc sử dụng
tảo chlorella sp. quang dị
dưỡng lên sự phát triển của
quần thể luân trùng
Brachionus plicatilis
Ảnh hưởng của Vitamin C
lên một số chỉ tiêu miễn
dịch của cá lóc (Channa
striata) nuôi vèo.
Ảnh hưởng của vitamin C
lên sự tăng cường sức đề
kháng của cá lóc (Channa
striata)
Ảnh hưởng chu kỳ biến
động độ mặn lên chu kỳ lột
xác và sinh trưởng của tôm
thẻ chân trắng (Litopenaeus
vannamei) giai đoạn giống

La Diễm Trang

Nguyễn T Ngọc
Anh, Đào Minh
Hải

Lê T Kiều Diễm

Trần Sương Ngọc

Nguyễn Văn Thanh Trần T Tuyết Hoa

Lê Diễm My

Trần T Tuyết Hoa

Nguyễn Lý Anh
Minh

Huỳnh Thanh Tới

Ảnh hưởng kết hợp của
nhiệt độ và CO2 lên tăng
Trần Vũ Mộng
trưởng và tỷ lệ sống của tôm
Long
thẻ chân trắng (Litopenaeus
LV4747,4748/2017
vannamei) giai đoạn ương
giống
Ảnh hưởng kết hợp liều
lượng và các loại chế phẩm
Trần Đặng Quốc
vi sinh khác nhau trong xử
Thịnh
lý nước nuôi tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus
monodon)

Đỗ T Th Hương

Phạm T Tuyết
Ngân

3608 Luận văn ĐH

3609 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng kết hợp liều
lượng và loại chế phẩm vi
sinh lên vi khuẩn Vibrio
trong nước nuôi tôm thẻ
chân trắng (Litopenaeus
monodon)
Ảnh hưởng probiotic lên
một số chỉ tiêu miễn dịch
của cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus).

Nguyễn Lê Thị
Hoàng Uyên

Phạm T Tuyết
Ngân

Trần Quốc Toàn

Bùi T Bích Hằng

3610 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng sốc độ mặn
trong giai đoạn thả giống lên
sinh trưởng của tôm sú
Nguyễn Vũ Truyền Huỳnh Thanh Tới
(Penaeus monodon) ương
theo công nghệ biofloc

3611 Luận văn ĐH

Biến đổi cấu trúc mô khi
nhiễm vi nấm trên một số
loài cá nuôi

Nguyễn T Ngọc
Huyền

Đặng Th Mai Thy

3612 Luận văn ĐH

Biến đổi mô học ở cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) nhiễm vi
nấm (Fusarium sp.)

Lê Thị Mỹ Hằng

Đặng Th Mai Thy

3613 Luận văn ĐH

Biến động các yếu tố vi sinh
trong mô hình luân canh
tôm lúa ở Cà Mau

Lê Đặng Huỳnh
Hương

Phạm T Tuyết
Ngân

3614 Luận văn ĐH

Biến động chất lượng nước
trong mô hình nuôi tôm
(Penaeus monodon)- lúa ở
Cà Mau

Lê Trúc Quỳnh

Phạm T Tuyết
Ngân

3615 Luận văn ĐH

Biến động mật độ vi sinh
trước và sau khi xử lý nước
bằng plasma lạnh

Nguyễn Thị Hương

Phạm T Tuyết
Ngân

3616 Luận văn ĐH

3617 Luận văn ĐH

Biến động thành phần phiêu
sinh vật trong môi trường
nước từ bể nuôi cá rô phi
(Oreochromis niloticus) có
bồ sung công nghệ plasma
lạnh
Đánh gía hiện trạng khai
thác của nghề lưới kéo ven
bờ ở tỉnh Bạc Liêu

Phan Ngọc Nhàn

Võ Nam Sơn

La Bảo Yến Ly

Nguyễn Thanh
Long

Võ Thị Tố Trinh

Huỳnh Th Tới,
Phạm T Tuyết
Ngân

3618 Luận văn ĐH

Đánh giá chất lượng nước
trước và sau khi xử lý bằng
plasma lạnh

3619 Luận văn ĐH

Đánh giá chất lượng nước
và hiệu quả sử dụng thức ăn
trong nuôi kết hợp tôm thẻ
trắng (Litopenaeus
vannamei)-rong câu
(Gracilaria sp.) trong hệ
thống tuần hoàn

Trương Yến Xuân

Đào Minh Hải,
Nguyễn T Ngọc
Anh

3620 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng khai
thác của nghề lưới kéo ven
bờ ở tỉnh Sóc Trăng

Lê Thị Thi

Nguyễn Thanh
Long

3621 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng khai
thác của nghề lưới rê ven bờ
ở tỉnh Sóc Trăng

Đoàn T Yến Nhi

Nguyễn Thanh
Long

3622 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả bảo quản
tinh trùng cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) trong dung
dịch khác nhau ở điều kiện
lạnh

Sơn Đình Đình
Phạm Thanh Liêm
LV4887,4888/2017

3623 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật
và tài chính trong nuôi lươn
(Monopterus albus) ở TP.
Cần Thơ

Nguyễn Bạch Mai

Trương Hoàng
Minh

3624 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả sử dụng
thức ăn trong nuôi kết hợp
Nguyễn Đình Chiểu
tôm sú (Penaeus monodon)
với rong câu (Gracilaria sp.)

Nguyễn T Ngọc
Anh

3625 Luận văn ĐH

Đánh giá mức độ tiêu dùng
thực phẩm thủy sản và khả
Nguyễn T Ngân Hà
năng cung cấp dinh dưỡng
cho phụ nữ tại tỉnh An Giang

Nguyễn T Kim
Quyên

3626 Luận văn ĐH

Đánh giá sự tăng trưởng, tỉ
lệ sống và năng suất cá sặc
rằn (Trichopodus pectoralis,
Regan 1910) nuôi thương
phẩm trong ao từ các nguồn
cá Đồng Tháp, Kiên Giang
và Cà Mau

3627 Luận văn ĐH

Đánh giá tác động của thuốc
trừ sâu amatic chứa vi khuẩn
bacillus thuringiensis lên
gan tụy và đáp ứng miễn
dịch của tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei)

3628 Luận văn ĐH

Đánh giá tăng trưởng, tỉ lệ
sống và năng suất cá sặc rằn
(Trichopodus pectoralis,
Regan 1910) giai đoạn ương
giống

3629 Luận văn ĐH

Đánh giá tình hình nuôi
trồng thủy sản lồng bè ở khu
vực Búng Bình Thiên huyện
An Phú, tỉnh An Giang

3630 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng kỹ thuật
và tài chính của mô hình
nuôi tôm thẻ chân trắng
Nguyễn Việt Khánh
(Litopenaeus vannamei)
thâm canh ở tỉnh Trà Vinh

Phạm Thị Kim
Dương Nhựt Long
Ngân
Nguyễn Hoàng
Thanh
LV4737,4738/2017

Ngô Chí Nguyện

Đặng T Hoàng
Oanh

Nguyễn T Ánh
Dương Nhựt Long
Nguyệt
Nguyễn Hoàng
LV4739,4740/2017
Thanh

Trần Thúy Vy

Trần Văn Việt

Trương Hoàng
Minh

3631 Luận văn ĐH

Đặc điểm bệnh học trên cá
chếp koi (Cyprinus carpio)
xuất huyết ở đồng bằng sông
cửu long

Võ T Huyền Trân

3632 Luận văn ĐH

Đặc điểm gen kháng kháng
sinh nhóm sulfonamides của
escherichia coli sinh men
Beta-lactamases phổ rộng
phân lập trên cá

Nguyễn Thùy Linh Trần T Tuyết Hoa

3633 Luận văn ĐH

Đặc điểm hình thái và di
truyền cá sặc bướm
(Trichopodus trichopeptus)
ở một số vùng khác nhau

Vương T Thùy
Phương

Dương Thúy Yên

3634 Luận văn ĐH

Đặc điểm hình thái và di
truyền cá sặc điệp
(Trichopodus microlepis) ở
vùng ĐBSCL

Nguyễn T Ngọc
Ngân

Dương Thúy Yên

3635 Luận văn ĐH

Đặc điểm mô học bệnh trắng
da trên cá lóc (Channa
striata) nuôi thâm canh ở
Trà Vinh

Lê Minh Khôi

Từ Thanh Dung

3636 Luận văn ĐH

Đặc điểm mô học bệnh xuất
huyết trên cá lóc (Channa
striata) ở một số tỉnh ĐBSCL

Nguyễn Thanh
Xuyên

Phạm Th Liêm,
Đặng T Mai Thy

3637 Luận văn ĐH

Đặc điểm môi trường nước
trên sông Hậu thuộc địa bàn
tỉnh Sóc Trăng

Trần Thị Mỹ Diệu

Vũ Ngọc Út

3638 Luận văn ĐH

Điều tra hiện trạng nuôi cá
lăng (Hemibagus nemurus
Valenciennes,1839) ở tỉnh
An Giang

Nguyễn Văn Toàn
LV4763,4764/2017

Bùi Minh Tâm

3639 Luận văn ĐH

Đồ hộp chả ốc bươu (Pila
polita) và thịt vụn cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) sốt sa tế

Đặng T Hoàng Lê
LV5403,5404/2017

Trần Minh Phú

Từ Th Dung

3640 Luận văn ĐH

Hiện trạng bệnh trên cá tai
tượng (Osphronemus
goramy) nuôi ở Cần Thơ và
Tiền Giang

Đoàn T Mỹ Linh

Từ Th Dung

Nguyễn T Mai Chi

Huỳnh Th Tới, Từ
Th Dung

Châu Minh Nhựt

Ngô T Thu Thảo,
Lê V Bình

Ngô Thị Trúc Ly

Nguyễn T Kim
Quyên

3644 Luận văn ĐH

Hiện trạng tiêu dùng và khả
năng cung cấp năng lượng
của thực phẩm thủy sản cho
trẻ em ở tỉnh An Giang

Lê Thị Cẩm Hướng

Nguyễn T Kim
Quyên

3645 Luận văn ĐH

Khả năng gây bệnh của
mucor sp trên cá điêu hồng
(Oreochromis sp)

Cao Minh Thơ

Đặng Th Mai Thy

3646 Luận văn ĐH

Khả năng gây bệnh của vi
nấm bậc thấp trên cá lóc
(Channa striata)

Đinh Thị Ngọc Mai Đặng Th Mai Thy

3647 Luận văn ĐH

Khả năng nhạy với kháng
sinh của vi khuẩn gây bệnh
đốm trắng nội tạng trên cá
lóc (Chana striata).

Đoàn T Minh Châu

Từ Thanh Dung

3648 Luận văn ĐH

Khả năng sử dụng dầu cá tra
làm thức ăn cho cá lóc
(Channa striata)

Lê Kim Phúc

Trần Minh Phúc

3641 Luận văn ĐH

3642 Luận văn ĐH

3643 Luận văn ĐH

Hiện trạng nuôi và tìh hình
sử dụng thuốc, hóa chất trên
cá lóc (Channa striata) nuôi
ao đất thâm canh ở vùng
nhiễm mặn tỉnh Trà Vinh
Hiện trạng phân bố của ốc
bươu đồng (Pila polita)
trong mương vườn ở một số
tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long
Hiện trạng sản xuất và định
hướng phát triển ổn định mô
hình nuôi cá lóc tại Đồng
Bằng Sông Cửa Long

3649 Luận văn ĐH

3650 Luận văn ĐH

3651 Luận văn ĐH

3652 Luận văn ĐH

Khảo sát ảnh hưởng của
biến đổi thời tiết lên nghề
Phạm Minh Hiệp
nuôi artemia ở tỉnh Sóc
Trăng
Khảo sát ảnh hưởng của
dịch chiết lá cây lược vàng
(Callisia fragrans) đến chất
Trương Minh
lượng cá tra phi lê
Cương
(Pangasianodon
LV5357,5358/2017
hypophthalmus) trong điều
kiện bảo quản lạnh
Khảo sát ảnh hưởng của
dịch chiết lá cây lược vàng
Trần T Mộng
(Callisia fragrans) đến chất
Khang
lượng của cá rô phi
(Oreochromis niloticus) phi LV5363,5364/2017
lê trong điều kiện bảo quản
lạnh
Khảo sát biến động mật độ
vi khuẩn trên tuyến sông Mỹ Hồ Thị Anh Thư
Thanh

3653 Luận văn ĐH

Khảo sát đặc điểm dinh
dưỡng của tôm sú (P.
monodon) ở ao nuôi quảng
canh cải tiến

3654 Luận văn ĐH

Khảo sát điều kiện môi
trường sống và sinh lượng
của rong câu (Gracilaria sp.)
trong ao nuôi tôm quảng
canh cải tiến ở tỉnh Bạc
Liêu và Cà Mau

3655 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng các
nghề khai thác (< 90CV) ở
vùng biển tỉnh Kiên Giang

Nguyễn T Hồng
Vân

Trần Minh Phú

Trần Minh Phú

Phạm T Tuyết
Ngân

Bùi Thị Kim Xuyến

Võ Nam Sơn

Phạm Ngọc Khá

Nguyễn T Ngọc
Anh, Nguyễn
Hoàng Vinh

Lê Thị Huyền Chân
LV5271,5272/2017

Mai Viết Văn

3656 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng kỹ thuật
và hiệu quả của nghề ương
cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) ở tỉnh An
Giang

3657 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng khai
thác cá bông lau (Pangasius
krempfi) và cá tra bần
(Pangasius kunyit) ở cửa
sông Tiền

Lê Dương Ngọc
Quyền

Dương Thúy Yên

3658 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng khai
thác cá kèo giống
(Pseudepocryptes elongatus)
và cá bông lau giống
(Pangasius krempfi) ở vùng
cửa sông Trần Đề, tỉnh Sóc
Trăng

Đỗ Thị Như Ý

Võ Thành Toàn,
Tô T Mỹ Hoàng

3659 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng khai
thác của nghề lưới kéo ven
bờ ở tỉnh Bến Tre

Võ Thị Tú Trinh

Võ Thành Toàn

3660 Luận văn ĐH

3661 Luận văn ĐH

3662 Luận văn ĐH

Phạm Thanh
Lê Thị Như Huỳnh Liêm, Huỳnh Văn
Hiền

Khảo sát hiện trạng nuôi
thủy sản mùa mưa trên vùng
Nguyễn T Hồng
Trần Minh Hiển
chuyên canh artemia - muối
Vân
ở tỉnh Sóc trăng và Bạc Liêu
Khảo sát hiện trạng sản xuất
Nguyễn Trung Hậu
giống và nuôi cá thát lát
Nguyễn Văn Triều
LV4749,4750/2017
còm (Chitala Chitala) tại
tỉnh HG
Khảo sát hoạt tính chống
oxy hóa của một số loài
Lê T Xuân Phượng
Trần Minh Phú
rong ở vùng biển Kiên Giang

3663 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng chống
oxi hóa của bột tỏi (Allium
sativum L) đến chất lượng
chả cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) trong điều
kiện bảo quản lạnh

Nguyễn Văn Thơm
LV5391,5392/2017

Lê T Minh Thủy

3664 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng chống
Nguyễn T Cẩm Thu
oxy hóa của cao chiết cây
LV5381,5382/2017
lược vàng (Callisia fragrans)

Trần Minh Phú

3665 Luận văn ĐH

3666 Luận văn ĐH

3667 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng ức chế
của hóa chât lên thích bào tử
trùng (Myxozoa) nhiễm trên
Nguyễn Thị Thu
cá tra (Pangasianodon
Thảo
hypophthalmus) giai đoạn
giống.
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật
và tài chính của mô hình
nuôi tôm càng xanh luân
Võ Thị Mai Phương
canh trong ruộng lúa ở
huyện U Minh Thượng tỉnh
Kiên Giang
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật
và tài chính của mô hình
nuôi tôm sú luân canh trong Nguyễn Duy Trung
ruộng lúa ở huyện U Minh
Thượng, tỉnh Kiên Giang

Nguyễn T Thu
Hằng

Lý Văn Khánh

Lý Văn Khánh

3668 Luận văn ĐH

Khảo sát mầm bệnh ký sinh
trùng trên cá trê vàng
(Clarias macrocephalus) và
cá điêu hồng (Oreochromis
sp) giai đoạn ương giống

Huỳnh Văn Xuân

Nguyễn T Thu
Hằng

3669 Luận văn ĐH

Khảo sát mầm bệnh vi
khuẩn trong môi trường ao
nuôi tôm thẻ chân trắng
(Penaeus vannamei)

Lê Ngọc Tú

Trần T Tuyết Hoa

3670 Luận văn ĐH

3671 Luận văn ĐH

3672 Luận văn ĐH

3673 Luận văn ĐH

3674 Luận văn ĐH

3675 Luận văn ĐH

3676 Luận văn ĐH

Khảo sát một số yếu tố môi
trường và bệnh trên cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) nuôi trong
ao đất

Nguyễn Văn Hậu
LV4723,4724/2017

Bùi Minh Tâm

Khảo sát nguồn lợi cá dày
Channa lucius (Cuvier,
Phạm Văn Vững Dương Nhựt Long
1831) ở tỉnh Cà Mau
Khảo sát sinh trưởng của cá
tra (Pangasianodon
Nguyễn Hoàng
Dương Thúy Yên
hypophthalmus) ương từ 0Hưởng
Đào Minh Hải
45 ngày tuổi ương trong ao
đất
Khảo sát sự tăng trưởng,
năng suất và hiệu quả tài
chính tôm càng xanh
Kiên Thị Rum
Dương Nhựt Long
(Macrobrachium rosenbergii
LV4733,4734/2017
Lam Mỹ Lan
de Man, 1897) nuôi xen
canh trong ruộng lúa ở tỉnh
Bến Tre
Khảo sát sự tăng trưởng,
năng suất và hiệu quả tài
Châu Thị Sóc
chính tôm càng xanh
Ngoan
Dương Nhựt Long
(Macrobrachium rosenbergii
LV4731,4732/2017
de Man, 1897) trong mương
vườn dừa ở Bến Tre
Khảo sát tăng trưởng, năng
suất và hiệu quả tài chính
mô hình nuôi tôm càng xanh
Đỗ Chí Cường
Dương Nhựt Long
(Macrobrachium
rosenbergii) trong ruộng lúa
tại huyện Thoại Sơn tỉnh An
Giang
Khảo sát tình hình sử dụng
thực phẩm thủy sản và cung
Lê Thị Thùy Linh Huỳnh Văn Hiền
cấp dinh dưỡng cho trẻ em ở
tỉnh An Giang

3677 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần dinh
dưỡng và chất lượng agar
của rong câu (Gracilaria sp.)
trong ao nuôi tôm quảng
canh cải tiến ở tỉnh Bạc
Liêu và Cà Mau

3678 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần động
vật thủy sinh ở mô hình nuôi
Nguyễn Minh Chiến
tôm sú (Penaeus monodon) lúa luân canh

3679 Luận văn ĐH

3680 Luận văn ĐH

3681 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần giống
loài ký sinh trùng trên cá tra
(Pangansianodon
hypophthalmus) nuôi
thương phẩm
Khảo sat thành phần loài cá
và đặc điểm sinh trưởng của
một số loài cá phổ biến tại
huyện Phụng Hiêp, Hậu
giang
Khảo sát thành phần loài và
sản lượng cá vùng cửa sông
Định An

Nguyễn Thị Kim
Ngân

Nguyễn T Ngọc
Anh, Nguyễn
Hoàng Vinh

Võ Nam Sơn

Huỳnh Thị Hiền

Nguyễn T Thu
Hằng

Nguyễn T Thanh
Hằng

Hà Phước Hùng

Hồ T Yến Nhi

Trần Đắc Định

3682 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần loài và
sản lượng cá vùng cửa sông
Trần Đề

Trần Thị Mỹ Hạnh

Trần Đắc Định

3683 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần thực
vật phiêu sinh trong ao cá
tra (Pangasianodon
hypophthalmus) thâm canh

Nguyễn Ngọc Tố Tố

Dương T Hoàng
Oanh

3684 Luận văn ĐH

Khảo sát thành phần thực
vật thủy sinh ở mô hình tôm
sú (Penaeus monodon) - lúa
luân canh

Nguyễn Lê Duyên

Võ Nam Sơn

3685 Luận văn ĐH

3686 Luận văn ĐH

3687 Luận văn ĐH

3688 Luận văn ĐH

Khảo sát vai trò của rong
câu (Gracilaria sp.) trong ao
nuôi tôm quãng canh cải
tiến ở tỉnh Bạc Liêu và Cà
Mau
Khảo sát vi nấm nhiễm trên
cá rô phi giống
(Oreochromis niloticus)
Khía cạnh kỹ thuật và hiệu
quả tài chính của mô hình
sản xuất giống cua biển
(Sylla paramamosain) ở một
số tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long
Một số đặc điểm sinh học
của cá úc chấm arius
maculates(Thunberg,1792)
phân bố ở vùng cửa sông
Trần Đề và Định An

Tăng Như Khanh

Trần Ng Hải Nam,
Nguyễn T Ngọc
Anh, Nguyễn
Hoàng Vinh

Lâm Văn Linh

Đặng Th Mai Thy

Phạm Quang Vinh

Lê Quốc Việt

Nguyễn Võ Quế
Thanh

Võ Thành Toàn ,
Tô T Mỹ Hoàng

Võ Thị Ngọc Duy

Nguyễn Văn
Triều, Mai Viết
Văn

3689 Luận văn ĐH

Một số đặc điểm sinh học
sinh sản cá dù Nibea
soldado (Lacepède, 1082)

3690 Luận văn ĐH

Một số đặc điểm sinh học
sinh sản cá lồng tong đuôi
vàng (Rasbora aurotaenia
Tirant,1885)

3691 Luận văn ĐH

Nuôi artemia bằng thức ăn
chế biến kết hợp sử dụng tảo
chaetoceros theo tỉ lệ khác
nhau

Thị Kim Tiên

Nguyễn Văn Hòa
Dương T Mỹ Hận

3692 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ảnh hưởng của
chất chiết xuất từ cây ổi
(Psidium guajava) và cây
xoan (Âzadiracha indica)
lên đáp ứng miễn dịch của
cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus)

Lê Văn Thịnh

Bùi T Bích Hằng

Nguyễn Phước Lộc
Phạm Thanh Liêm
LV4757,4758/2017

3693 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ảnh hưởng của
khả năng chống oxi hóa của
bột sả đến chất lượng chả cá
tra (Pangasianodon
hypophthalmus) trong điều
kiện bảo quản lạnh

Lê Ngọc Khương

Lê T Minh Thủy

3694 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ảnh hưởng của
kháng sinh và chế phẩm sinh
học trong ương ấu trùng cua
biển (Sylla paramamosain)

Công Bích Ngọc

Lê Quốc Việt

3695 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ảnh hưởng của
số lần cho ăn lên tăng
trưởng và tỷ lệ sống của ấu
trùng cua biển (Sylla
paramamosain)

Quách Hưng Quí

Lê Quốc Việt

3696 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ảnh hưởng của
vi khuẩn paracoccus
pantotrophus lên hàm lượng
khí H2S trong điều kiện thí
nghiệm

Phạm Hoàng Tín

Phạm T Tuyết
Ngân

Nguyễn T Kiều
Diễm

Lê T Minh Thủy

Huỳnh T Yến Ngọc
LV5354,5407/2017

Nguyễn Quốc
Thịnh

Đặng Quang Vinh
LV5405,5406/2017

Nguyễn Quốc
Thịnh

Tô Chí Hào

Lê T Minh Thủy

Châu Văn Hải
LV5399,5400/2017

Lê T Minh Thủy

3697 Luận văn ĐH

3698 Luận văn ĐH

3699 Luận văn ĐH

3700 Luận văn ĐH

3701 Luận văn ĐH

Nghiên cứu chiết rút
chitosan từ vỏ tôm tít
(Oratosuillina interrupta)
Nghiên cứu chiết rút
enzyme protease từ đầu tôm
thẻ chân trắng (Litopenaeus
vannamei)
Nghiên cứu chiết rút
enzyme protease từ ruột cá
rô phi (Oreochromis
niloticus)
Nghiên cứu chiết rút gelatin
từ bong bóng cá tuyết
(Gadus morhua)

Nghiên cứu chiết rút gelatin
từ vảy cá hường (Helostoma
temminckii)

3702 Luận văn ĐH

Nghiên cứu chiết rút gelatin
từ vây và đuôi cá đuôi hồng
(Oreochromis sp)

Đặng Kim Em

Đỗ T Th Hương

3703 Luận văn ĐH

Nghiên cứu chiết rút gelatin
từ vây và đuôi cá lóc
(Channa striata)

Nguyễn Duy Linh
LV5379,5380/2017

Trần Minh Phú

3704 Luận văn ĐH

Nghiên cứu khả năng bổ
sung DHA selco trong ương
Nguyễn Minh Thuận Trần Sương Ngọc
nuôi luân trùng nước lợ
Brachionus plicatilis

3705 Luận văn ĐH

3706 Luận văn ĐH

3707 Luận văn ĐH

3708 Luận văn ĐH

3709 Luận văn ĐH

Nghiên cứu khả năng chống
oxi hóa của bột gừng đến
chả cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) trong điều
kiện bảo quản lạnh
Nghiên cứu khả năng sử
dụng các dạng sinh khối
artemia khác nhau trong
ương lươn đồng
(Monopterus albus) giai
đoạn
giống
Nghiên
cứu lớn
khả năng sử

Lê T Kim Thoa
LV5328,5329/2017

Lê T Minh Thủy

Nguyễn T Huỳnh
Như

Nguyễn T Hồng
Vân, Huỳnh
Thanh Tới

dụng sinh khối artemia
Phạm văn Minh Tiến Huỳnh Thanh Tới
ương cá tai tượng
(Osphronemus goramy) giai
đoạn giống
Nghiên cứu một số đặc điểm
sinh học sinh sản của cá
Nguyễn Thị Diễm
Phạm Th Liêm
măng rỗ (Toxotes chatareus LV4759,4760/2017
(Hamilton,1822))

Nghiên cứu một số đặc điểm
sinh học sinh sản của vọp
(Geloina coaxan
Gmelin,1791) tại U Minh
Thượng, tỉnh Kiên Giang

Đặng Thái Duy

Ngô T Thu Thảo

3710 Luận văn ĐH

Nghiên cứu một số mầm
bệnh trên nghêu Meretrix
lyrata ở tỉnh Bến Tre

Lê Quốc Anh

Từ Thanh Dung

3711 Luận văn ĐH

Nghiên cứu nuôi siêu thâm
canh tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei)
theo công nghệ biofloc với
các nguồn cacbon khác nhau

Kim Đức Thiện

Trần Ngọc Hải,
Châu Tài Tảo

3712 Luận văn ĐH

Nghiên cứu nuôi tôm thẻ
chân trắng (Litopenaeus
vannamei)kết hợp với rong
câu (Gracilaria sp.) trong hệ
thống tuần hoàn

Châu Văn Ân

Nguyễn T Ngọc
Anh Đào Minh Hải

3713 Luận văn ĐH

Nghiên cứu nuôi vỗ thành
thục ba khía (Sesarma
sederi) ở các độ mặn khác
nhau

Bùi Mộng Bình

Trần Ngọc Hải,
Châu Tài Tảo

3714 Luận văn ĐH

Nghiên cứu quy trình chế
biến sò lụa (Paphia
undulata) cay đóng hộp

Nguyễn Đức Khánh
LV4771,4772/2017

Nguyễn Quốc
Thịnh

3715 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất bột cá
thực phẩm từ cá sơn biển
(Ambassidae vachellii) theo
phương pháp thủy phân
enzyme

Huỳnh T Thu Em
LV5350,5351/2017

Đỗ T Th Hương

3716 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất bột cá
thực phẩm từ thịt cá chai
(Platycephalus indicus)
bằng phương pháp thủy
phân enzyme

Nguyễn Thị Thu
Phiếu

Lê T Minh Thủy

3717 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất bột cá
thực phẩm từ thịt cá úc
(Arus microcephalus) bằng
phương pháp thủy phân
enzyme

Nguyễn T Tiểu My
LV5377,5378/2017

Lê T Minh Thủy

3718 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất bột cá
thực phẩm từ thịt vụn cá
đuôi hồng (Oreochromis sp)
theo phương pháp thủy phân
enzyme

Nguyễn Huỳnh
Thiên Nhi

Đỗ T Th Hương

3719 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất bột can
xi từ đầu cá lóc (Channa
striata) bằng phương pháp
thủy phân enzyme

Nguyễn T Cẩm
Hường
LV5371,5372/2017

Đỗ T Th Hương

3720 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất bột can
xi từ xương cá chẽm (Lates
calcarifer)

Huỳnh Đức Huy
LV5352,5353/2017

Trần Minh Phú

3721 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất bột can
xi từ xương cá dảnh
(Puntioplites proctozystron)
bằng phương pháp thủy
phân enzyme

Lê T Tài Linh

Đỗ T Th Hương

3722 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất bột can
xi từ xương cá măng biển
(Elops saurus)

Lê Minh Tưởng
LV5334,5335/2017

Nguyễn Quốc
Thịnh

Nguyễn Kiều Diễm

Lê T Minh Thủy

Lê Yến Như

Đỗ T Thanh
Hương

Huỳnh Ngọc Mơ

Lê T Minh Thủy

3723 Luận văn ĐH

3724 Luận văn ĐH

3725 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất bột can
xi từ xương cá thu
(Scomberomorus
commerson) bằng phương
pháp thủy phân enzyme
Nghiên cứu sản xuất bột can
xi từ xương cá úc (Arus
microcephalus) bằng
phương pháp thủy phân
enzyme
Nghiên cứu sản xuất bột
canxi từ xương cá ngừ sọc
dưa (Sarda orientalis) và bổ
sung vào chà bông từ thịt cá
này

3726 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất cá sa
ba (Scomber japonicus) sốt
cà đóng hộp

Biện Cẩm Tiên

Lê T M Thủy

3727 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) cắt lát tẩm
sốt tekiyaki xông khói

Phan Thảo nguyên
LV5344,5345/2017

Lê T M Thủy

3728 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) fillet sốt
tekiyaki xông khói ăn liền

Trần T Kim Ngọc

Đỗ T Thanh
Hương

Nguyễn Y Bình
LV5393,5394/2017

Trần Minh Phú

Nguyễn Minh Thiện
LV5389,5390/2017

Lê T Minh Thủy

Nguyễn Văn Tài
LV5375,5376/2017

Lê T Minh Thủy

Võ Văn Tài

Đỗ T Thanh
Hương

Lâm Thị Ngọc Thúy
LV5530,5331/2017

Lê T Minh Thủy

3729 Luận văn ĐH

3730 Luận văn ĐH

3731 Luận văn ĐH

3732 Luận văn ĐH

3733 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất chả cá
từ thịt vụn cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) và thịt cá
sấu (Crcodylus siamensis)
Nghiên cứu sản xuất
chitosan từ vỏ tôm càng
xanh (Macrobrachium
rosenbergii)
Nghiên cứu sản xuất

chitosan từ vỏ tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus
vannamei) bằng phương
pháp enzyme
Nghiên cứu sản xuất đồ hộp
cá thu đao (Cololabis saira)
sốt cà

Nghiên cứu sản xuất xúc
xích từ thịt cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) phối trộn
paste từ bí đỏ

3734 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sử dụng rong
câu (Gracilaria sp.) trong
ương giống tôm sú (Penaeus
monodon) với các mật độ
khác nhau

Lý Toại Nguyện

Nguyễn T Ngọc
Anh

3735 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sử dụng sinh
khối artemia trong ương cá
tai tượng (Osphronemus
goramy) từ hương lên giống

Võ Văn Mịnh

Huỳnh Thanh Tới

3736 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự kháng thuốc
của mầm bệnh của vi khuẩn
Aeromonas spp gây bệnh
trên cá lóc (Channa striata)
nuôi thâm canh ở Trà Vinh

Lưu Hồng Mai

Từ Thanh Dung

3737 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sự phát triển các
enzyme tiêu hóa thiết yếu
trong giai đoạn ấu trùng và
hậu ấu trùng cua biển
(Scylla paramamosain).

Lý Thị Yến Mi

Trần Nguyễn Duy
Khoa

3738 Luận văn ĐH

Nghiên cứu tận dụng xương
cá thát lát còm (Chitala
chitala) sản xuất bột đạm và
bột can xi bằng phương
pháp thủy phân enzyme

Bùi T Phương Thảo

Đỗ T Th Hương

Ngô T Bích Chi

Lê T Minh Thủy

Ong Anh Khoa

Nguyễn T Thu
Hằng

3739 Luận văn ĐH

3740 Luận văn ĐH

Nghiên cứu tận dụng xương
cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) sản xuất
bột đạm và bộ canxi bằng
phương pháp thủy phân
enzyme
Nghiên cứu thành phần
giống loài myxobolus nhiễm
trên cá tra giống
(Pangasianodon
hypophthalmus)

3741 Luận văn ĐH

Nghiên cứu trích ly gelatin
từ da cá măng biển (Elops
saurus)

Nguyễn Út Cưng
LV5367,5368/2017

Đỗ T Th Hương

3742 Luận văn ĐH

Nghiên cứu trích ly gelatin
từ da cá thu chấm
(Scomberomorus guttatus)

Lê Thị Yến Linh
LV5332,5333/2017

Nguyễn Quốc
Thịnh

3743 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ương ấu trùng
tôm sú (Penaeus monodon)
giống theo công nghệ
biofloc với các nguồn
carbohydrate khác nhau

Lê Chí Công

Lê Chí Công

3744 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ương ấu trùng
tôm sú (Penaeus monodon)
theo công nghệ biofloc bằng
nguồn carbohydrate từ rỉ
đường với thời điểm bổ
sung khác nhau

Lê Thanh Nghị

Trần Ngọc Hải,
Châu Tài Tảo

3745 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ương ấu trùng
tôm sú (Penaeus monodon)
theo công nghệ biofloc bằng
nguồn carbohydrate từ rỉ
đường với tỷ lệ C/N khác
nhau

Lý Văn Vinh

Trần Ngọc Hải,
Châu Tài Tảo

3746 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ương giống cá
nâu (Scatophagus argus) với
mật độ khác nhau trong hệ
thống biofloc

Nguyễn Thảo
Nguyên

Lý Văn Khánh

3747 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ương giống tôm
càng xanh (Macrobrachium
rosenbergii) bằng công nghệ
biofloc với các mật độ khác
nhau

Phạm Kim Sơn

Trần Ngọc Hải,
Châu Tài Tảo

3748 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ương giống tôm
càng xanh (Macrobrachium
rosenbergii) bằng công nghệ
biofloc với thức ăn có hàm
lượng đạm khác nhau

Nguyễn T Kim
Hoàng

Trần Ngọc Hải,
Đào Minh Hải

3749 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ương giống tôm
sú (Penaeus monodon) theo
công nghệ biofloc ở các độ
mặn khác nhau

Đỗ Huỳnh Long

Trần Ngọc Hải,
Châu Tài Tảo

3750 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ương nuôi các
mật độ tôm sú (Penaeus
monodon) giống kết hợp với
mật độ rong câu (Gracilaria
sp.) khác nhau ở điều kiện
trong bè

Hà Khánh Lộc
LV4743,4744/2017

Nguyễn T Ngọc
Anh

3751 Luận văn ĐH

Nghiên cứu ương tôm sú
(Penaeus monodon) giống
theo công nghệ biofloc với
tỷ lệ C/N khác nhau

Phan T Thảo
Nguyên

Trần Ngọc Hải,
Châu Tài Tảo

Lê Minh Hiếu

Trần T Thanh
Hiền

Danh Lập Đức

Lam Mỹ Lan,
Nguyễn Thah Hiệu

Lâm Văn Hiếu

Lam Mỹ Lan,
Nguyễn Thah Hiệu

Nguyễn Thị Kiều
Tiên
LV5295,5296/2017

Huỳnh Văn Hiền

3752 Luận văn ĐH

3753 Luận văn ĐH

3754 Luận văn ĐH

3755 Luận văn ĐH

Nghiên cứu xác định nhu
cầu lecithin trong thức ăn
ương ấu trùng cua biển từ
zoae 3 đến cua1
Nghiên cứu xác định nhu
cầu lipid của cá heo giống
(Botia modesta
Bleeker
1865)
Nghiên cứu
xác định nhu
cầu protein của cá heo
(Botia modesta
Bleeker
giốngtố ảnh
Phân tích1865)
các nhân

hưởng tới việc lựa chọn sản
phẩm lươn
đồng(Monopterus albus)của
người tiêu dùng trên địa bàn
thành phố Long Xuyên, tỉnh
An Giang

3756 Luận văn ĐH

Phân tích chuỗi giá trị lươn
(Monopterus albus) nuôi tại
An Giang

3757 Luận văn ĐH

Phân tích đặc điểm sinh học
sinh sản cá lượng dài vây
ngắn Nemipterus nemurus
(Bleeker,1857)

Võ Trà My

Mai Viết Văn

3758 Luận văn ĐH

Phân tích đăc điểm sinh học
sinh sản cá lượng xám
Nemipterus marginatus
(Valenciennes,1830)

Chương Ngọc Hân

Mai Viết Văn

Nguyễn T Ngọc
Linh

Mai Viết Văn

Phạm Tấn Phát

Trần Minh Phú

Trần T Hạnh Nhân

Nguyễn T Kim
Quyên

3762 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kỹ thuật
và tài chính của mô hình
tôm sú(Penaeus monodon) lúa luân canh ở huyện Mỹ
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Đoàn Thảo Vy

Trương Hoang
Minh

3763 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của cơ sở thu mua bán lươn
đồng (Monopterus albus)ở
tỉnh An Giang

Võ Thành Nhân

Huỳnh Văn Hiền

3759 Luận văn ĐH

3760 Luận văn ĐH

3761 Luận văn ĐH

Phân tích đăc điểm sinh học
sinh sản của cá uốp mõm
nhọn chrysochir aureus
(Richardson,1846)
Phân tích hiệu quả kỹ thuật
– tài chính mô hình nuôi cá
sặc rằn(Trichogaster
pectoralis) trong ao đất ở
huyện Trần Văn Thời, tỉnh
Cà Mau
Phân tích hiệu quả kỹ thuật
và tài chính của mô hình
sản xuất lươn giống tại tỉnh
An Giang

Nguyễn Hà Yến Nhi Huỳnh Văn Hiền

3764 Luận văn ĐH

3765 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của tàu khai thác lưới kéo
Trần Thị Mai
≥90 mã lực ở tỉnh Kiên
Giang
Phân tích hiệu quả tài chính Nguyễn Thị Phương
của tàu khai thác lưới kéo
Ý
≥90 mã lực ở tỉnh Sóc Trăng LV5301,5302/2017

Nguyễn Thanh
Toàn
Nguyễn Thanh
Toàn

3766 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của tàu khai thác lưới rê ≥90 Huỳnh T Kim Hằng
mã lực ở tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Thanh
Toàn

3767 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của tàu khai thác lưới vây ≥
90 mã lực ở tỉnh Kiên giang

Võ Diễm Hồng

Nguyễn Thanh
Toàn

3768 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
của tàu khai thác lưới vây
≥90 mã lực ở tỉnh Cà Mau

Phan T Bảo Xuyên
LV5277,5278/2017

Nguyễn Thanh
Toàn

3769 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
và kênh phân phối sản phẩm
Nguyễn Hoàng Duy
của nghề lưới rê ven bờ
(<90CV) ở tỉnh Bạc Liêu

Đặng T Phượng

3770 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
và kênh phân phối sản phẩm
khai thác của nghề lưới kéo
ven bờ (<90CV) ở tỉnh Kiên
Giang

Huỳnh Hoàng Mỹ
Uyên

Đặng T Phượng

3771 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
và kênh phân phối sản phẩm
khai thác của nghề lưới rê
ven bờ (<90CV) ở tỉnh Trà
Vinh

Bùi Ngọc Hân

Đặng T Phượng

3772 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả tài chính
và kỹ thuật của mô hình
nuôi cá he(Barbonymus
schwanenfeldii) trong bè ở
tỉnh An Giang

Trần Tấn Phát

Đặng T Phượng

3773 Luận văn ĐH

Phân tích kênh phân phối
sản phẩm khai thác của nghề
lưới kéo ven bờ (<90CV)ở
tỉnh Bến Tre

Đặng Nhật Duy

Đặng T Phượng

3774 Luận văn ĐH

Phân tích khía cạnh kỹ thuật
và sử dụng thức ăn của mô
hình nuôi lươn (Monopterus
albus) ở An Giang

Dương T Mỹ Ngọc

Huỳnh Văn Hiền

3775 Luận văn ĐH

Phân tích khía cạnh kỹ thuật
và tài chính của mô hình
nuôi cá lóc (Channa striata) Huỳnh T Hồng Đoan Phạm Minh Đức
thâm canh trong ao đất ở
tỉnh Đồng Tháp và Trà Vinh

3776 Luận văn ĐH

Phân tích khía cạnh kỹ thuật
và tài chính của mô hình
nuôi cá lóc (Channa striata)
thâm canh trong ao đất ở
tỉnh Đồng Tháp, An Giang,
Trà Vinh

Phù Thị Mỹ Hà

Phạm Minh Đức

3777 Luận văn ĐH

Phân tích khía cạnh kỹ thuật
và tài chính của mô hình sản
xuất giống cá lóc (Channa
striata) ở tỉnh An Giang và
Đồng Tháp

Dương T Hải Yến

Trần T Thanh
Hiền

3778 Luận văn ĐH

Phân tích khía cạnh kỹ
thuật, tài chính và thị trường
của mô hình nuôi cá lóc
Trần T Hồng Nhiên
bông (Channa micropeltes)
trong bè ở tỉnh An Giang

Trần T Thanh
Hiền

3779 Luận văn ĐH

Phân tích thành phần dinh
dưỡng các loại cá làm thực
phẩm cho phụ nữ và trẻ em
ở tỉnh An Giang

Trần Minh Phú

Nguyễn Minh
Trọng
LV5385,5386/2017

3780 Luận văn ĐH

3781 Luận văn ĐH

3782 Luận văn ĐH

3783 Luận văn ĐH

3784 Luận văn ĐH

3785 Luận văn ĐH

3786 Luận văn ĐH

So sánh hiệu quả kỹ thuật và
tài chính giữa nuôi tôm sú
(Penaeus monodon) và thẻ
chân trắng (Litopenaeus
vannamei) ở tỉnh Sóc Trăng
So sánh hiệu quả tài chính
của mô hình nuôi lươn
(Monopterus albus) theo
tiêu chuẩn Vietgap và thông
thường ở An Giang
So sánh hiệu quả tài chính
của nghề lưới rê và nghề
lưới kéo ven bờ ở tỉnh Sóc
Trăng
So sánh hiệu quả tài chính
của nghề lưới rê ven bờ
(<90CV) ở Cà Mau và Bạc
Liêu
So sánh một số chỉ tiêu sinh
sản và tăng trưởng của hai
dòng cá lóc (Channa striata)
và con lai của chúng ở giai
đoạn ương giống
So sánh thực trạng tiêu dùng
và dinh dưỡng của thực
phẩm thủy sản mùa khô và
mùa mưa cho phụ nữ ở tỉnh
An Giang
Sự biến đổi chất lượng của
khô cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) phồng
trong quá trình bảo quản
lạnh

Hồ Cao Ngọc Nữ

Trương Hoàng
Minh

Lê Thúy Vy

Huỳnh Văn Hiền

Trần T Mỹ Duyên

Nguyễn Thanh
Long

Cao Minh Trí

Đặng T Phượng

Trần Trung Tín

Bùi Minh Tâm

Lê Mạnh Cường

Nguyễn T Kim
Quyên

Nguyễn T Thu
Trang

Trần Minh Phú

3787 Luận văn ĐH

Sự biến động sinh trắc học
của trứng bào xác, sinh
trưởng và các chỉ tiêu sinh
sản của artemia franciscana
khi được du nhập qua
Myanmar

Bùi Thị Mai Duyên

Nguyễn Văn Hòa,
Dương Mỹ Hận

3788 Luận văn ĐH

Sự thay đổi hoạt tính
enzyme methemoglobin
reductase và các hợp chất
chuyển hóa của nitrite trên
cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) ở các mức
nhiệt độ và nitrite khác nhau

Huỳnh Văn Hòa

Đỗ T Th Hương

Trần Loan Kiều

Mai Viết Văn

Nguyễn Khánh Vy
LV5123,5124/2017

Trần Đắc Định

Lê T Diễm Trinh

Hà Phước Hùng

Lê T Thanh Hương

Nguyễn T Kim
Liên

Võ Thị Thoại Mỹ

Nguyễn T Kim
Liên

Trần Thanh Hoài

Vũ Ngọc Út

3789 Luận văn ĐH

3790 Luận văn ĐH

3791 Luận văn ĐH

3792 Luận văn ĐH

3793 Luận văn ĐH

3794 Luận văn ĐH

Tìm hiểu hiện trạng tiêu thụ
sản phẩm của tàu khai thác
lưới rê và lưới kéo tỉnh Cà
Mau
Tìm hiểu sản lượng và hiệu
quả kinh tế của nghề lưới
đáy bè dọc theo tuyến sông
Hậu
Thành phần các loài cá ở
sông cửa lớn, tỉnh Cà Mau
và sinh học sinh trưởng của
cá úc thép (Osteogeneiosus
militaris(Linnaeus,1758))
Thành phần động vật đáy ở
ao tôm sú (Penaeus
monodon) quảng canh cải
tiến
Thành phần động vật nổi ở
ao nuôi tôm sú (Penaeus
monodon) quảng canh cải
tiến
Thành phần động vật nổi
trên sông Hậu ở các khu vực
có độ mặn khác nhau

3795 Luận văn ĐH

Thành phần loài cá dọc sông
Bảy Háp tỉnh Cà Mau và
sinh học sinh trưởng của các
loài cá đối(Mugilidae)

3796 Luận văn ĐH

Thành phần loài cá ở Vườn
Quốc Gia U Minh Thượng,
Kiên Giang

Huỳnh Minh Đương Dương Thúy Yên

3797 Luận văn ĐH

Thành phần loài cá và hiệu
quả kỹ thuật - tài chính của
nghề lưới rê ven bờ, tỉnh
Sóc Trăng

Nguyễn Việt Thảo
Nhi
LV5303,5304/2017

3798 Luận văn ĐH

3799 Luận văn ĐH

3800 Luận văn ĐH

3801 Luận văn ĐH

3802 Luận văn ĐH

3803 Luận văn ĐH

Nguyễn T Thu
Huyền

Thành phần loài và đặc
điểm phân bố của các loài
Nguyễn Trọng Thiên
cá ở vùng cửa sông Trần Đề
Thành phần phytoplankton
trên sông Mỹ Thanh ở các
Nguyễn T Mỹ Trâm
khu vực có độ mặn khác
nhau
Thành phần thức ăn tự nhiên
trong ao ương cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) khi sử dụng
bột dinh dưỡng gây màu
nước
Thành phần thực vật nổi ở
ao nuôi tôm sú (Penaeus
monodon) quảng canh cải
tiến
Thử nghiệm nuôi lươn đồng
(Monopterus albus) trong hệ
thống tuần hoàn nước với
các mật độ khác nhau
Thử nghiệm nuôi sinh khối
copepoda (Apocyclops
dengizicus) bằng vi sinh vật
hữu ích (Bacillus sp.)

Hà Phước Hùng

Hà Phước Hùng

Võ Thành Toàn

Vũ Ngọc Út

Châu Thị Đoan

Vũ Ngọc Út

Trần Thị Mỷ Tiên

Nguyễn T Kim
Liên

Võ Anh Đài

Phạm Th Liêm

Võ Phú An

Vũ Ngọc Út

3804 Luận văn ĐH

Thử nghiệm sử dụng vi
khuẩn Lactobacillus phòng
bệnh hoại tử gan tụy cấp
tính ở tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei)

Trần T Thanh Trúc

Đặng T Hoàng
Oanh, Trương
Quốc Phú

3805 Luận văn ĐH

Thử nghiệm sử dụng vi
khuẩn Lactobacillus phòng
bệnh hoại tử gan tụy cấp
tính ở tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei)
trong môi trường có bổ sung
C,N,P thúc đẩy sự phát triển
của vi khuẩn Vibrio
parahaemolyticus

Nguyễn Ngọc Anh

Đặng T Hoàng
Oanh

3806 Luận văn ĐH

3807 Luận văn ĐH

3808 Luận văn ĐH

3809 Luận văn ĐH

Thực hiện qui trình mPCR
phát hiện đồng thời bệnh
gan thận mủ (vi khuẩn
Aeromonas schubertii) trên
cá lóc (Channa striata)
Thực nghiệm mô hình nuôi
tôm càng xanh
(Macrobrachium
rosenbergii) trên ruộng lúa
ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà
Mau
Thực nghiệm nuôi cá lóc
(Channa sp) trong bể lót bạt
tại huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Thực nghiệm nuôi cá rô phi
đỏ (Oreochromis sp.) trong
hệ thống tuần hoàn nước

Nguyễn T Cẩm Như Nguyễn Ngọc Như

Nguyễn Huỳnh Như

Dương Nhựt
Long, Trần Ng
Duy Khoa

Sơn Sua

Lam Mỹ Lan,
Nguyễn Thanh
Hiệu

Nguyễn Hoàng
Minh Khang

Phạm Th Liêm

3810 Luận văn ĐH

Thực nghiệm nuôi ghép cá
sặc rằn (Trichopodus
pectoralis) trong ao nuôi
thương phâm cá thát lát còm
(Chitala Chitala) tại huyện
Thới Lai- TPCT

Huỳnh Vũ Linh

Phạm Th Liêm,
Nguyễn Thanh
Hiệu

3811 Luận văn ĐH

Thực nghiệm nuôi lươn
đồng (Monopterus albus)
thương phẩm trong bể lót
bạt ở Trà Vinh

Nguyễn T Yến Nhi

Lam Mỹ Lan,
Dương Nhựt Long

3812 Luận văn ĐH

Thực nghiệm nuôi tôm càng
xanh (Macrobrachium
rosenbergii) trong ruộng lúa
từ giống tôm thường và tôm
toàn đực

Nguyễn T Thùy
Duyên
LV4729,4730/2017

Dương Nhựt
Long, Lam Mỹ
Lan

3813 Luận văn ĐH

Thực nghiệm nuôi tôm càng
xanh Macrobrachium
rosenbergii, De Man, 1897)
trong ao đất ở thị xã Hồng
Ngự tỉnh Đồng Tháp

Ngô Kim Dung

Dương Nhựt Long

3814 Luận văn ĐH

Thực nghiệm nuôi tôm càng
xanh trong ao đất tại huyện
Châu Thành tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Tấn Lộc

Dương Nhựt Long

3815 Luận văn ĐH

Thực nghiệm sinh sản nhân
tạo cá lóc (Channa striata)
bằng HCG tại thành phố
Cần Thơ

Trần Hoàng Phúc

Lam Mỹ Lan,
Nguyễn Thanh
Hiệu

3816 Luận văn ĐH

Thực nghiệm ương giống cá
dầy (Channa lucius) với các
mật độ khác nhau

Võ Thị Yến Ngọc

Dương Nhựt Long

3817 Luận văn ĐH

Thực nghiệm xây dựng mô
hình nuôi tôm càng xanh
(Macrobrachium
rosenbergii) trong mương
vườn dừa ở tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Thị Thảo

Dương Nhựt
Long, Trần Ng
Duy Khoa

3818 Luận văn ĐH

3819 Luận văn ĐH

3820 Luận văn ĐH

3821 Luận văn ĐH

3822 Luận văn ĐH

3823 Luận văn ĐH

3824 Luận văn ĐH

Ứng dụng công nghệ biofloc
trong ương ấu trùng tôm
càng xanh (Macrobrachium Nguyễn Thanh Huy
rosenbergii) ở các giai đoạn
khác nhau
Ứng dụng chế phẩm vi sinh
trong ương giống tôm thẻ
chân trắng (Litopenaeus
vannamei) bằng công nghệ
biofloc
Ương ấu trùng cua biển
(Scylla paramamosain) từ
zoae3 đến megalopa sử
dụng thức ăn với các hàm
lượng lipid và nguồn lipid
khác nhau
Ương ấu trùng cua biển
(Scylla paramamosain) từ
megalopa đến cua 1 sử dụng
thức ăn với các nguồn lipid
khác nhau
Ương ấu trùng cua biển
(Sylla paramamosain) với
các mật độ khác nhau

Phạm Quốc Phẩm

Trần Ngọc Hải,
Châu Tài Tảo

Huỳnh Thanh Tới

Nguyễn Văn Bảo
LV4721,4722/2017

Nguyễn Út Em

Mai Quốc Cường

Lê Quốc Việt

Xác định ảnh hưởng của vi
khuẩn bacillus thuringiensis
Đặng T Hoàng
lên sự mẫn cảm của tôm thẻ Huỳnh Trung Kiên
Oanh
chân trắng (Litopenaeus
vannamei)
Xác định công thức bón
phân thích hợp cho sự phát
triển của nhóm tảo khuê từ
Nguyễn Văn Hòa,
Phạm Thị Kỳ Duyên
nguồn tảo tự nhiên tại vùng
Trần Hữu Lễ
ven biển Vĩnh Châu Sóc
Trăng

3825 Luận văn ĐH

Xác định gen độc lực gây
bệnh đốm trắng nội tạng
trên cá lóc ( Channa striata)
tỉnh Trà Vinh

Thạch T Chúc
Phương

Từ Thanh Dung

3826 Luận văn ĐH

Xác định gen kháng thuốc
trên vi khuẩn gây bệnh xuất
huyết trên cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) nuôi công
nghiệp

Đỗ Trần Ngọc Uyên

Từ Thanh Dung

3827 Luận văn ĐH

Xác định khả năng gây bệnh
hoại tử gan tụy cấp của
Vibrio parahaemolyticus
trên tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei)
bằng các phương pháp cảm
nhiễm khác nhau

Trần Việt Khánh

Đặng T Hoàng
Oanh

3828 Luận văn ĐH

Xác định khả năng gây bệnh
hoại tử gan tụy cấp tính trên
tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei) của
vi khuẩn vibrio mang gen
độc lực (Toxin A) phân lập
từ tôm bệnh thu tại Cà Mau

Nguyễn Khánh

Đặng T Hoàng
Oanh, Trương
Quốc Phú

3829 Luận văn ĐH

Xác định thành phần giống
loài cá ở Búng Bình Thiên
trong mùa mưa

Dương T Diễm My

Trần Văn Việt

3830 Luận văn ĐH

Xác định thành phần giống
loài thích bào tử trùng
myxozoa nhiễm trên cá tra
(Pangasianodon
hypophthalmus) giai đoạn
giống

Nguyễn Ngô Hoàng
Tuấn

Nguyễn T Thu
Hằng

3831 Luận văn ĐH

3832 Luận văn ĐH

3833 Luận văn ĐH

3834 Luận văn ĐH

3835 Luận văn ĐH

3836 Luận văn ĐH

Xác định thành phần loài
tôm (Palaemonidae ) trong
Lê Thị Kim Ngân
Trần Văn Việt
và ngoài đê bao ngăn lũ ở
huyện An Phú, tỉnh An
Giang
Đánh giá độ thuần của một
Th.S Trần thị
số gạo lứt thơm được bán tại Lê Thị Cẩm Nhung
Xuân Mai
Thành Phố Cần Thơ
Đánh giá hiệu quả của dịch
phân trùn quế ( Perionyx
escavatus) lên sinh trưởng
Th.S Phạm Văn
và năng suất của cây cải
Lê Nguyên Tường
Trọng Tính, TS.
xanh ( Brassica juncea), cải
Vi
Bùi Thị Minh Diệu
ngọt ( Brassica integrifolia),
xà lách ( Luctuca sativa)
trong phương pháp thủy
canh tĩnh
Đánh giá hoạt tính và khả
năng lên men Acid acetic
PGS.TS. Ngô Thị
Lê Thị Diễm Phúc
của vi khuẩn Acetic chịu
Phương Dung
nhiệt trong quá trình tồn trữ
Đánh giá nấm men chịu
Nguyễn Ngọc
PGS.Ts Ngô Thị
nhiệt sau tồn trữ và khả
Thanh Thanh
Phương Dung
năng lên men rượu vang dưa
hấu
Đánh giá nấm men chịu
PGS.Ts Ngô Thị
nhiệt sau tồn trữ và khả
Đỗ Ngọc Yến
Phương Dung
năng lên men rượu vang ổi lê

3837 Luận văn ĐH

Đánh giá nấm men chịu
nhiệt sau tồn trữ và khả
năng lên men rượu vang
thanh long ruột đỏ

Trần Tuyết Hồng

PGS.Ts Ngô Thị
Phương Dung

3838 Luận văn ĐH

Đánh giá tính chịu nhiệt và
lên men Ethanol từ dịch ép
mía của nấm men chịu nhiệt
sau tồn trữ

Phạm Thị Thanh
Mai

PGS.TS. Ngô Thị
Phương Dung

Đánh giá vi khuẩn lactic
chịu nhiệt sau tồn trữ trong
qúa trình lên men nước đu
đủ
Đánh giá vi khuẩn lactic
chịu nhiệt sau tồn trữ trong
qúa trình lên men nước mít

Phạm Hồng Lâm

PGS.Ts Ngô Thị
Phương Dung

Tạ Thị Thiên Tâm

PGS.Ts Ngô Thị
Phương Dung

3841 Luận văn ĐH

Định danh vi khuẩn đối
kháng với nấm Fusarium
oxyporum gây thối củ hành
tím tại thị xã Vĩnh Châu,
Tỉnh Sóc Trăng

Mai Phương Vy

TS.Nguyễn Đắc
Khoa

3842 Luận văn ĐH

Định danh, ly trích và khảo
sát hoạt tính kháng khuẩn
của Polysaccharide từ sinh
khối nuôi cấy chim nấm linh
chi thất sơn

Dương mỹ Phụng

TS. Bùi Thị Minh
Diệu

3843 Luận văn ĐH

Hiệu quả của cố định đạm
của vi khuẩn Klebsiella
pneumonia trên giống lúa IR
50404 trồng tại Ô Môn –
Cần Thơ

Phan Minh Tâm

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

3844 Luận văn ĐH

Khảo sát ảnh hưởng của
chất dinh dưỡng bổ sung
đến sự phát triển, năng suất
và chất lượng nấm rơm (
Volvariella volvacea)

Lê Tấn Hiệp

TS. Bùi Thị Minh
Diệu

3845 Luận văn ĐH

Khảo sát ảnh hưởng của
điều kiện nuôi cấy đến khả
năng tổng hợp chitinase của
chủng vi khuẩn BT3

Nguyễn Cẩm Tú

TS. Võ Văn Song
Toàn

3846 Luận văn ĐH

Khảo sát ảnh hưởng điều
kiện nuôi cấy đến quá trình
tổng hợp Enzyme protease
của dòng vi khuẩn Bacillus
subtilis BM 21

Trương Chánh
Trung

Ths. Võ Văn Song
Toàn

3839 Luận văn ĐH

3840 Luận văn ĐH

3847 Luận văn ĐH

Khảo sát các nhân tố ảnh
hưởng đến quá trình thu hồi
Astaxanthin từ vỏ tôm thẻ
chân trắng ( Litopenaeus
vannamei) bằng dầu thực vật

Lê tấn Hòa

TS. Võ Văn Song
Toàn

3848 Luận văn ĐH

Khảo sát các yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình lên men
Ethanol bằng bột rơm của
Pichia SPP.

Huỳnh Thị Nga

ThS. Võ Văn
Song Toàn

3849 Luận văn ĐH

Khảo sát chiết xuất và thành
phần sinh hóa của cao chiết
từ cây môn ngứa ( Colocasia
SPP)

Trần Thị Tuyết
Nhung

Ts. Nguyễn Đức
Độ

3850 Luận văn ĐH

Khảo sát điều kiện trích ly
và tinh sạch Lysozyme từ
lòng trắng trứng vịt muối
công nghiệp

Nguyễn Thị Cẩm
Giang

TS. Võ Văn Song
Toàn

3851 Luận văn ĐH

Khảo sát điều kiện trích ly
và tinh sạch phosvitin từ
lòng đỏ trứng chịm cút (
Coturnix Japonica)

Nguyễn Hoàng
Quốc Bảo

TS. Võ Văn Song
Toàn

3852 Luận văn ĐH

Khảo sát hiệu quả chiết xuất
và hoạt tính sinh học từ cao
chiết lá cỏ tranh ( Imperata
cylindrica ( L.) Beauv.)

Lý Thị Cẩm Hồng

TS. Nguyễn Đức
Độ

3853 Luận văn ĐH

Khảo sát hiệu quả gì âm
bệnh và cơ chế kích kháng
lien quan đến Enzyme
polyphenol oxidase và
phenylalanine Ammonia –
lyase của dịch lá sống đời
bằng biện pháp phun qua lá
đối với bệnh cháy bìa lá lúa

Nguyễn Thị Thu
Hương

Ts. Nguyễn Đắc
Khoa

3854 Luận văn ĐH

3855 Luận văn ĐH

3856 Luận văn ĐH

3857 Luận văn ĐH

3858 Luận văn ĐH

Khảo sát hiệu quả giảm
bệnh và cơ chế kích kháng
lien quan đến Enzyme
Ts. Nguyễn Đắc
peroxidase và catalase của
Lê Như Nguyệt
Khoa
dịch trích lá sống đời bằng
biện pháp phun qua lá đối
với bệnh cháy bìa lá lúa
Khảo sát hoạt tính chống
oxy hóa và kháng nấm
Candida albicans M1175 từ
PGS.TS Nguyễn
Nguyễn Hoàng Duy
vỏ và lá cây Lộc Vừng
Minh Chơn
(Barringtoria acutangula L.
Gaertn)
Khảo sát hoạt tính sinh học
trong lên men rượu vang trái
PGS.Ts Ngô Thị
Lê Thị Tuyết Giang
gai1c sử dụng nấm men chịu
Phương Dung
nhiệt
Khảo sát khả năng kháng cỏ
Nguyễn Thị Tú
TS. Trần Thanh
dại của dịch chiết từ cây
Trinh
Mến
diệp hạ châu ( Phyllanthus
L)
Khảo sát khả năng kháng
khuẩn và kháng nấm của các
TS. Nguyễn Đức
Đặng Liễn Huê
loại cao chiết từ cỏ mần trầu
Độ
( Eleusine indica)

3859 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng kháng
khuẩn và kháng nấm của cao
chiết lá cây mua (
Melastoma spp.)

Võ Thị Châu Pha

TS.Nguyễn Đức
Độ

3860 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng kháng
khuẩn và kháng nấm của cao
chiết từ lá mơ xanh (
Paederia spp)

Trần Thị Như Ý

TS. Nguyễn Đức
Độ

3861 Luận văn ĐH

Khảo sát khả năng kháng
khuẩn và kháng nấm của
tinh dầu nghệ vàng (
Curcuma longa L.) được
tách chiết bằng phương
pháp chưng cất hơi nước

Đỗ Phương Thanh

ThS. Trần Thị
Xuân Mai

3862 Luận văn ĐH

Khảo sát một số yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình lên men
Ethanol bằng bột rơm của
Saccharomyces spp.

Phan Gia Hân

Ths. Võ Văn Song
Toàn

3863 Luận văn ĐH

Khảo sát nhiệt độ trồng nấm
rơm trên cơ chất mạt cưa
cao su có bổ sung
Trichoderma và bacillus

Huỳnh Thu Toàn

PGS.TS Trần
Nhân Dũng

3864 Luận văn ĐH

Khảo sát phương pháp trích
ly tinh sạch Tyrosinase từ
nấm rơm ( Volvariella
volvacea)

Trương Thị Thanh
Tuyền

TS. Võ Văn Song
Toàn

3865 Luận văn ĐH

Khảo sát quá trình tinh sạch
phosvitin từ long đỏ trứng
gà tam hoàng

Lê Thị Bảo Trân

TS. Võ Văn Song
Toàn

3866 Luận văn ĐH

Khảo sát quy trình chiết
khấu và thành phần sinh hóa
của cao chiết từ lá mơ xanh
( Paederia spp.)

Huỳnh Tuấn Kiệt

TS. Nguyễn Đức
Độ

3867 Luận văn ĐH

Lên men Acid Acetic từ
dịch ép vỏ khóm sử dụng vi
khuẩn Acetic chịu nhiệt

Nguyễn Thị Nga

ThS. Trần Vũ
Phương

3868 Luận văn ĐH

Lên men Acid lactic từ rỉ
đường sử dụng vi khuẩn
lactic chịu nhiệt

Phạm Quang Sin

ThS. Trần Vũ
Phương

3869 Luận văn ĐH

Lên men Ethanol từ dịch ép
vỏ khóm sử dụng nấm men
chịu nhiệt

Trần Kỳ Duyên

PGS.TS. Ngô Thị
Phương Dung

3870 Luận văn ĐH

Lên men Ethanol từ dịch
thủy phân vỏ khóm sử dụng
nấm men chịu nhiệt

Lâm Kiều Diện

ThS. Trần Vũ
Phương

3871 Luận văn ĐH

Nấm men – phân lập và định
danh sơ bộ (Saccharomyces
cerevisiase)

Nguyễn Thị Kim
Diễu

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3872 Luận văn ĐH

Nấm mốc – phân lập và định
danh sơ bộ ( Amylomyces
Đặng Thị Kim Anh
rouxii và Rhizopus oryzae)

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3873 Luận văn ĐH

Nghiên cứu khả năng kháng
khuẩn và kháng oxy hóa của
tinh dầu nghệ đen (
Curcuma zedoaria)

Nguyễn Ngọc
Thanh Vy

TS. Võ Văn Song
Toàn

3874 Luận văn ĐH

Nghiên cứu khả năng nuôi
trồng nấm vân chi đỏ (
Trametes sanguine) trên cơ
chất mụn dừa

Trương Hoàng
Khang

Ts. Bùi thị Minh
Diệu, Th.s Trần
Đức Tường

3875 Luận văn ĐH

Nghiên cứu sản xuất
Cellulose của vi khuẩn
Acetobacter từ ổi ( Psidium
guajava)

Phạm Thị Bé Hương

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3876 Luận văn ĐH

Nhận diện các dấu phân tử
SSR lien kết với tính chống
chịu nhiệt mặn ở một số
giống lúa mùa ( Oryza
sativaL.)

Dương Minh Quân

Th.S Trần Thị
Xuân Mai

3877 Luận văn ĐH

Probiotic – Nấm men, phân
lập và định danh sơ bộ nấm
men Saccharomyces
boulardii trong các sản
phẩm Probiotic

Trần Thị Lài

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3878 Luận văn ĐH

Phát hiện dư lượng kháng
sinh Enrofloxacin trong cá
tra bằng vi sinh vật chỉ thị (
Escherichia coli, Bacillus
subtilis, Kocuria rhizophila)

Võ Huỳnh My

PGS.Ts. Nguyễn
Văn Thành

3879 Luận văn ĐH

Phân lập các dòng vi khuẩn
nội sinh trong cây húng quế
( Ocimum basilicum L.) Tại
Cần Thơ

Trần Thị Mỹ Duyên

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

3880 Luận văn ĐH

Phân lập các dòng vi khuẩn
nội sinh trong cây lô hội (
PGS.TS. Nguyễn
Trần Ngọc Bảo Trân
Aloe vera) ở Thành Phố Cần
Hữu Hiệp
Thơ)

3881 Luận văn ĐH

Phân lập các dòng vi khuẩn
sống nội sinh trên cây gừng
( Zingiber officinale Rose)
Trồng ở Tỉnh Đồng Tháp

Lê Thị Trúc Ly

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

3882 Luận văn ĐH

Phân lập các dòng vi khuẩn
sống nội sinh trên cây nha
đam ( Aloe vera) trồng ở
Tỉnh Bạc Liêu

Lê Mỷ Linh

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

3883 Luận văn ĐH

3884 Luận văn ĐH

3885 Luận văn ĐH

Phân lập các dòng vi khuẩn
Kiều Thị Lâm
sống nội sinh trong cây
gừng ( Zingiber officinale
Quyên
Rose) trồng ở Tỉnh An Giang
Phân lập các dòng vi khuẩn
sống nội sinh trong cây
Lê Ngọc Phương
gừng ( Zingiber officinale
Thảo
Rose) trồng ở Tỉnh Kiên
Giang
Phân lập các dòng vi khuẩn
sống nội sinh trong Lô hội (
Trần Thị Kim Yến
Aloe vera L.) trồng ở tỉnh
Đồng Tháp

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

3886 Luận văn ĐH

Phân lập một số chủng nấm
sợi có hoạt tính kháng khuẩn
từ cánh non cây măng cụt
trồng tại Huyện Chợ Lách,
Tỉnh Bến Tre

Lê Thị Ngọt

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3887 Luận văn ĐH

Phân lập một số chủng nấm
sợi có hoạt tính kháng khuẩn
từ rễ cây măng cụt trồng tại
Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến
Tre

Phạm Hữu Lộc

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3888 Luận văn ĐH

Phân lập tuyển chọn nấm
men lên men rượu vang khế
( Averrhoa carambola L.)

Nguyễn Văn Đặng
Thanh

PGS.TS. Nguyễn
Văn Thành

3889 Luận văn ĐH

Phân lập thực khuẩn từ cây
đất trồng cây húng chanh (
Coleus aromaticus Benth)
Nguyễn Thanh Như
có khả năng ức chế vi khuẩn
Ngọc
Ralstonia salanacearum gây
bệnh héo xanh ở Cần Thơ

Ts. Trương Thị
Bích Vân

3890 Luận văn ĐH

Phân lập thực khuẩn từ đất
trồng cây đinh lăng (
Polyscias fruticosa L.
Harms) có khả năng ức chế
vi khuẩn Ralstonia
solanacerum gây bệnh héo
xanh ở Cần Thơ

Nguyễn Song Thân

Ts. Trương Thị
Bích Vân

3891 Luận văn ĐH

Phân lập và khảo sát hoạt
tính kháng khuẩn của vi
khuẩn nội sinh ở cây bạc hà
Nhật bản ( Mentha arvensis
Linn)

Võ Thị Phương
Ngân

PGS.TS Nguyễn
Hữu Hiệp

3892 Luận văn ĐH

Phân lập và khảo sát khả
năng kháng khuẩn của vi
khuẩn nội sinh trong cây rau
má ( Centella asiatica ( L
)Urban) ở Tỉnh Vĩnh Long

3893 Luận văn ĐH

Phân lập và khảo sát một số
đặc tính của vi khuẩn đất
GS.TS. Cao Ngọc
vùng rễ cây mía đường trồng Nguyễn Thanh Tín
Điệp
tại Huyện Dương Minh
Châu, Tỉnh Tây Ninh

3894 Luận văn ĐH

Phân lập và khảo sát một số
đặc tính của vi khuẩn đất
vùng rễ cây mía đường trồng
tại Huyện Tân Châu, Tỉnh
Tây Ninh

Vũ Minh Trường

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3895 Luận văn ĐH

Phân lập và khảo sát một số
đặc tính của vi khuẩn nội
sinh cây mía tại Huyện Bến
Cầu, Tỉnh Tây Ninh

Thạch Siêng

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3896 Luận văn ĐH

Phân lập và khảo sát một số
đặc tính của vi khuẩn nội
sinh trong cây mía đường
trồng tại Huyện Dương
Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

Huỳnh Văn Phục

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3897 Luận văn ĐH

Phân lập và khảo sát một số
đặc tính của vi khuẩn nội
sinh trong thân và rễ cây
mía đường trồng tại Huyện
Tân Biên, Tỉnh tây Ninh

Phan Chí Cường

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3898 Luận văn ĐH

Phân lập và khảo sát một số
đặc tính của vi khuẩn trong
đất vùng rễ cây mía đường
trồng tại Huyện Tân
Biên,Tỉnh Tây Ninh

Bùi Thị Trang Đài

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

Nguyễn Thị Cẩm
Thu

PGS.TS Nguyễn
Hữu Hiệp

Phân lập và nhận diện vi
khuẩn nội sinh có tính
kháng khuẩn trong cây rau
đắng biển( bacopa monnieri
( L.) Wettst ở Tỉnh Tiền
Giang
Phân lập và nhận diện vi
khuẩn nội sinh có tính
kháng khuẩn trong cây rau
má ( Centella asiatica( L.)
Urb) ở Tỉnh Sóc Trăng
Phân lập và tuyển chọn các
dòng nấm men
(Saccharomyces spp.) lên
men rượu cà na ( Canarium
album) tại các Tỉnh Cần
Thơ, Hậu Giang và Sóc
Trăng
Phân lập và tuyển chọn các
dòng vi khuẩn Lactobacillus
spp. Có khả năng kháng
khuẩn từ tôm sú ở Tỉnh Bạc
Liêu và Cà Mau

Phan Thị Ngọc Yến

PGS.TS Nguyễn
Hữu Hiệp

Giang Thị Cẩm Tú

PGS.TS Nguyễn
Hữu Hiệp

Nguyễn Phước
Nghĩa

TS. Huỳnh Ngọc
Thanh Tâm

Lưu Huỳnh Mộng
Trinh

TS. Huỳnh Ngọc
Thanh Tâm

3903 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn các
dòng vi khuẩn phân hủy
Fipronil trong đất trồng lúa
ở xã thông hòa, Huyện Cầu
kè, Tỉnh Trà Vinh

Phạm Khánh Đoan

PGS. TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

3904 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn các
dòng vi khuẩn vùng rễ cây
Bàn có khả năng cố định
đạm, phân giải lân tại Hậu
Giang

Cao Văn Toàn

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3899 Luận văn ĐH

3900 Luận văn ĐH

3901 Luận văn ĐH

3902 Luận văn ĐH

3905 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn một
số dòng vi khuẩn có khả
năng phân hủy Protein từ
Nguyễn Trung Tính
dịch dạ dày trăn (
Pythonidae) tại Huyện Vũng
Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

3906 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn một
số đặc tính của vi khuẩn nội
sinh trong cây mía đường
trồng tại Huyện Tân Châu,
Tỉnh Tây Ninh

Trần Quốc Việt

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3907 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn nấm
men có hệ Enzyme
Endoglucanase và
Exoglucanase từ men rượu
thu tại Huyện Tri Tôn Tỉnh
An Giang

Nguyễn Thị Mỹ
Tiên

TS. Võ Văn Song
Toàn

3908 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn nấm
men có hệ Enzyme
Endoglucanase và
Exoglucanase từ viên men
rượu thu tại Thành Phố Sóc
Trăng

Lương Phong Dũ

Ths. Võ Văn Song
Toàn

3909 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn nấm
PGS.TS. Nguyễn
men lên men rượu Quýt
Lâm Thị Thanh Ngà
Văn Thành
(Citrus reticulata Blanco)

3910 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn nấm
men tự nhiên lên men rượu
vang dâu hạ châu (
Baccaurea ramiflora Lour)

Phạm Mai Thơ

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3911 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn nấm
mốc có khả năng sinh chất
kháng khuẩn nội sinh hải
miên ở vùng biển Hà Tiên,
Kiên Giang

Lương Ngọc Diễm

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

PGS.TS. Trần
Nhân Dũng

3912 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn Acetobacter spp. Lên
men tạo màng Cellulose từ
nước dừa

Nguyễn Hồ Gia Bảo

PGS. TS. Nguyễn
Văn Thành

3913 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn Acid acetic chịu nhiệt
từ ha5tcacao lên men

Nguyễn Minh Tiến

PGS.Ts Ngô Thị
Phương Dung

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn đối kháng trong đất
đề phòng trị bệnh chạy dây
trên khoai lang tím tại huyện
Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn đối kháng trong đất
để phòng trị bệnh thối đồng
tiền trên khoai lang tím tại
Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh
Long
Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn Lactobacillus sp. từ
cá da trơn ức chế vi sinh vật
gây bệnh trên cá tra ở Tỉnh
Bến Tre

Lê Thụy Minh
Thanh

TS. Nguyễn Đắc
Khoa

Nguyễn Thị Đơn
Dương

TS. Nguyễn Đắc
Khoa

Đặng Vĩnh An

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3917 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh có khả năng
kháng khuẩn nội sinh ở

Đoàn Noel

PGS.TS Nguyễn
Hữu Hiệp

3918 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh có khả năng
kháng khuẩn trong cây cỏ
hôi( Ageratum conyzoides)
tại Tỉnh Bạc Liêu

Lê Minh Lộc

PGS.TS Nguyễn
Hữu Hiệp

3919 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh có khả năng
kháng khuẩn trong cây sả (
Cymbopogon citrartus) ở
tỉnh Đồng Tháp

Lê Nguyễn Xuân
Phong

3914 Luận văn ĐH

3915 Luận văn ĐH

3916 Luận văn ĐH

3920 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh có tính
kháng khuẩn từ cây trầu
không ( Piper betleL) ở
Thành phố Cần Thơ

Trần Thị Ái Vân

PGS.TS Nguyễn
Hữu Hiệp

3921 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh Hải miên (
Sponge) có khả năng tạo
hoạt chất kháng khuẩn ở
vùng biển Hà Tiên, Tỉnh
Kiên Giang

Nguyễn Thị Thùy
Linh

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3922 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh trong cây
đậu nành trồng tại Thành
Phố Cần Thơ

Lê Thị Ngọc Huyền

GS.TS Cao Ngọc
Điệp

Trần Thanh Thủy

Gs.TS Cao Ngọc
Điệp

Nguyễn Đình Duy

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

Cao Thị Mỹ Tiên

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3923 Luận văn ĐH

3924 Luận văn ĐH

3925 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh trong cây
đậu phộng trồng tại Huyện
Phù Cát Tỉnh Bình Định
Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn sống lêen kết hải
miên ở vùng biển Hà Tiên,
Tỉnh Kiên Giang có khả
năng sinh hoạt chất kháng
khuẩn
Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn sợi có khả năng
kháng khuẩn trong Hải miên
( Sponge)sống ở vùng biển
Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

3926 Luận văn ĐH

Phân lập và tuyển chọn vio
khuẩn nội sinh,vi khuẩn
vùng rễ cây dã quỳ (
Tithinia diversifolia) có khả
năng cố định đạm, hòa tan
lân ở Huyện Tân Phú, Tỉnh
Đồng Nai.

Nguyễn Thị Cẩm
Linh

GS.TS. Cao Ngọc
Điệp

3927 Luận văn ĐH

Phân lập và xác định mầm
bệnh gây đốm lá trên hoa
hồng nhung tại Thành phố
Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Trịnh Cẩm Nhung

TS.Nguyễn Đắc
Khoa

3928 Luận văn ĐH

Phân lập và xác định mầm
bệnh gây đốm lá trên hoa
hồng tỉ muội tại Thành phố
Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thùy
Dương

TS. Nguyễn Đắc
Khoa

3929 Luận văn ĐH

Phân lập vi khuẩn có khả
năng tổng hợp Enzyme
protease thủy phân protein
trên vỏ đầu tôm ở Tỉnh Cà
Mau

Tiền Trọng Nghiêm

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

3930 Luận văn ĐH

Phân lập vi khuẩn nội sinh
trong cây sả ( Cymbopogon
sp.) Tại Thành Phố Cần Thơ

Nguyễn An Nhàn

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Hiệp

3931 Luận văn ĐH

Phân lập, tuyển chọn các
dòng nấm men trong viên
men rượu và men cơm rượu

Nguyễn Thúy Vân

PGS.Ts. Nguyễn
Văn Thành

Lê Minh Thành

PGS.TS. Nguyễn
Văn Thành

Phạm Thị Bích
Diễm

PGS.TS. Nguyễn
Văn Thành

3932 Luận văn ĐH

3933 Luận văn ĐH

Phân lập, tuyển chọn nấm
men lên men rượu vang
chuối xiêm ( Musa
paradisiaca L.)
Phân lập, tuyển chọn nấm
men lên men rượu vang mít

3934 Luận văn ĐH

Phân lập, tuyển chọn vi
khuẩn Bacillus sp. ức chế vi
sinh vật gây bệnh từ cá da
trơn Tỉnh Bến Tre

Nguyễn Văn Hiếu

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3935 Luận văn ĐH

Phân lập, tuyển chọn vi
khuẩn Bacillus sp. ức chế vi
sinh vật gây bệnh từ cá da
trơn Tỉnh Đồng Tháp

Hà Thị Ánh Thu

PGS.Ts. Nguyễn
Văn Thành

3936 Luận văn ĐH

Phân lập, tuyển chọn vi
khuẩn Bacillus sp. ức chế vi
sinh vật gây bệnh từ cá da
trơn Tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Thái An

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3937 Luận văn ĐH

Phân lập, tuyển chọn vi
khuẩn Bacillus sp.có khả
năng tiết ra Enzyme
Nattokinase từ sản phẩm lên
men Natto

Nguyễn Tấn Quy

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3938 Luận văn ĐH

Phân lập, tuyển chọn vi
khuẩn Lactobacillus sp. ức
chế vi sinh vật gây bệnh từ
cá da trơn Tỉnh An Giang

Dương Văn Đang

PGS.TS.Nguyễn
Văn Thành

3939 Luận văn ĐH

3940 Luận văn ĐH

3941 Luận văn ĐH

3942 Luận văn ĐH

Phân lập, tuyển chọn vi
khuẩn Lactobacillus sp. ức
PGS.TS Nguyễn
Nguyễn Hữu Khanh
chế vi sinh vật gây bệnh từ
Văn Thành
cá da trơn Tỉnh Tiền Giang
Phân lập, tuyển chọn vi
PGS.TS. Nguyễn
Nguyễn Thu Thanh
khuẩn lên men sữa đậu nành
Văn Thành
Phân lập. tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh trong cây
Phạm Nguyễn Hồng Gs.TS Cao Ngọc
đậu phộng trồng ở Thành
Thoa
Điệp
Phố Quy Nhơn Tỉnh Bình
Định
Phân tích đa dạng di truyền
của các giống lúa mùa (
Th.S Trần Thị
Lê Khoa Nguyên
Oryza sativa L.) dựa trên
Xuân Mai
dấu phân tử SSR

3943 Luận văn ĐH

So sánh hoạt tính kháng
Escherichia coli của dịch
chiết tỏi ( Allium sativum)
và hành tây ( Allium cepa)
dựa vào mật số Escherichia
coli có trong thịt heo được
khảo sát ở các chợ An Hòa,
Hưng Lợi, Tân An thuộc
Quận nInh Kiều

Nguyễn Ngọc
Thanh Trúc

TS. Huỳnh NGọc
Thanh Tâm

3944 Luận văn ĐH

So sánh hoạt tính kháng
Escherichia coli của dịch
chiết tỏi (Allium sativum)
và gừng (Zingiber
officinale) dựa vào mật số
Escherichia coli có trong
thịt heo được khảo sát ở chợ
xuân khánh, Hưng lợi, Tân
An thuộc Quận Ninh kiều

Nguyễn Thị Minh
Trâm

TS. Huỳnh Ngọc
Thanh Tâm

3945 Luận văn ĐH

Sự sống sót và hình thành
nốt rễ của dòng vi khuẩn
Bradyhizobium japonicum
CJ02 trên đậu nành ( giống
cư jut) trồng trên đất
Ferrasol, thí nghiệm trong
chậu

Lê Hải Đăng

Gs.TS Cao Ngọc
Điệp

3946 Luận văn ĐH

Tinh sạch Phosvitin từ lòng
đỏ trứng vịt cỏ ( Silver
Appleyard)

Lê Duy Nam

TS. Võ Văn Song
Toàn

3947 Luận văn ĐH

Tối ưu hóa sinh khối vi
khuẩn Bacillus sp. và tạo
chế phẩm Probiotic

Lê Thị Cẩm Nhân

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3948 Luận văn ĐH

Tối ưu hóa sinh khối vi
khuẩn Lactobacillus sp. tạo
chế phẩm Probiotic

Trần Thị Diệu

PGS.TS Nguyễn
Văn Thành

3949 Luận văn ĐH

Tuyển chọn chất mang để
tồn trữ vi khuẩn Bacillus
aerophilus và Bacillus
pumilus đối kháng với vi
khuẩn Xanthomonas oryzae
pv. Oryzae gây bệnh cháy
bìa lá lúa

Huỳnh Minh Tiến

TS. Nguyễn Đắc
Khoa

3950 Luận văn ĐH

Tuyển chọn chất mang để
tồn trữ vi khuẩn Bacillus
stratosphericus và Bacillus
safensis đối kháng với vi
khuẩn Xanthomonas oryzae
pv. Oryzae gây bệnh cháy
bìa lá lúa

Đoàn Việt Hà

TS. Nguyễn Đắc
Khoa

3951 Luận văn ĐH

Tuyển chọn dịch trích thực
vật có khả năng phòng trị
nấm Colletotrichum
gloeosporioides Gây bệnh
thán thư trên hành tím tại
Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc
Trăng

Lê Thanh Hòa

TS. Nguyễn Đắc
Khoa

3952 Luận văn ĐH

Tuyển chọn dịch trích thực
vật có khả năng phòng trị vi
khuẩn Erwinia carotovora
gây bệnh thối củ hành tím
tại Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh
Sóc Trăng

Nguyễn Lý Minh Tú

TS. Nguyễn Đắc
Khoa

3953 Luận văn ĐH

Tuyển chọn vi khuẩn
Acetobacter sp. Lên men tạo
màng Cellulose từ dưa hấu (
Citrullus lanatus)

Nguyễn Thị Ngọc
Giàu

PGS. TS. Nguyễn
Văn Thành

3954 Luận văn ĐH

Tuyển chọn vi khuẩn
Acetobacter sp. Lên men tạo
màng cellulose từ khóm (
Ananas comosus)

Nguyễn Trọng
Nghĩa

PGS.Ts. Nguyễn
Văn Thành

3955 Luận văn ĐH

Tuyển chọn vi khuẩn
Acetobacter sp. Lên men tạo
màng Cellulose từ mật rỉ
đường ( Molasses)

3956 Luận văn ĐH

Tuyễn chọn vi khuẩn
Acetobacter spp. Lên men
tạo màng cellulose từ mía

3957 Luận văn ĐH

3958 Luận văn ĐH

3959 Luận văn ĐH

3960 Luận văn ĐH

3961 Luận văn ĐH

3962 Luận văn ĐH

Thu hồi Struvite và xử lý
nước rỉ rác bằng các dòng vi
khuẩn D3b, TGT 013L ở
quy mô phòng thí nghiệm
Thu hồi Struvite và xử lý
nước thải chăn nuôi heo
bằng vi khuẩn D3b,TGT
013L. ở quy mô phòng thí
nghiệm
TRích ly và tinh sạch
Enzyme Bromelain từ chồi
ngọn khóm ( Ananas
comosus L.) bằng sắc ký
trao đổi Ion
Trích ly và tinh sạch
Enzyme Ficin từ quả cây
sung ( Ficus racemosa L.)
Xác định các bệnh nhiễm
trên hạt giống lúa jasmine
85 tại An Giang
Ảnh hưởng các thời điểm
bón phân đến năng suất lúa
tại huyện Tân Hiệp tỉnh
Kiên Giang vụ Thu Đông
2015

Trần Ngọc Yến

PGS.TS.Nguyễn
Văn Thành

Nguyễn Hữu Toàn

PGS.TS. Nguyễn
Văn Thành

Phạm Nhựt Trường

GS.TS Cao Ngọc
Điệp

Lê Văn Hiền

GS.TS Cao Ngọc
Điệp

Trần Thị Thu Thảo

TS. Võ Văn Song
Toàn

Trần Thị Thu Thảo

TS. Võ Văn Song
Toàn

Hồ Quang Triệu

Ts. Nguyễn Đắc
Khoa

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Hồng Cúc

3963 Luận văn ĐH

3964 Luận văn ĐH

3965 Luận văn ĐH

3966 Luận văn ĐH

3967 Luận văn ĐH

3968 Luận văn ĐH

3969 Luận văn ĐH

Ảnh hưởng của các mức độ
mặn đến sự nẩy mầm và khả
năng sinh trưởng phát triển
của 32 giống lúa mùa giai
đoạn mạ trong điều kiện
phòng thí nghiệm
Ảnh hưởng của chế độ nước
tưới khác nhau và hiệu quả
sử dụng nước trong kỹ thuật
canh tác lúa ngập khô xen
kẽ vụ Đông Xuân 20152016 tại nhà lưới trường Đại
học Cần Thơ
Ảnh hưởng của liều lượng
đạm đến năng suất và hiệu
quả tài chính trên giống nếp
CK92 tại huyện Phú Tân
tỉnh An Giang vụ Thu Đông
2015 và vụ Đông Xuân 2015
- 2016
Các yếu tố ảnh hưởng đến
sự thoát nghèo của các hộ
dân ở xã Vĩnh Bình, huyện
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần
Thơ
Chọn giống lúa đặc sản
thơm cho đồng bằng sông
Cửu Long

Trần Mỹ Nguyên

Nguyễn Hồng Huế

Phan Hoài Ngọc

Nguyễn Văn Nhật

Nguyễn Thị Cẩm
Tiên

Nguyễn Hồng Cúc

Trần Thị Tuyết
Trinh

Võ Văn Tuấn

Cao Chí Tính

Lê Xuân Thái

Chọn giống lúa năng xuất
cao phù hợp với nhu cầu
Huỳnh Quang Duy
thương mại cho sản xuất
Đồng bằng sông Cửu Long
Dịch chuyển sản xuất trong
nông nghiệp ở khu vực đô
Trần Thảo Sương
thị quận Bình Thủy thành
phố Cần Thơ giai đoạn 20052014

Ông Huỳnh
Nguyệt Ánh

Nguyễn Thanh
Bình

Đánh giá quá trình dịch chuyển sản xuất nông nghiệp của quận Bình Thủy
trong gia đoạn 2005-2014, Phân tích hiệu qua của quá trình dịch chuyển, đề
xuất giải pháp.

3970 Luận văn ĐH

3971 Luận văn ĐH

Đánh giá ảnh hưởng của
mùa vụ và thời điểm thu
hoạch đến đặc tính bạc bụng
Kim Thị Huyền Trân Nguyễn Hồng Huế
và các thành phần năng suất
trên hai giống lúa IR64 và
IR50405
Đánh giá các khía cạnh kinh
tế và kỹ thuật của mô hình
Huỳnh Lý Phương
nuôi tôm-lúa ở xã Hòa Tú 1,
Võ Văn Hà
Thư
huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc
Trăng

3972 Luận văn ĐH

Đánh giá các yếu tố ảnh
hưởng đến thu nhập của hộ
đồng bào dân tộc Khmer ở
xã Tân Hưng, huyện Long
Phú, tỉnh Sóc Trăng

Hồ Lê Cảnh Hà

Võ Văn Tuấn

3973 Luận văn ĐH

Đánh giá đa dạng hình thái
tập đoàn giống lúa mùa ven
biển đồng sông Cửu Long

Lê Văn Minh Đoàn

Nguyễn Thành
Tâm

3974 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng các
cạnh kinh tế mô hình nuôi
tôm thẻ chân trắng ở huyện
Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thị Minh
Thư

Võ Văn Hà

3975 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng canh tác
lúa 3 vụ tại xã Trường Long,
Khả Thị Bích Ngân
huyện Phong Điền, thành
phố Cần Thơ

Nguyễn Thanh
Bình

3976 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng khuyến
nông trong sản xuất hành
tím ở Thị Xã Vĩnh Châu
Tỉnh Sóc Trăng

Tăng Xuân Mai

Nguyễn Thanh
Bình

3977 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng mô hình
lúa cá và thích nghi của các
giống lúa mùa tại huyện U
Minh tỉnh Cà Mau

Trần Minh Thái

Trần Hữu Phúc

Đánh giá hiện trạng sản xuất, cơ cấu thu nhập và các nguồn lực sinh kế của
hộ Khmer ở xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, các yếu tố ảnh
hưởng đến thu nhập nông hộ, đề xuất giải pháp.

3978 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng phân bố
rừng và hiệu quả sản xuất
mô hình
Nông-Lâm kết hợp tại xã
Long Vĩnh, huyện Duyên
Hải, tỉnh Trà Vinh

Huỳnh Văn Sang

Hồ Chí Thịnh

3979 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng sử dụng
nông dược của nông dân
trồng lúa tại xã Tân Bình
huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu
Giang

Chau Sóc Kan

Huỳnh Như Điền

3980 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng sử dụng
nông dược và giải pháp
nâng cao hiệu quả sản xuất
của nông dân canh tác lúa
tại xã Long An huyện Long
Hồ tỉnh Vĩnh Long

Kiều Robin Thành

Huỳnh Như Điền

3981 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng sử dụng
nước ngầm trong sản xuất
hành tím tại thị xã Vĩnh
Châu, Sóc Trăng

3982 Luận văn ĐH

3983 Luận văn ĐH

3984 Luận văn ĐH

Đánh giá hiện trạng và đề
xuất giải pháp phát triển du
lịch sinh thái cộng đồng tại
xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố
Long Xuyên, tỉnh An Giang
Đánh giá hiệu quả chính
sách giao khoán đất rừng
tràm ở đồng bằng sông Cửu
Long
Đánh giá hiệu quả chuyển
dịch sản xuất nông nghiệp
tại xã Nông thôn mới Ngọc
Đông, huyện Mỹ Xuyên,
tỉnh Sóc Trăng

Võ Văn Mị

Nguyễn Thanh
Bình

Võ Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Thanh
Bình

Sơn Thị Đào

Tô Lan Phương

Trần Đan Anh

Võ Văn Hà

Đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nước ngầm trong sản xuất hoa màu, cụ
thể là trên cây hành tím ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Đánh giá nhận thức của
người dân trong việc sử dụng nước ngầm. Đề xuất sử dụng nguồn nước
ngầm hiệu quả trong sản xuất.

3985 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả hoạt động
khuyến nông tại huyện
Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang

3986 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả kinh tế và
phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến mô hình lúa-tôm
tại huyện Thới Bình tỉnh Cà
Mau

Phạm Hoài Nhân

Nguyễn Thanh
Bình

Huỳnh Văn Tùng

Ông Huỳnh
Nguyệt Ánh

3987 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả mô hình
tôm – rừng ở huyện An
Minh, Kiên Giang và Năm
Căn, Cà Mau

Phan Thị Thúy Diễm

Tô Lan Phương

3988 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả sản xuất
và tiêu thụ lúa chất lượng
cao ở thành phố Sóc Trăng

Lý Kiều My

Huỳnh Như Điền

3989 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả tài chính
của chăn nuôi heo nái sinh
sản và chăn nuôi heo thịt tại
xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh
Thạnh, thành phố Cần Thơ

Nguyễn Hoàng Đức

Phạm Công Hữu

3990 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả tài chính
của hộ nuôi cá điêu hồng
lồng bè tại xã Bình Thạnh,
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp

Phạm Thị Thúy
Huỳnh

Võ Văn Tuấn

3991 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả tài chính
giữa các cây màu trên đất
ruộng tại huyện Châu Thành
A, tỉnh Hậu Giang

Võ Thị Kiều Diễm

Huỳnh Quang Tín

3992 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả tài chính
mô hình 1 lúa-2 bắp và
chuyên canh đậu phộng trên
đất giồng cát tại xã Long
Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh
Trà Vinh

Trần Anh Khoa

Phạm Công Hữu

Giải pháp giúp nông hộ phát huy điều kiện lợi thế của vùng và tìm ra các
hạn chế trong quá trình sản xuất mô hình lúa - tôm tại huyện Thới Bình,
tỉnh Cà Mau để có hướng giải quyết phát triển.

3993 Luận văn ĐH

3994 Luận văn ĐH

3995 Luận văn ĐH

3996 Luận văn ĐH

3997 Luận văn ĐH

3998 Luận văn ĐH

3999 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả tài chính
mô hình 3 lúa và lúa-màu
xen canh tại xã Tân Long,
huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng
Tháp
Đánh giá
hiệu quả tài chính
mô hình 3 lúa và mô hình
lúa mùa-màu trong đê và
ngoài đê tại xã Tân Long,
huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp
Đánh giá hiệu quả tài chính
mô hình 3 lúa-2 màu và lúa
mùa-màu trong và ngoài đê
bao tại xã Tân Long, huyện
Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Trần Ngọc Mai

Phạm Công Hữu

Đinh Văn Toàn

Phạm Công Hữu

Trần Thanh Tuấn

Phạm Công Hữu

Đánh giá hiệu quả tài chính
mô hình Bắp non - Bò và 3
Lúa của nông dân xã Mỹ
An, huyện Chợ Mới, tỉnh
An Giang
Đánh giá hiệu quả tài chính
mô hình chuyên canh lúa và
khóm tại xã Minh Hòa,
huyện Châu Thành, tỉnh
Kiên Giang
Đánh giá hiệu quả tài chính
mô hình độc canh lúa trong
vùng đê bao khép kín và đê
bao lửng ở huyện Thanh
Bình, tỉnh Đồng Tháp

Hoàng Văn Nhí

Phạm Công Hữu

Trần Huỳnh Minh
Triết

Phạm Công Hữu

Trịnh Văn Qưới

Phân tích mô hình thực trạng độc canh lúa trong vùng đê bao khép kín và đê
bao lửng. Đánh giá hiểu quả tài chính của mô hình độc canh lúa và các nhân
Phạm Công Hữu
tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình thâm canh lúa trong vừng đê bao
khép kín và đê bao lửng.

Đánh giá hiệu quả tài chính
mô hình lúa-tôm và lúa hai
vụ ở xã Vĩnh Tuy, huyện Gò
Quao, tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Hoàng
Nghiêm

Phạm Công Hữu

Đánh giá hiệu quả tài chính và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động
hiệu quả của hai mô hình lúa - tôm và lúa hai vụ.

4000 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả tài chính
mô hình trồng cam sành và
cam mật tại vùng nông thôn
xã Đông Phước huyện Châu
Thành tỉnh Hậu Giang

Huỳnh Ngọc Nở

Phạm Công Hữu

4001 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả việc ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật trong sản xuất rau an
toàn hướng VietGap tại xã
Mỹ Hòa Hưng, thành phố
Long Xuyên, tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Thảo
Nguyên

Nguyễn Thanh
Bình

4002 Luận văn ĐH

4003 Luận văn ĐH

4004 Luận văn ĐH

Đánh giá khả năng duy trì
mô hình lúa-tôm và thích
nghi của các giống lúa mùa Nguyễn Ngọc Thành Trần Hữu Phúc
tại huyện Trần Văn Thời
tỉnh Cà Mau
Đánh giá khả năng thích
nghi và hiệu quả sản xuất
của giống lúa HNOE1 tại
Nguyễn Chí Hướng Huỳnh Như Điền
huyện Thoại Sơn, tỉnh An
Giang ở vụ Hè Thu năm
2015
Đánh giá mật độ sạ đến hiệu
quả kinh tế của giống AGNguyễn Đình An
Huỳnh Như Điền
Nếp (CK92) tại Phú Tân
tỉnh An Giang

4005 Luận văn ĐH

Đánh giá mức độ tham gia
của người dân vào xây dựng
nông thôn mới tại huyện
Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh

Lê Lâm Tuyết
Phương

Nguyễn Phú Son

4006 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng phát
triển du lịch sinh thái ở Cồn
Sơn, quận Bình Thủy, thành
phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Trúc
Giang

Nguyễn Thanh
Bình

4007 Luận văn ĐH

Đánh giá thực trạng và các
nhân tố ảnh hưởng đến sự
tham gia của người dân
trong xây dựng kết cấu hạ
tầng nông thôn mới xã
Thạnh An, huyện Vĩnh
Thạnh, Thành Phố Cần

4008 Luận văn ĐH

Đánh giá hiệu quả tài
chính của mô hình chuyên
canh lúa và đậu phộng tại xã
Phú Hữu, huyện An Phú,
tỉnh An Giang

4009 Luận văn ĐH

Hiện trạng sản xuất lúa trên
vùng đất nhiễm mặn Long
Phú, Sóc Trăng và hiệu qua
sử dụng chế phẩm sinh học Trần Thị Thu Hương
trong điều kiện đất mặn ở
nhà lưới trường Đại học Cần
Thơ năm 2016

4010 Luận văn ĐH

Hiệu quả sản xuất lúa theo
hợp đồng của nông dân tại
huyện Vĩnh Thạnh, thành
phố Cần Thơ

4011 Luận văn ĐH

Hiệu quả sản xuất mô hình
chôm chôm theo tiêu chuẩn
GlobalGap huyện Chợ Lách,
tỉnh Bến Tre

4012 Luận văn ĐH

Hiệu quả tài chính của mô
hình chuyên canh đậu phộng
trên vùng đất cát ngoài đê
Nguyễn Thành Được
bao xã Phú Hữu, huyện An
Phú tỉnh An Giang năm 2016

Phạm Công Hoan

Phạm Công Hữu

Hồ Văn Nhân

Phạm Công Hữu

Nguyễn Hoàng
Khải

Trần Lý Kha

Trần Thanh Dũng

Đỗ Thị Mỹ Xuyên

Nguyễn Văn
Nhiều Em

Nguyễn Hoàng
Khải

4013 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng canh tác
lúa tôm và thích nghi của 32
giống lúa mùa tại huyện
Thới Bình tỉnh Cà Mau

Danh Thanh Bình

Trần Hữu Phúc

4014 Luận văn ĐH

Khảo sát hiện trạng sử dụng
phân bón và hiệu quả phân
chậm tan
huyện Tam Nông Tỉnh
Đồng Tháp

Giang Thế Trọng

Trần Hữu Phúc

4015 Luận văn ĐH

Khảo sát sự cải thiện kiến
thức của nông dân và đánh
giá hiệu quả lớp đào tạo
nghề kỹ thuật trồng mè tại
phường Thới An, quận Ô
Môn, thành phố Cần Thơ

Đồng Qui Sang

Huỳnh Như Điền

4016 Luận văn ĐH

Khảo sát sự cải thiện kiến
thức của nông dân và hiệu
quả lớp tập huấn kỹ thuật
trồng lúa tại phường Thới
An Đông, quận Bình Thủy,
thành phố Cần Thơ

Huỳnh Văn Trọng

Huỳnh Như Điền

4017 Luận văn ĐH

Khảo sát vai trò phụ nữ
trong mô hình sản xuất lúatôm tại huyện Mỹ Xuyên
tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thị Huỳnh
Anh

Ông Huỳnh
Nguyệt Ánh

Khảo sát mức độ tham gia, mức dộ quyết định và nhu cầu của phụ nữ trong
mô hình sản xuất lúa - tôm ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Các yếu tố
ảnh hưởng đến kết quả sinh kế nông hộ trong mô hình sản xuất lúa - tôm.

4018 Luận văn ĐH

Khảo sát vai trò phụ nữ
trong mô hình sản xuất tôm
chuyên và tôm-lúa tại huyện
Thới Bình tỉnh Cà Mau

Ông Huỳnh
Nguyệt Ánh

Tìm hiểu sự tham gia và quyền ra quyết định của phụ nữ trong mô hình sản
xuất lúa tôm chuyên và tôm - lúa huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau, các nhu
cầu của phụ nữ và các yếu tố liên quan phụ nữ ảnh hưởng sinh kế nông hộ,
đề xuất giải pháp.

4019 Luận văn ĐH

Mối quan hệ giữa con người
và môi trường trong cộng
đồng chùa Khmer tại Trà
Vinh

Lâm Huôn

Mối quan hệ văn hóa, xã hội giữa người dân trong cộng đồng và mối quan
hệ mật thiết giữa người dân với Chùa trong cuộc sống hằng ngày. Những
tác động của văn hóa- xã hội đến mội trường sinh thái trong ccs Chùa
Khmer và việc học tập, giáo dục bảo tồn đan dạng sinh học cho sinh vien,
học sinh, người dân trong bối cảnh thiên tai cực đoan.

Lê Quốc Anh

Thạch Thu

4020 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến hệ thống canh tác
tôm-lúa tại xã Hòa Tú 1,
huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc
Trăng

Lý Thành Lộc

Võ Văn Hà

4021 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến thu nhập của hộ
nuôi tôm chuyên xã Phong
Thạnh Tây A, huyện Phước
Long, Bạc Liêu

Lý Thu Thảo

Võ Văn Tuấn

Nguyễn Văn Bổn

Võ Văn Tuấn

4022 Luận văn ĐH

4023 Luận văn ĐH

4024 Luận văn ĐH

Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến thu nhập của mô
hình canh tác tôm chuyên ở
xã Hồ Thị kỷ và lúa – tôm
xã Thới Bình, huyện Thới
Bình, tỉnh Cà Mau
Phân tích chiến lược thích
ứng của người dân trồng
mía trước tình hình biến
động giá tại xã Hòa Mỹ
huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu
Giang
Phân tích hiệu quả kinh tế
của mô hình canh tác lúa ba
vụ lúa tại quận Ô Môn,
thành phố Cần Thơ

4025 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kinh tế
mô hình trồng nấm bào ngư
tỉnh Sóc Trăng

4026 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kinh tế
nông hộ trồng xoài ba màu
tỉnh An Giang

Châu Thị Bích
Thuyền

Võ Văn Tuấn

Vũ Thị Phương Lan

Nguyễn Văn
Nhiều Em

Tô Thị Mộng Cầm

Nguyễn Văn
Nhiều Em

Nguyễn Thanh Tiến

Nguyễn Văn
Nhiều Em

Thực trạng sản xuất mía và kiểu ứng phó trong bối cảnh giá mía xuống thấp
trong thời gian qua tại xã Hòa Mỹ , huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Phân tố các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyern dịch sản xuất của
người dân trong địa bàn nghiên cứu. Đề xuất những giải pháp nhằm cải
thiện khả năng thích ứng của các nhóm nông hộ trong địa bàn nghiên cứu

Đánh giá hiệu quả kinh tế nông hộ trồng Xoài 3 Màu thông việc phân tích
hiệu quả tài chính, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của
nông hộ, nhận định giải pháp góp phần phát triển kinh tế nông hộ.

4027 Luận văn ĐH

4028 Luận văn ĐH

4029 Luận văn ĐH

4030 Luận văn ĐH

4031 Luận văn ĐH

4032 Luận văn ĐH

4033 Luận văn ĐH

4034 Luận văn ĐH

Phân tích hiệu quả kinh tế
và xác định các yếu tố ảnh
hưởng đến lợi nhuận của hai
mô hình tôm chuyên và lúatôm tại huyện Mỹ Xuyên,
tỉnh Sóc Trăng

Lê Hoàng Tuấn

Ông Huỳnh
Nguyệt Ánh

So sánh hiệu quả tài chính, các định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
của hai mô hình tôm chuyên và lúa - tôm thịa huyễn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Phân tích hiệu quả sản xuất
và tiêu thụ lúa gạo hai nhóm
Trương Hồng Võ
Nguyễn Thang
nông dân trong và ngoài hợp
Khang
Tuấn Kiệt
tác xã Phú Cường, huyện
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Phân tích hiệu quả tài chính
Ông Huỳnh
hai mô hình lúa và lúa - bò ở
Lâm Yến Nhi
Nguyệt Ánh
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc
Trăng
Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình lúa - tôm tại xã
Đặng Hoàng Trung
Võ Văn Tuấn
Phước Long, huyện Phước
Long, tinh Bạc Liêu
Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình trồng hành tím của
nông hộ tại thị xã Vĩnh
Châu, tỉnh Sóc Trăng
Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình trồng quýt đường
và khóm tại xã Hỏa Tiến,
thành phố Vị Thanh, tỉnh
Hậu Giang
Phân tích hiệu quả tài chính
mô hình trồng xà lách tại
thành phố Sóc Trăng, tỉnh
Sóc Trăng
Phân tích hiệu quả tài chính
sản xuất chôm chôm tại
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến
tre

Nguyễn Thị Khánh
Hòa

Nguyễn Văn
Nhiều Em

Ngô Thiện Trung

Phạm Công Hữu

Chao Thị Xà Ẹm

Nguyễn Văn
Nhiều Em

Lý Thế Dân

Nguyễn Văn
Nhiều Em

Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng hành tím của nông hộ tại thị xã
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tại 2 phường 1 và phường 2 của thĩ xã.

4035 Luận văn ĐH

Phân tích tác động của đa
dạng các hoạt động sinh kế
đến thu nhập của nông hộ ở
huyện Chợ Mới An Giang

Nguyễn Thanh Điền

4036 Luận văn ĐH

Phân tích tình hình sản xuất
và tiêu thụ lúa của nông dân
tỉnh Trà Vinh

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sảng xuất lúa,
Đoàn Minh Vương Võ Thị Thanh Lộc góp phần nân cao thu nhập cho người dân trồng lúa ở 4 huyện Càng Long,
Châu Thành, Trà Cú và Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.

4037 Luận văn ĐH

Phân tích vai trò phụ nữ
Khmer trong mô hình sản
xuất lúa và lúa bò ở huyện
Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng

Đào Thị Thái Ngọc

Ông Huỳnh
Nguyệt Ánh

Nguyễn Thị Điệp

Nguyễn Thanh
Bình

Dương Thị Bích
Ngân

Huỳnh Quang Tín

Nguyễn Hữu
Thương

Nguyễn Hoàng
Khải

Sơn Minh Tuấn

Võ Văn Tuấn

4038 Luận văn ĐH

4039 Luận văn ĐH

4040 Luận văn ĐH

4041 Luận văn ĐH

4042 Luận văn ĐH

So sánh hiện trạng di cư
giữa thị trấn Thạnh An và xã
Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh
Thạnh, thành phố Cần Thơ
So sánh hiệu quả tài chính
các mô hình canh tác trên
nền đất lúa tại xã Phú Mỹ,
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc
Trăng
So sánh hiệu quả tài chính
giữa mô hình ba vụ lúa và
hai vụ lúa-một vụ mè ở
phường Thuận Hưng, quận
Thốt Nốt, thành phố Cần
Thơ
So sánh hiệu quả tài chính
lúa và mè vụ Xuân Hè ở
phường Long Hưng, quận Ô
Môn, thành phố Cần Thơ

So sánh năng suất và hiệu
quả tài chính giữa các kỹ
thuật canh tác trên giống lúa
Nàng Hoa 9 tại xã Thạnh
Nhựt, huyện Gò Công Tây,
tỉnh Tiền Giang vụ Thu
Đông năm 2015

Võ Văn Tuấn

Phạm Thị Kiều My Huỳnh Quang Tín

4043 Luận văn ĐH

So sánh và tuyển chọn 10
giống lúa thơm chất lượng,
thích hợp vùng nguyên liệu
gạo xuất khẩu tại hợp tác xã
kênh 7B, Tân Hiệp, Kiên
Giang vụ Thu Đông 2015

4044 Luận văn ĐH

Tuyển chọn giống lúa phù
hợp với điều kiện đồng bằng
Lê Thị Diễm Hương
sông Cửu Long vụ Đông
Xuân 2015-2016

4045 Luận văn ĐH

Thanh lọc các giống lúa
mùa chịu mặn cho vùng lúa
– tôm tại xã Khánh Lâm,
huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Lê Văn Minh Đoàn

Huỳnh Như Điền

4046 Luận văn ĐH

Thực trạng và giải pháp
giảm nghèo hộ Khmer tại xã
Châu Lăng, huyện Tri Tôn,
tỉnh An Giang

Neáng Thị Hiên

Võ Văn Tuấn

4047 Luận văn ĐH

Thực trạng và giải pháp phát
triển xoài ba màu ở huyện
Chợ Mới, tỉnh An Giang

Huỳnh Vũ Kiệt

Nguyễn Văn
Nhiều Em

Phạm Trung Tín

Nguyễn Văn Nhật

Trần Hữu Phúc

Đánh giả thực trạng sản xuất tiêu thụ Xoài 3 Màu ở huyện Chợ Mới, tỉnh
An Giang, các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển của Xoài 3 Màu, những
thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc phát triển Xoài 3 Màu.

