
TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       PHÒNG KHCN-HTQT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Công khai thông tin theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐTngày 28 tháng 12 

năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018 của 
Trường CĐSP Quảng Trị, Phòng KHCN-HTQTcông khai những thông tin theo Biểu mẫu 
18,cụ thể như sau: 
            
I. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên 
soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 
Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 
trình, tài liệu tham khảo 
(kể cả giáo trình điện tử) 

1 

Biên soạn giáo trình: Tiếng Lào cơ bản dành cho 
người Việt, Tập 1 

- Chủ biên: Nguyễn Thị Xuân Lam 
      - Thành viên: Lê Thị Thanh Bình 

2017-2018    

II. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 
Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại biểu 
tham dự 

1 
Hội thảo báo cáo kết quả 

NCKH  
04/5/2017 

Trường CĐSP 
Quảng Trị  

85 

2 
Hội thảo báo cáo kết quả 

NCKH  
10/01/2018  

Trường CĐSP 
Quảng Trị  

 90 

III. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 
Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

 

Kinh phí 
thực hiện 

Tóm tắt 
sản phẩm, 
ứng dụng 
thực tiễn 

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ VÀ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ 

1.  

Công tác giáo dục về chiến lược 
"Diễn biến hòa bình" cho học 
sinh, sinh viên hệ chính quy 
trường CĐSP Quảng Trị - Thực 
trạng và giải pháp. 

Chủ nhiệm: Trần 
Văn Lộc 

Không 
  

 1 năm 
(2017-
2018) 

    

2.  

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 
về văn hóa để giáo dục lối sống 
văn hóa cho Sinh viên trường 
Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 
trong giai đoạn hiện nay 

Chủ nhiệm: Lê 
Thị Thu Hà 
Thành viên: Nguyễn 
Thị Thu Hằng 

nt nt     



3.  
Tìm hiểu cuộc nội chiến tại Libya 
năm 2011 

Chủ 
nhiệm:Trương 
Anh Tuấn 
Thành viên: 
Nguyễn Văn 
Diện 

nt nt   

4.  

Một số biện pháp nâng cao hiệu 
quả thảo luận nhóm trong giảng 
dạy học phần Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác– 
Lênin ở Trường Cao đẳng Sư 
phạm Quảng Trị 

Chủ nhiệm: Hoàng 
Thị Thúy Tình 
Thành viên: Vú 
Thúy Ngọc 
Thành viên: Phạm 
Thị Thùy Nhung 

nt nt   

5.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết 
quả đào tạo sinh viên du học Thái 
Lan giai đoạn 2007-2015 do 
trường Cao đẳng Sư phạm Quảng 
Trị tuyển 

Chủ nhiệm: Lê 
Văn Ân 
Thành viên: 
Nguyễn Văn 
Sanh 

nt nt   

6.  
Tìm hiểu một số đặc trưng cơ bản 
của văn học dân gian Quảng Trị 

Chủ nhiệm: Trịnh 
Ngọc Tường Vy 

nt nt   

7.  

Tiếp cận tác phẩm văn học thiếu 
nhi trong chương trình tiểu học 
từ phương diện nội dung giáo 
dục. 

Chủ nhiệm: Nguyễn 
Thị Thanh Nga 
Thành viên: Võ Thị 
Thanh Ngân 

nt nt   

8.  
Đặc điểm thi pháp ngôn ngữ thơ 
thiếu nhi trong chương trình 
Tiếng Việt ở Tiểu học 

Chủ nhiệm: Lương 
Thị Tố Uyên 
Thành viên: Lê Thị 
Minh Huyền 

nt nt   

9.  

Một số biện pháp phát triển kĩ 
năng tương tác cho trẻ mẫu giáo 
5- 6 tuổi thông qua trò chơi đóng 
vai theo chủ đề 

Chủ nhiệm: Nguyễn 
Thị Trầm Ca 
Thành viên: Nguyễn 
Thị Kim Thái 
Thành viên: Đoàn 
Thị Hồng Hạnh 

nt nt   

10.  

Một sô biện pháp nâng cao chất 
lượng dạy học bộ môn tổ chức 
hoạt động âm nhạc cho sinh viên 
khoa Giáo dục Mầm non trường 
Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 

Chủ nhiệm: 
Nguyễn Văn 
Thẩm 

nt nt   

11.  

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh 
viên về chất lượng đào tạo 
chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 
tại trường CĐSP Quảng Trị 

Chủ nhiệm: Nguyễn 
Thị Diệu Hương 
Thành viên: Võ 
Thị Quỳnh Nhi 

nt nt   

12.  
Communicative competence – 
Communicative Language teaching in 
Quang Tri, Vietnam 

Chủ nhiệm: Trần 
Ngọc Hùng 

nt nt   

13.  Một số biện pháp rèn luyện kỹ Chủ nhiệm: nt nt   



năng phát âm Tiếng Anh căn bản 
cho sinh viên cao đẳng khối 
không chuyên 

Nguyễn Hoài 
Nam 

14.  
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy và 
học Tâm lý học ở trường Cao 
đẳng Sư phạm Quảng Trị 

Chủ nhiệm: 
Hoàng Thị Tâm 

nt nt   

15.        

16.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả bồi dưỡng và liên kết đào tạo 
của Trung tâm Bồi dưỡng – Liên 
kết đào tạo trường Cao đẳng Sư 
phạm Quảng Trị 

Chủ nhiệm: Trương 
Đình Hoàng 

nt nt   

17.  
Sách tham khảo: Kiến thức trọng 
tâm và câu hỏi trắc nghiệm khách 
quan lịch sử 11 

Trần Thị Đào nt nt   

18.  

Chương sách: “We need an iron 
hand, but the iron hand must be a 
clean hand”: contextualizing the 
practice of school leadership in 
Vietnam 

Trương Đình 
Thăng 

nt nt   

19.  

Bài báo khoa học: Xây dựng 
khung tiêu chí kỹ năng dạy học 
trên lớp của giảng viên Cao đẳng 
Sư phạm 

Phan Thị Hường nt nt   

20.  
Bài báo khoa học: Thơ tứ tuyệt 
một mẫu mực của sự cô động, 
hàm súc 

Võ Văn Luyến nt nt   

21.  

Bài báo khoa học: Khung chuẩn 
trình độ quốc gia Thái Lan bậc 
giáo dục đại học và những đề 
xuất cho Việt Nam 

Hoàng Hữu Tân nt nt   

22.  

Bài báo khoa học: Quản lý đổi 
mới phương pháp dạy học ở 
trường phổ thông theo định 
hướng phát triển năng lực sang 
tạo cho học sinh 

Trần Hải nt nt   

23.  

Bài báo khoa học: A Model for 
Teacher Instructional Leadership 
Development in the Teacher 
Training Colleges in Central 
Region of Socialist Republic of 
Vietnam 

Lê Đức Quảng nt nt   

24.  

Bài báo khoa học: Mô hình phát 
triển năng lực lãnh đạo chuyên 
môn của giảng viên trong thế kỷ 
XXI 

Nguyễn Thị 
Hồng Yến 

nt nt   



25.  

Bài báo khoa học: Giáo dục pháp 
luật cho sinh viên – Một nhiệm 
vụ quan trọng đối với các trường 
Cao đẳng Sư phạm 

Lê Thị Thu Hà nt nt   

26.  

Bài báo khoa học: Rèn luyện 
năng lực giải quyết vấn đề trong 
các tương tác xã hội cho giáo 
viên chủ nhiệm 

Trần Thị Thanh 
Huyền 

nt nt   

27.  

Bài báo khoa học: Một số kỹ 
thuật dạy học đặc thù môn Địa lý 
nhằm phát huy tính tích cực của 
học sinh trung học cơ sở tại thành 
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

Lê Anh Phi 
Hồ Tùng Vĩnh 

nt nt   

28.  
Bài báo khoa học: Đào tạo tại nơi 
làm việc – Hướng đổi mới trong 
công tác đào tạo 

Dương Thị Mỹ 
Lệ 

nt nt   

29.  

Bài báo khoa học: Cải tiến giảng 
dạy Tâm lý học ở trường Sư 
phạm theo định hướng nghề 
nghiệp ứng dụng 

Nguyễn Huy 
Tuyến 

nt nt   

30.  
Giải A âm nhạc cấp tỉnh ca khúc: 
Đường Hồ Chí Minh hôm nay 

Nguyễn Xuân Vũ nt nt   

31.  
Giải C văn học nghệ thuật tỉnh 
Quảng Trị ca khúc: Đông Hà một 
tình yêu 

Lê Đình Trí nt nt   

32.  

Tác phẩm triển lãm MT Nam 
miền Trung và Tây Nguyên mở 
rộng lần thứ 22: Tây Sơn huyền 
thoại 

Trương Đình 
Dung 

nt nt   

33.  

Tác phẩm triển lãm MT Nam 
miền Trung và Tây Nguyên mở 
rộng lần thứ 22: Nhịp sống làng 
biển 

Nguyễn Thanh 
Thái 

nt nt   

34.  

Thiết kế một số hoạt động làm 
quen với toán theo hướng tích 
hợp nhằm nâng cao hiệu quả 
nhận thức toán cho trẻ mẫu giáo 
4- 5 tuổi. 

Chủ nhiệm:Trương 
Bùi Thùy Dương 
Thành viên: Trần 
Thị Gái 

nt nt   

35.  

Phương pháp giải các bài toán cơ 
học chịu tác dụng của lực bảo 
toàn và lực không bảo toàn/Bài 
báo khoa học 

Chủ nhiệm: Cáp 
Kim Hoàng 

nt nt   

36.  

Phát triển phương pháp “Bàn tay 
nặn bột” nhằm tích cực hóa hoạt 
động học tập môn sinh học và 
môn vật lý của học sinh lớp 6, 7 

Chủ nhiệm: Trần 
Kim Việt 
Thành viên:  Nguyễn 
Thị Nguyệt Ánh 

nt nt   



ở một số trường trung học cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Thành viên: Phạm 
Thị Hoài Thanh 

37.  

So sánh việc áp dụng trắc nghiệm 
tự luận và trắc nghiệm khách 
quan trong việc đánh giá kết quả 
học tập môn toán trung học phổ 
thông/Bài báo khoa học 

Chủ nhiệm: 
Trương Hữu 
Đẳng 
Thành viên:  Hồ 
Xuân Thắng 
Thành viên: 
Nguyễn Văn 
Kiếm 

nt nt   

38.  

Nghiên cứu thăng giáng lượng tử 
trong các bộ nối phi tuyến kiểu 
Kerr khi trường điện từ ngoài 
được mô hình hóa bởi các quá 
trình ngẫu nhiên 

Chủ nhiệm: Đoàn 
Quốc Khoa 

nt nt   

39.  

Giáo trình: Cơ sở toán trong khai 
phá dữ liệu: Tập 2 – Topology, 
tập thô, lý thuyết dàn và ứng 
dụng  

Nguyễn Thanh 
Long 

nt nt   

40.  
Bài báo khoa học: Cách mạng 
công nghiệp 4.0 xu thế phát triển 
của giáo dục trực tuyến 

Phan Chí Thành nt nt   

41.  

Bài báo khoa học: Thuật toán ẩn 
luật kết hợp hữu ích cao nhạy 
cảm và một đề xuất cải tiến dựa 
trên dàn giáo 

Lê Quốc Hải nt nt   

42.  

Bài báo khoa học: Giáo dục đại 
học gắn với nghiên cứu và công 
bố khoa học trong thế giới toàn 
cầu hóa, những định hướng ở Việt 
Nam 

Hoàng Phước 
Lộc 
Nguyễn Thị Ánh 
Dương 

nt nt   

43.  
Bài báo khoa học: Vận dụng đối 
sánh để nâng cao chất lượng các 
trường phổ thông Việt Nam 

Nguyễn Phong nt nt   

44.  

Bài báo khoa học: Ứng dụng 
phương pháp quy hoạch tuyến 
tính cho bài toán tối ưu hóa trong 
quản lý dự án xây dựng 

Nguyễn Thị 
Thanh 

nt nt   

45.  

Bài báo khoa học: Bond 
dissociation enthalpies in 
benzene derivatives and effect of 
substituents: an overview of 
density functional theory 
(B3LYP) based computational 
approach 

Võ Văn Quân nt nt   

ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐƠN VỊ VÀ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ 



46.  
Soạn đệm cho các bài hát lớp 6 
trong chương trình âm nhạc 
THCS 

Võ Văn Thương 
Không 

  

 1 năm 
(2017-
2018) 

  

47.  

Nâng cao chất lượng giảng dạy 
môn lý thuyết âm nhạc hệ trung 
cấp sư phạm mầm non Trường 
CĐSP Quảng Trị 

Phạm Thị Thu 
Sương 

nt nt   

48.  
Hướng dẫn sinh viên tiểu học 
thiết kế bài giảng Mỹ thuật theo 
chủ đề 

Nguyễn Hoàng 
Thuý 
Nguyễn Thị Lệ 
Sương 

nt nt   

49.  
Tín Hiệu thẩm mỹ - không gian 
trong thơ Tố Hữu 

Nguyễn Hữu 
Thiệp 
Hoàng Ái Mỹ 

nt nt   

50.  

Sử dụng tình huống  pháp luật 
trong dạy học phần “Nhà nước và 
pháp luật đại cương”  nhằm gây 
hứng thú học tập cho  sinh viên 
trường CĐSP Quảng Trị 

Nguyễn Thị 
Thanh Hải 

nt nt   

51.  

Quy định của pháp luật về vấn đề 
việc làm và thực trạng việc làm 
của sinh viên trường CĐSP 
Quảng Trị sau khi tốt nghiệp 

Nguyễn Thị Thùy 
Trang 

nt nt   

52.  
Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm 
khách quan toán 7 

Trần Quốc Minh nt nt   

53.  

Tuyển chọn và xây dựng các bài 
tập hóa học gắn với  thực tiễn 
thuộc chương trình hóa học 
trường THCS 

Hoàng Thị Lệ 
Hằng 

nt nt   

54.  

Một số biện pháp trong chỉ đạo 
điều hành nhằm nâng cao hiệu 
quả chất lượng hoạt động của 
Phòng HCTH 

Nguyễn Hữu Bút nt nt   

55.  

SKKN: Một số biện pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở 
vật chất phục vụ dạy và học tại 
trường CĐSP Quảng Trị 

Nguyễn Minh 
Tuấn 

nt nt   

56.  

Quản lý quy trình công nghệ tại 
Trung tâm Hỗ trợ học tập – Thư 
viện trường Cao đẳng Sư phạm 
Quảng Trị - thực trạng và giải 
pháp 

Bùi Thị Thu Hà nt nt   

57.  

SKKN:Công tác bổ sung vốn tài 
liệu tại Trung tâm Hỗ trợ học tập 
- Thư viện trường CĐSP Quảng 
Trị 

Ngô Thị Liễu nt nt   



58.  

SKKN: Đánh giá hoạt động sử 
dụng thư viện trong việc nâng 
cao chất lượng học tập của sinh 
viên trường CĐSP Quảng Trị 

Lê Thị Như Trang nt nt   

59.  

SKKN: Một số kinh nghiệm 
trong công tác Phân loại tài liệu 
tại Trung tâm - HTHT Thư viện 
trường Cao đẳng sư phạm Quảng 
Trị” 

Nguyễn Thị Lành nt nt   

60.  
SKKN: Cải tiến môi trường làm 
việc ở máy thực hành của HSSV- 
Trung tâm HTHT – Thư viện 

Hoàng Thị Thanh 
Dàn 

nt nt   

61.  

Motivate students’ English 
learning with the application of 
multimedia at Quang Tri Teacher 
Training College 

Dương Thị Mỹ Lệ nt nt   

62.  

Techniques for improving 
vocabulary for English major 
students at Quang Tri Teacher 
Training College 

Nguyễn Thị Thu 
Lệ 
Trịnh Đình Hải 

nt nt   

63.  

Khó khăn tâm lý trong hoạt động 
học tập của sinh viên khoa Giáo 
dục tiểu học trường Cao đẳng sư 
phạm Quảng Trị 

Nguyễn Thị Diễm  
Bùi Thị Hoài Thu 

nt nt   

64.  

Hướng dẫn sinh viên lớp CĐGD 
Mầm non K21C thiết kế một số 
trò chơi, thí nghiệm trong hoạt 
động khám phá khoa học về thế 
giới xung quanh của trẻ Mẫu giáo 
lớn 

Nguyễn Thị 
Trường Thi 

nt nt   

65.  
Bồi dưỡng phương pháp giải một 
số dạng toán xác suất thống kê 
cho SV CĐGD Tiểu học. 

Nguyễn Xuân Bảo 
Trần Thị Thu Hà nt nt   

66.  

Xây dựng ứng dụng tra cứukết 
quả học tập trên thiết bị di động 
cho sinh viên trường CĐSP 
Quảng Trị 

Huỳnh Thị Kim 
Ngân 

nt nt   

67.  

Nghiên cứu mạng riêng ảo để xây 
dựng hệ thống sit-to-sit VPN cho 
trường CĐSP Quảng Trị và 
trường TCNN Quảng Trị 

Trần Chí Hùng nt nt   

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

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 
Năm xuất 

bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo 
trình, tài liệu tham khảo  



(kể cả giáo trình điện tử) 

1 

Biên soạn giáo trình: Tiếng Lào cơ bản dành cho 
người Việt, Tập 1 

- Chủ biên: Nguyễn Thị Xuân Lam 
      - Thành viên: Lê Thị Thanh Bình 

2017-
2018  

  

II. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 
Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại biểu 
tham dự 

1 Hội thảo báo cáo kết quả NCKH  04/5/2017 
Trường CĐSP 

Quảng Trị  
85 

2 Hội thảo báo cáo kết quả NCKH  10/01/2018  
Trường CĐSP 

Quảng Trị  
 90 

III. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 
Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác 
trong nước 
và quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

 

Kinh phí 
thực hiện 

Tóm tắt 
sản phẩm, 
ứng dụng 
thực tiễn 

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ VÀ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ 

68.  

Công tác giáo dục về chiến lược 
"Diễn biến hòa bình" cho học 
sinh, sinh viên hệ chính quy 
trường CĐSP Quảng Trị - Thực 
trạng và giải pháp. 

Chủ nhiệm: Trần 
Văn Lộc 

Không 
  

 1 năm 
(2017-
2018) 

    

69.  

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 
về văn hóa để giáo dục lối sống 
văn hóa cho Sinh viên trường 
Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 
trong giai đoạn hiện nay 

Chủ nhiệm: Lê 
Thị Thu Hà 
Thành viên: Nguyễn 
Thị Thu Hằng 

nt nt     

70.  
Tìm hiểu cuộc nội chiến tại 
Libya năm 2011 

Chủ 
nhiệm:Trương 
Anh Tuấn 
Thành viên: 
Nguyễn Văn Diện 

nt nt   

71.  

Một số biện pháp nâng cao hiệu 
quả thảo luận nhóm trong giảng 
dạy học phần Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác– 
Lênin ở Trường Cao đẳng Sư 
phạm Quảng Trị 

Chủ nhiệm: Hoàng 
Thị Thúy Tình 
Thành viên: Vú 
Thúy Ngọc 
Thành viên: Phạm 
Thị Thùy Nhung 

nt nt   

72.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết 
quả đào tạo sinh viên du học 
Thái Lan giai đoạn 2007-2015 do 
trường Cao đẳng Sư phạm 
Quảng Trị tuyển 

Chủ nhiệm: Lê 
Văn Ân 
Thành viên: 
Nguyễn Văn Sanh 

nt nt   



73.  
Tìm hiểu một số đặc trưng cơ 
bản của văn học dân gian Quảng 
Trị 

Chủ nhiệm: Trịnh 
Ngọc Tường Vy 

nt nt   

74.  

Tiếp cận tác phẩm văn học thiếu 
nhi trong chương trình tiểu học 
từ phương diện nội dung giáo 
dục. 

Chủ nhiệm: Nguyễn 
Thị Thanh Nga 
Thành viên: Võ Thị 
Thanh Ngân 

nt nt   

75.  
Đặc điểm thi pháp ngôn ngữ thơ 
thiếu nhi trong chương trình 
Tiếng Việt ở Tiểu học 

Chủ nhiệm: Lương 
Thị Tố Uyên 
Thành viên: Lê Thị 
Minh Huyền 

nt nt   

76.  

Một số biện pháp phát triển kĩ 
năng tương tác cho trẻ mẫu giáo 
5- 6 tuổi thông qua trò chơi đóng 
vai theo chủ đề 

Chủ nhiệm: Nguyễn 
Thị Trầm Ca 
Thành viên: Nguyễn 
Thị Kim Thái 
Thành viên: Đoàn 
Thị Hồng Hạnh 

nt nt   

77.  

Một sô biện pháp nâng cao chất 
lượng dạy học bộ môn tổ chức 
hoạt động âm nhạc cho sinh viên 
khoa Giáo dục Mầm non trường 
Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 

Chủ nhiệm: 
Nguyễn Văn 
Thẩm 

nt nt   

78.  

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh 
viên về chất lượng đào tạo 
chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 
tại trường CĐSP Quảng Trị 

Chủ nhiệm: Nguyễn 
Thị Diệu Hương 
Thành viên: Võ 
Thị Quỳnh Nhi 

nt nt   

79.  
Communicative competence – 
Communicative Language teaching in 
Quang Tri, Vietnam 

Chủ nhiệm: Trần 
Ngọc Hùng 

nt nt   

80.  

Một số biện pháp rèn luyện kỹ 
năng phát âm Tiếng Anh căn bản 
cho sinh viên cao đẳng khối 
không chuyên 

Chủ nhiệm: 
Nguyễn Hoài 
Nam 

nt nt   

81.  
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy 
và học Tâm lý học ở trường Cao 
đẳng Sư phạm Quảng Trị 

Chủ nhiệm: 
Hoàng Thị Tâm 

nt nt   

82.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả bồi dưỡng và liên kết đào tạo 
của Trung tâm Bồi dưỡng – Liên 
kết đào tạo trường Cao đẳng Sư 
phạm Quảng Trị 

Chủ nhiệm: Trương 
Đình Hoàng 

nt nt   

83.  
Sách tham khảo: Kiến thức trọng 
tâm và câu hỏi trắc nghiệm 
khách quan lịch sử 11 

Trần Thị Đào nt nt   

84.  Chương sách: “We need an iron Trương Đình nt nt   



hand, but the iron hand must be a 
clean hand”: contextualizing the 
practice of school leadership in 
Vietnam 

Thăng 

85.  

Bài báo khoa học: Xây dựng 
khung tiêu chí kỹ năng dạy học 
trên lớp của giảng viên Cao đẳng 
Sư phạm 

Phan Thị Hường nt nt   

86.  
Bài báo khoa học: Thơ tứ tuyệt 
một mẫu mực của sự cô động, 
hàm súc 

Võ Văn Luyến nt nt   

87.  

Bài báo khoa học: Khung chuẩn 
trình độ quốc gia Thái Lan bậc 
giáo dục đại học và những đề 
xuất cho Việt Nam 

Hoàng Hữu Tân nt nt   

88.  

Bài báo khoa học: Quản lý đổi 
mới phương pháp dạy học ở 
trường phổ thông theo định 
hướng phát triển năng lực sang 
tạo cho học sinh 

Trần Hải nt nt   

89.  

Bài báo khoa học: A Model for 
Teacher Instructional Leadership 
Development in the Teacher 
Training Colleges in Central 
Region of Socialist Republic of 
Vietnam 

Lê Đức Quảng nt nt   

90.  

Bài báo khoa học: Mô hình phát 
triển năng lực lãnh đạo chuyên 
môn của giảng viên trong thế kỷ 
XXI 

Nguyễn Thị Hồng 
Yến 

nt nt   

91.  

Bài báo khoa học: Giáo dục pháp 
luật cho sinh viên – Một nhiệm 
vụ quan trọng đối với các trường 
Cao đẳng Sư phạm 

Lê Thị Thu Hà nt nt   

92.  

Bài báo khoa học: Rèn luyện 
năng lực giải quyết vấn đề trong 
các tương tác xã hội cho giáo 
viên chủ nhiệm 

Trần Thị Thanh 
Huyền 

nt nt   

93.  

Bài báo khoa học: Một số kỹ 
thuật dạy học đặc thù môn Địa lý 
nhằm phát huy tính tích cực của 
học sinh trung học cơ sở tại 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 
Trị 

Lê Anh Phi 
Hồ Tùng Vĩnh 

nt nt   

94.  Bài báo khoa học: Đào tạo tại Dương Thị Mỹ Lệ nt nt   



nơi làm việc – Hướng đổi mới 
trong công tác đào tạo 

95.  

Bài báo khoa học: Cải tiến giảng 
dạy Tâm lý học ở trường Sư 
phạm theo định hướng nghề 
nghiệp ứng dụng 

Nguyễn Huy 
Tuyến 

nt nt   

96.  
Giải A âm nhạc cấp tỉnh ca khúc: 
Đường Hồ Chí Minh hôm nay 

Nguyễn Xuân Vũ nt nt   

97.  
Giải C văn học nghệ thuật tỉnh 
Quảng Trị ca khúc: Đông Hà 
một tình yêu 

Lê Đình Trí nt nt   

98.  

Tác phẩm triển lãm MT Nam 
miền Trung và Tây Nguyên mở 
rộng lần thứ 22: Tây Sơn huyền 
thoại 

Trương Đình 
Dung 

nt nt   

99.  

Tác phẩm triển lãm MT Nam 
miền Trung và Tây Nguyên mở 
rộng lần thứ 22: Nhịp sống làng 
biển 

Nguyễn Thanh 
Thái 

nt nt   

100. 

Thiết kế một số hoạt động làm 
quen với toán theo hướng tích 
hợp nhằm nâng cao hiệu quả 
nhận thức toán cho trẻ mẫu giáo 
4- 5 tuổi. 

Chủ nhiệm:Trương 
Bùi Thùy Dương 
Thành viên: Trần 
Thị Gái 

nt nt   

101. 

Phương pháp giải các bài toán cơ 
học chịu tác dụng của lực bảo 
toàn và lực không bảo toàn/Bài 
báo khoa học 

Chủ nhiệm: Cáp 
Kim Hoàng 

nt nt   

102. 

Phát triển phương pháp “Bàn tay 
nặn bột” nhằm tích cực hóa hoạt 
động học tập môn sinh học và 
môn vật lý của học sinh lớp 6, 7 
ở một số trường trung học cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Chủ nhiệm: Trần 
Kim Việt 
Thành viên:  Nguyễn 
Thị Nguyệt Ánh 
Thành viên: Phạm 
Thị Hoài Thanh 

nt nt   

103. 

So sánh việc áp dụng trắc 
nghiệm tự luận và trắc nghiệm 
khách quan trong việc đánh giá 
kết quả học tập môn toán trung 
học phổ thông/Bài báo khoa học 

Chủ nhiệm: 
Trương Hữu 
Đẳng 
Thành viên:  Hồ 
Xuân Thắng 
Thành viên: 
Nguyễn Văn 
Kiếm 

nt nt   

104. 
Nghiên cứu thăng giáng lượng tử 
trong các bộ nối phi tuyến kiểu 
Kerr khi trường điện từ ngoài 

Chủ nhiệm: Đoàn 
Quốc Khoa 

nt nt   



được mô hình hóa bởi các quá 
trình ngẫu nhiên 

105. 

Giáo trình: Cơ sở toán trong khai 
phá dữ liệu: Tập 2 – Topology, 
tập thô, lý thuyết dàn và ứng 
dụng  

Nguyễn Thanh 
Long 

nt nt   

106. 
Bài báo khoa học: Cách mạng 
công nghiệp 4.0 xu thế phát triển 
của giáo dục trực tuyến 

Phan Chí Thành nt nt   

107. 

Bài báo khoa học: Thuật toán ẩn 
luật kết hợp hữu ích cao nhạy 
cảm và một đề xuất cải tiến dựa 
trên dàn giáo 

Lê Quốc Hải nt nt   

108. 

Bài báo khoa học: Giáo dục đại 
học gắn với nghiên cứu và công 
bố khoa học trong thế giới toàn 
cầu hóa, những định hướng ở Việt 
Nam 

Hoàng Phước Lộc 
Nguyễn Thị Ánh 
Dương 

nt nt   

109. 
Bài báo khoa học: Vận dụng đối 
sánh để nâng cao chất lượng các 
trường phổ thông Việt Nam 

Nguyễn Phong nt nt   

110. 

Bài báo khoa học: Ứng dụng 
phương pháp quy hoạch tuyến 
tính cho bài toán tối ưu hóa trong 
quản lý dự án xây dựng 

Nguyễn Thị 
Thanh 

nt nt   

111. 

Bài báo khoa học: Bond 
dissociation enthalpies in 
benzene derivatives and effect of 
substituents: an overview of 
density functional theory 
(B3LYP) based computational 
approach 

Võ Văn Quân nt nt   

ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐƠN VỊ VÀ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ 

112. 
Soạn đệm cho các bài hát lớp 6 
trong chương trình âm nhạc 
THCS 

Võ Văn Thương 
Không 

  

 1 năm 
(2017-
2018) 

  

113. 

Nâng cao chất lượng giảng dạy 
môn lý thuyết âm nhạc hệ trung 
cấp sư phạm mầm non Trường 
CĐSP Quảng Trị 

Phạm Thị Thu 
Sương 

nt nt   

114. 
Hướng dẫn sinh viên tiểu học 
thiết kế bài giảng Mỹ thuật theo 
chủ đề 

Nguyễn Hoàng 
Thuý 
Nguyễn Thị Lệ 
Sương 

nt nt   

115. Tín Hiệu thẩm mỹ - không gian Nguyễn Hữu nt nt   



trong thơ Tố Hữu Thiệp 
Hoàng Ái Mỹ 

116. 

Sử dụng tình huống  pháp luật 
trong dạy học phần “Nhà nước 
và pháp luật đại cương”  nhằm 
gây hứng thú học tập cho  sinh 
viên trường CĐSP Quảng Trị 

Nguyễn Thị Thanh 
Hải 

nt nt   

117. 

Quy định của pháp luật về vấn đề 
việc làm và thực trạng việc làm 
của sinh viên trường CĐSP 
Quảng Trị sau khi tốt nghiệp 

Nguyễn Thị Thùy 
Trang 

nt nt   

118. 
Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm 
khách quan toán 7 

Trần Quốc Minh nt nt   

119. 

Tuyển chọn và xây dựng các bài 
tập hóa học gắn với  thực tiễn 
thuộc chương trình hóa học 
trường THCS 

Hoàng Thị Lệ 
Hằng 

nt nt   

120. 

Một số biện pháp trong chỉ đạo 
điều hành nhằm nâng cao hiệu 
quả chất lượng hoạt động của 
Phòng HCTH 

Nguyễn Hữu Bút nt nt   

121. 

SKKN: Một số biện pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở 
vật chất phục vụ dạy và học tại 
trường CĐSP Quảng Trị 

Nguyễn Minh 
Tuấn 

nt nt   

122. 

Quản lý quy trình công nghệ tại 
Trung tâm Hỗ trợ học tập – Thư 
viện trường Cao đẳng Sư phạm 
Quảng Trị - thực trạng và giải 
pháp 

Bùi Thị Thu Hà nt nt   

123. 

SKKN:Công tác bổ sung vốn tài 
liệu tại Trung tâm Hỗ trợ học tập 
- Thư viện trường CĐSP Quảng 
Trị 

Ngô Thị Liễu nt nt   

124. 

SKKN: Đánh giá hoạt động sử 
dụng thư viện trong việc nâng 
cao chất lượng học tập của sinh 
viên trường CĐSP Quảng Trị 

Lê Thị Như Trang nt nt   

125. 

SKKN: Một số kinh nghiệm 
trong công tác Phân loại tài liệu 
tại Trung tâm - HTHT Thư viện 
trường Cao đẳng sư phạm Quảng 
Trị” 

Nguyễn Thị Lành nt nt   

126. 
SKKN: Cải tiến môi trường làm 
việc ở máy thực hành của HSSV- 

Hoàng Thị Thanh 
Dàn 

nt nt   



Trung tâm HTHT – Thư viện 

127. 

Motivate students’ English 
learning with the application of 
multimedia at Quang Tri Teacher 
Training College 

Dương Thị Mỹ Lệ nt nt   

128. 

Techniques for improving 
vocabulary for English major 
students at Quang Tri Teacher 
Training College 

Nguyễn Thị Thu 
Lệ 
Trịnh Đình Hải 

nt nt   

129. 

Khó khăn tâm lý trong hoạt động 
học tập của sinh viên khoa Giáo 
dục tiểu học trường Cao đẳng sư 
phạm Quảng Trị 

Nguyễn Thị Diễm  
Bùi Thị Hoài Thu 

nt nt   

130. 

Hướng dẫn sinh viên lớp CĐGD 
Mầm non K21C thiết kế một số 
trò chơi, thí nghiệm trong hoạt 
động khám phá khoa học về thế 
giới xung quanh của trẻ Mẫu 
giáo lớn 

Nguyễn Thị 
Trường Thi 

nt nt   

131. 
Bồi dưỡng phương pháp giải một 
số dạng toán xác suất thống kê 
cho SV CĐGD Tiểu học. 

Nguyễn Xuân Bảo 
Trần Thị Thu Hà nt nt   

132. 

Xây dựng ứng dụng tra cứukết 
quả học tập trên thiết bị di động 
cho sinh viên trường CĐSP 
Quảng Trị 

Huỳnh Thị Kim 
Ngân 

nt nt   

133. 

Nghiên cứu mạng riêng ảo để 
xây dựng hệ thống sit-to-sit VPN 
cho trường CĐSP Quảng Trị và 
trường TCNN Quảng Trị 

Trần Chí Hùng nt nt   

          
 


