
STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ
Người chủ trì và 

các thành viên

Đối tác trong 

nước và quốc tế
Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng dụng 

thực tiễn

1
Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu về biển 

đảo Việt Nam Nguyễn Văn Thiên 2014-2015 30.000.000

2
Cảm thức biển đảo trong các tác phẩm 

văn học từ đầu thế kỷ XX đến nay Ngô Văn Giá 2014-2015 30.000.000

3

Đời sống văn hóa cư dân khu kinh tế 

Hòn La trong bối cảnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa
Đặng Hoài Thu 2014-2015 30.000.000

4
Phát triển du lịch homestay ở huyện đảo 

Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Anh Tuấn 2014-2015 30.000.000

5

Tri thức dân gian trong khai thác biển 

của ngư dân huyện Gò Công đông, tỉnh 

Tiền Giang

Nguyễn Thị Bảy 2014-2015 30.000.000

6 Văn hóa biển đảo vùng Nam Trung Bộ Đỗ Thị Minh Thúy 2014-2015 30.000.000
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7

Xây dựng đời sống văn hóa trong cộng 

đồng cư dân đảo Cát Bà, Hải Phòng 

hiện nay (qua nghiên cứu một số xã ở 

Cát Bà)

Nguyễn Văn Cần 2014-2015 30.000.000

8

Công tác giáo dục trong bảo tàng (qua 

nghiên cứu trường hợp Bảo tàng Dân 

tộc học, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo 

tàng Nhân học)

Hoàng Thanh Mai 2015-2016 33.000.000

9

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tại 

một số di tích tiêu biểu liên quan đến 

Thánh Không Lộ ở Thái Bình

Lê T.Thu Hà 2015-2016 33.000.000

10
Văn hóa kinh doanh trong các doanh 

nghiệp ngành xuất bản Phùng Quốc Hiếu 2015-2016 34.000.000

11
Dịch vụ thông tin thư viện

Trương Đại Lượng 2015-2016 30.000.000

12
Văn hóa dân tộc thiểu số vùng Bắc Bộ

Trần Văn Bình 2015-2016 35.000.000

13
Đại cương văn hóa du lịch

Dương Văn Sáu 2015-2016 30.000.000

14
Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm

Đỗ Thị Quyên 2015-2016 35.000.000

15
Giáo trình tiếng Việt thương mại cho 

người nước ngoài Hoàng Kim Ngọc 2015-2016 40.000.000

16
Tổ chức hoạt náo trong hoạt động 

hướng dẫn du lịch
Bùi Thanh Thủy 2015-2016 30.000.000
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17

Báo mạng điện tử và truyền thông đa 

phương tiện trong bối cảnh báo chí hiện 

đại

Ngô Văn Giá 2015-2016 35.000.000

18

Phát triển du lịch cộng đồng tại thị trấn 

Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng

Đỗ Trần Phương 2015-2016 35.000.000

19
Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng 

CSVN Trần Thị Mai Thanh 2015-2016 25.000.000

20

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi 

vật thể tại các bảo tàng tỉnh, thành phố 

(nghiên cứu trường hợp Bảo tàng Hùng 

Vương, Bảo tàng Nam Định, Bảo tàng 

Hà Nội)

Trần Đức Nguyên 2016-2017 35.000.000

21

Phát huy vai trò của gia đình trong phát 

triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay Đặng Thị Minh Phương 2016-2017 35.000.000

22

Văn hóa ứng xử của sinh viên trong bối 

cảnh đào tạo tín chỉ (qua trường hợp 

Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Nội 

vụ Hà Nội và Đại học Thăng Long Hà 

Nội)

Nguyễn Thành Nam 2016-2017 30.000.000

23
Đề tài giáo trình môn Lễ hội Việt Nam

PGS.TS Dương Văn Sáu 2016-2017 30.000.000

34
Giáo trình Du lịch làng nghề truyền 

thống trình độ đại học 
Ths. Dương Thu Hà, 

Ths. Đỗ Trần Phương
2014-2015 70.000.000
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1 Quảng bá văn hóa qua các festival ở 

Việt Nam hiện nay PGS.TS. Đỗ Thị Minh Thúy
2013-2014 400.000.000

2

Các giải pháp nhằm phát triển và nâng 

cao chất lượng hoạt động của các bảo 

tàng ngoài công lập ở Việt Nam 

Ths. Trần Đức Nguyên

2014-2015 400.000.000

3
Giáo dục văn hóa đọc cho bạn đọc lứa 

tuổi nhi đồng

PGS.TS. Trần Minh Nguyệt
2014-2015 400.000.000

4

Quản lý nhà nước nhằm phát triển thị 

trường văn hóa trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế

PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi

2014-2015 550.000.000

5

Nghiên cứu nguyên tắc, cách thức sắp 

đặt hiện vật trong chùa, đình, đền là di 

tích quốc gia ở Việt Nam 

Ths. Lê Thị Kim Loan

2015-2016 480.000.000

6

Nghiên cứu khái niệm cơ bản về văn 

hóa trong nền kinh tế thị trường và hội 

nhập quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

2015-2016 420.000.000

7

Nghiên cứu các giải pháp phát huy giá 

trị di sản Hán Nôm ở các di tích quốc 

gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội

TS. Nguyễn Sỹ Toản

2016-2017 470.000.000

8

Nghiên cứu  phân loại linh vật Việt 

trong các di tích tôn giáo-tín ngưỡng 

xếp hạng quốc gia trên địa bàn thành 

phố Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến

2016-2017 550.000.000

Đề tài NCKH cấp Bộ
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