
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

24
Đề tài giáo trình môn Marketing kinh 

doanh TS. Lê Thị Phương Nga 2017-2018 35.000.000

25
Đề tài giáo trình môn Các nền văn hóa 

thế giới PGS. TS Đặng Hoài Thu 2017-2018 35.000.000

26

Đề tài giáo trình môn Viết phê bình văn 

học PGS.TS Ngô Văn Giá 2017-2018 20.000.000

27

Đề tài giáo trình môn Lịch sử tư tưởng 

phương Đông và Việt Nam TS. Nguyễn Thị Huệ 2017-2018 25.000.000

28

Ứng dụng thương mại điện tử trong các 

doanh nghiệp kinh doanh xuất bản 

phẩm trên địa bàn Hà Nội hiện nay
ThS. Trần Phương Ngọc 2017-2018 30.000.000

Đề tài NCKH cấp Trường

Biểu mẫu 18

 BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

BÁO CÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục

 đại học năm học 2018-2019

L.  Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn (5 năm: từ năm 2014 đến 

30/9/2018)



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

29

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp kinh doanh xuất bản 

phẩm từ tiếp cận phân tích kinh doanh
ThS. Phạm Văn Phê 2017-2018 30.000.000

30

Nghiên cứu những yếu tố tác động đến 

hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà 

Nội sau khi hình thành cộng động kinh 

tế ASEAN (AEC)

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2017-2018 35.000.000

31
Nghiên cứu chiến lược Marketing  của 

một số nhà hát trên địa bàn Hà Nội
TS. Nguyễn Thị Anh Quyên 2017-2018 40.000.000

32
Tang lễ của người theo Phật Giáo và 

Công Giáo ở Hà Nội hiện nay
TS. Lê Thị Cúc 2017-2018 35.000.000

33
Hoạt động quản lý điểm đến du lịch tại 

Làng cổ Đường Lâm
Ths. Phạm Thị Hải Yến 2017-2018 35.000.000

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG


