
 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 

 

TT Tên đề tài 
Tên tác giả/đồng tác giả 

/thành viên 
Năm  

1  

Vận dụng phương pháp tích cực trong dạy - học 

môn Tiếng Việt thực hành ở Trường Cao đẳng Sư 

phạm Tuyên Quang. 

Trần Phú 2003 

2  
Ứng dụng phần mềm Mathematica giải một số bài 

toán Đại số và giải tích. 
Lê Anh Nhật 2003 

3  
Ứng dụng phương pháp tích cực trong dạy học môn 

Vật lý ở trường THCS. 
Phạm Thị Minh 2003 

4  

Bước đầu tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập môn 

GDTC cho sinh viên năm thứ nhất trường CĐSP 

Tuyên Quang. 

Nguyễn Chúc Hảo 

Trần Anh Dũng 
2003 

5  
Biên soạn bài tập trắc nghiệm môn Công nghệ 8 - 

chương trình thí điểm ở THCS. 
Vũ Mạnh Hùng 2003 

6  
Tìm hiểu phương pháp dạy học vần ở Tiếng Việt 1 

chương trình thay sách hiện hành. 

Bùi Ánh Tuyết 

Nguyễn Xuân Bạch 

Nguyễn Thị Ngơi 

2003 

7  

Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên qua môn 

học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường CĐSP Tuyên 

Quang 

Phạm Văn Mến 2003 

8  

Thực trạng và những biện pháp nâng cao hiệu quả 

giáo dục thói quen văn hoá vệ sinh cho trẻ mẫu 

giáo 5 - 6 tuổi. 

Bùi Khánh Vân 2003 

9  
Hướng dẫn một số tiết soạn giáo án về phương 

pháp dạy âm nhạc cho học sinh mầm non. 
Nguyễn Thị Dung 2003 

10  
Áp dụng phương pháp dạy và học tích cực vào 

giảng dạy bộ môn Vật lý ở lớp 8 THCS. 
Nguyễn Thị Oanh 2003 

11  
Thiết kế một số bài dạy theo hướng tích cực, môn 

Hoá lớp 8 SGK thí điểm. 
Vũ Thị Kim Dung 2003 

12  
Ứng dụng vẽ đồ thị các hàm, các biểu thức và giải 

phương trình trong môi trường Mathematica 
Lê Anh Nhật 2004 

13  Biên soạn tài liệu phương pháp dạy học Vật Lý 1 

Phạm Thị Minh 

Đỗ Hồng Thanh 

Nguyễn Thúy Nga 

Trần Minh Thịnh 

Nguyễn Sĩ Hải 

2004 

14  
Thực trạng phát triển thể chất của sinh viên năm 

thứ nhất trường CĐSP - Tuyên Quang 

Vũ Phương Lan 

Trần Anh Dũng 
2004 

15  

Vấn đề dạy học từ Hán Việt ở lớp 6 lớp 7 tại một số 

trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tuyên 

Quang - Thực trạng và giải pháp 

Nguyễn Thị Duyên 

Vũ Văn Ngân 
2004 

16  

Thiết kế bài soạn theo hướng tích cực hoá hoạt 

động học tập môn Ngữ văn của học sinh lớp 7 ở 

trường phổ thông trung học cơ sở tỉnh Tuyên 

Quang 

NguyễnThị Kim Dung 

Nguyễn Tường Vi 
2004 

17  

Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 với vấn 

đề " Tinh thần nhân bản & sự thức tỉnh ý thức cá 

nhân 

Hoàng Thị Thúy 

Nguyễn Thị Kim Lân 
2004 



18  

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào thiết 

kế một số giáo án bài dạy môn Ngữ Văn lớp 8 sách 

giáo khoa thí điểm  THCS tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị Lệ Thanh 

Trần Phú 
2004 

19  

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào thiết 

kế bài dạy môn Tiếng Việt Tiểu học cho sinh viên 

khoa Tiểu học Trường CĐSP Tuyên Quan 

Nguyễn Thị Hà 

Chu Mai Tiến 
2004 

20  

Hứng thú học môn Giao tiếp sư phạm của sinh viên 

khoa Tự nhiên - Trường CĐSP Tuyên Quang thực 

trạng và giải pháp 

Lê Thị Thu Hà 2004 

21  

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực và thiết kế 

một số bài dạy môn Ngữ văn lớp 9 (sách giáo khoa 

thí điểm THCS) tại thị xã Tuyên Quang. ( Dự án 

THCS ) 

Lê Thị Ngọc Hoa 

Trần Thị Lâm Huyền 

Phạm Thị Tịnh 

2004 

22  
Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng tổ chức bài  lên lớp Sinh học 

Nguyễn Thị Hải 

Trần Quyết Thắng 

Đoàn Thị Phương Lý 

2004 

23  
Thiết kế các bài dạy Toán 6 theo định hướng dạy 

học tích cực 

Trần Thái Minh 

Trần Đức Toan 

Khổng Chí Nguyện 

Phan Văn Long 

2004 

24  

Phân tích thực trạng dạy và học môn giải phẫu sinh 

lý và vệ sinh cơ thể người ở trường THCS chương 

trình thay sách giáo khoa thí điểm tại tỉnh Tuyên 

Quang 

Trần Thị Sửu 

Nguyễn Thị Đào 
2004 

25  

Vận dụng các phương pháp dạy học trong dạy học 

bộ môn Tâm lý học đại cương ở trường CĐSP 

Tuyên Quang- Thực trạng và giải pháp. 

Trần Đức Thắng 2004 

26  
Động cơ học tập của sinh viên trường CĐSP Tuyên 

Quang thực trạng và biện pháp. 

Mã Ngọc Thể 

Trần Thị Lâm Huyền 

Phạm Thị Tịnh 

2004 

27  

Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học vào việc 

dạy bộ môn Tiếng Việt tại trường CĐSP Tuyên 

Quang 

Phạm Thị Tịnh 2004 

28  
Vận dụng Đổi mới phương pháp dạy học  vào dạy 

bộ môn Lịch Sử tại trường CĐSP Tuyên Quang 
Vũ Đăng Quang 2004 

29  

Thiết kế một số bài giảng Sinh học lớp 9 chương 

trình thí điểm theo hướng vận dụng phương pháp 

trắc nghiệm trong khâu củng cố và kiểm tra đánh 

giá ở một số trường THCS trên địa bàn thị xã 

Tuyên Quang. 

Đoàn Thị Phương Lý 

Nguyễn Thị Hải 

Bùi Thị Từ 

2004 

30  

Thiết kế một số bài dạy theo định hướng phát huy 

tính tích cực của học sinh trong môn toán ở trường 

THCS. 

Trần Thái Minh 

Phan Văn Long 

Trần Đức Toan 

Lê Anh Nhật 

Khổng Chí Nguyện 

2004 

31  
Biên soạn tài liệu phương pháp dạy học Vật lý ở 

trường Trung học cơ sở (Tài liệu lưu hành nội bộ). 

Phạm Thị Minh 

Nguyễn Thuý Nga 

TRần Minh Thịnh 

Nguyễn Sĩ Hải 

2005 

32  
Vận dụng dạy học tích cực vào thiết kế một số bài 

dạy môn Toán ở bậc Tiểu học. 

Nguyễn Thế Trưởng 

Nguyễn Thị Phong 

Nguyễn Tuyết Nga 

2005 



33  
Ứng dụng kiến thức đại số tuyến tính giải một số 

dạng bài toán đại số trong chương trình toán THCS 
ThS. Trần Thái Minh 2005 

34  
Thiết kế một số bài giảng Toán lớp 8 THCS theo 

hướng dạy và học tích cực. 
Khổng Chí Nguyện 2005 

35  

Sử dụng trang trình diễn với POWERPOINT soạn 

giảng về cơ sở dữ liệu Excel trong chương trình tin 

học cơ 

Lê Anh Nhật 2005 

36  
Biên soạn đề kiểm tra môn công nghệ lớp 8 phần 

Kỹ thuật điện bằng phương pháp trắc nghiệm. 
Cao Tuấn Anh 2005 

37  

Sử dụng bài tập có vấn đề để rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng giải bài tập trong chương trình Di 

truyền học hệ cao đẳng sư phạm. 

Đoàn T. Phương Lý 2005 

38  

Biên soạn và giảng dạy Lịch Sử địa phương (Phần 

thực hành) cho sinh viên trường CĐSP tỉnh Tuyên 

Quang theo hướngdạy học tích cực. 

Đặng Trần Quân 2005 

39  

Một số vấn đề về đổi mới phương pháp kiểm tra 

đánh giá trong dạy học tích cực môn Ngữ văn 

THCS ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay. 

Trần Phú 2005 

40  

Giảng dạy từ Hán Việt ở lớp 8, lớp 9 ở một số 

trường THCS trên địa bàn thị xã Tuyên Quang, 

Thực trạng và giải pháp. 

Nguyễn Thị Duyên 2005 

41  

Biên soạn chương trình và đề cương bài giảng học 

phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 

(phần các kỹ năng công cụ) cho sinh viên trường 

CĐSP Tuyên Quang, hệ đào tạo giáo viên THCS. 

Phạm Thị Tịnh 

Trần Thị Lâm Huyền 

Lê Thị Ngọc Hoa 

2005 

42  
Chữa lỗi bài Tập làm văn lớp 4. Thực trạng và giải 

pháp 
Bùi Thị Mai Anh 2005 

43  

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào việc 

hướng dẫn sinh viên khoa Tiểu học RLNVSP các 

khĩ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt tại trường 

Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang . 

Bùi ánh Tuyết 2005 

44  

Hướng dẫn sinh viên khoa Tiểu học sử dụng đồ 

dùng dạy học trong dạy học kể chuyện lớp 3  theo 

hướng dạy học tích cực . 

Nguyễn Thị Hà 2005 

45  

Tìm hiểu việc học nghệ thuật trang trí truyền thống 

của sinh viên Cao đẳng Tiểu học Tỉnh Tuyên 

Quang 

Nguyễn Thị Thuỷ 2005 

46  

Bước đầu tìm hiểu nhận thức của sinh viên khoá 11 

trường CĐSP Tuyên Quang về một số phẩm chất 

nhân cách cơ bản của  người giáo viên THCS  hiện 

nay. 

Mã Ngọc Thể 2005 

47  

Tích cực nhận thức của sinh viên trường CĐSP 

Tuyên Quang trong quá trình dạy học môn Giáo 

dục học - Thực trạng và giải pháp. 

Trần Thị Tua 2005 

48  

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy 

học một số bài bộ môn TLHLT và TLHSP phạm tại 

trường CĐSP Tuyên Quang. 

Trần Đức Thắng 2005 

49  

Vận dụng theo hướng tích hợp để thiết kế một số 

giáo án "làm quen với chữ cái" cho học sinh 

THSPMN trường CĐSP Tuyên Quang. 

Đinh Thuý Lan 2005 

50  
Thiết kế một số tiết soạn giáo án tạo hình cho lớp 

mẫu giáo lớn - Hướng dẫn giảng dạy cho học sinh 
Nguyễn Hải Yến 2005 



trung học sư phạm mầm non trường CĐSP Tuyên 

Quang. 

51  

Thiết kế một số giáo án  môn Giáo dục thể chất lớp 

mẫu giáo lớn theo chương trình đổi mới- Hướng 

dẫn giảng dạy cho học sinh THSP Mầm non trường 

CĐSP Tuyên Quang. 

Giang Thị Luận 2005 

52  

Nghiên cứu và vận dụng một số bài tập bổ trợ nhằm 

nâng cao chất lượng dạy học môn môn bóng 

chuyền cho sinh viên chuyên ngành Sinh - Thể dục 

trường CĐSP. 

Trần Anh Dũng 2005 

53  
Vận dụng dạy học tích cực trong dạy học một số 

bài cơ học I tại trường CĐSP Tuyên Quang 
Nguyễn Sĩ Hải 2006 

54  

Sử dụng môi trường Power Point thiết kế bài giảng 

hệ điều hành MS - DOS trong chương trình tin học 

cơ sở 

Nguyễn Thị Oanh 2006 

55  

Vận dụng PP Grap để dạy học chương V hệ sinh 

thái môn sinh học và môi trường trong chương trình 

CĐSP 

Đoàn T. Phương Lý 2006 

56  

Lỗi về câu của học sinh tại một số trường THCS 

trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - 

Nguyên nhân và cách chữa 

Nguyễn T.Kim Dung 2006 

57  

Hoạt động rèn luyện kỹ năng công tác đội TNTP 

Hồ Chí Minh của sinh viên trường CĐSP Tuyên 

Quang, thực trạng và giải pháp 

Phạm Thị Minh 2006 

58  
Các định lý và bài toán về đoạn thẳng tỷ lệ trong 

dạy học toán ở THCS 
Trần Thái Minh 2006 

59  

Biên soạn và dạy học bài thực hành ""ATK Tuyên 

Quang trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp 1946 - 1954" cho sinh viên ban Sử - GDCD 

trường CĐSP Tuyên Quang theo hướng dạy học 

tích cực 

Đặng Trần Quân 2006 

60  

Xây dựng một số đề kiểm tra học trình và thi học 

phần bằng phương pháp trắc nghiệm khác quan 

môn: Hình thái giải phẫu học thực vật ở trường 

CĐSP Tuyên Quang 

Trần Quyết Thắng 2006 

61  

Thiết kế một số bài dạy môn tạo hình theo chương 

trình đổi mới cho sinh viên cao đẳng mầm non 

trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang 

Bùi Khánh Vân 2006 

62  

Sử dụng thao tác tư duy phân tích tổng hợp giúp 

học sinh THCS tìm lời giải cho các bài tập toán 

hình học 

Khổng Chí Nguyện 2006 

63  

Thiết kế một số bài dạy"Làm Quen với Văn học" 

cho sinh viên CĐSP Mầm non hệ chính quy và học 

sinh TCSP Mầm non 

Nguyễn Thị Hoà 2006 

64  
Thiết kế một số trò chơi hình thành biểu tượng 

Toán học cho trẻ em Mầm non 
Nguyễn Thị Dung 2006 

65  

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

các chương I, II, III, IV dùng để kiểm tra đánh giá 

kiến thức Hoá vô cơ I, chuyên môn I với sinh viên 

trường CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Tuyết 2006 

66  
Lựa chọn và ứng dụng một số trò chơi vận động 

nhằm phát triển thể lực cho sinh viên trường CĐSP 
Trần Anh Dũng 2006 



Tuyên Quang 

67  

Hướng dẫn sinh viên vận dụng phương pháp thực 

hành thí nghiệm để soạn giảng một số bài trong 

sách giáo khoa Sinh học 6 

Nguyễn Thị Đào 2006 

68  
Vận dụng dạy học tích cực thiết kế một số bài giảng 

Toán 4 và Toán 5 
Nguyễn Thế Trưởng 2006 

69  

Lựa chọn một số biện pháp đề phòng chấn thương 

trong tập luyện cho sinh viên chuyên ngành Sinh - 

Thể dục trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang 

Vũ Thị Phương Lan 2006 

70  
Khai thác sử dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học Vật lý hệ Cao đẳng Sư phạm 
Trần Minh Thịnh 2006 

71  

Nhận thức mới về chế độ sở hữu, nền kinh tế nhiều 

thành phần và kinh tế thị trường trong môn kinh tế 

chính trị Mác - Lênin. Vận dụng vào giảng dạy 

môn Kinh tế - Chính trị ở trường CĐSP Tuyên 

Quang 

Phạm Văn Mến 2006 

72  
Tìm hiểu hứng thú nghiên cứu khoa học của sinh 

viên K12 trường CĐSP Tuyên Quang 
Mã Ngọc Thể 2006 

73  

Thiết kế một số bài dạy học phần Đại số hệ CĐSP 

Tiểu học theo hưướng dạy học tích cực ở trưường 

CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Nga 2007 

74  
Ứng dụng bất đẳng thức Cauchy và Bunhiacopxky 

giải một số bài toán cực trị  
Trần Thái Minh 2007 

75  

Thiết kế một số bài dạy học phần PPDH Toán học 

hệ CĐSP Tiểu học theo hưướng dạy học tích cực ở 

trường CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thế Trưởng 2007 

76  

Xây dựng một số đề kiểm tra học trình, thi học 

phần Quang học I ở trường CĐSP TQ bằng phương 

pháp trắc nghiệm 

Phạm Thị Minh 2007 

77  

Từ việc thay sách Lịch sử lớp 4 (2004-2005) đến 

việc nâng cao năng lực giảng dạy Lịch sử trong đào 

tạo GV Tiểu học ở trường CĐSP TQ 

Đặng Trần Quân 2007 

78  

Khảo sát về khả năng xây dựng đoạn văn tường 

thuật của học sinh tiểu học trên địa bàn Thị xã 

Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Hà 2007 

79  

Biên soạn, thiết kế bài dạy chương trình địa phương 

trong sách Ngữ văn 6 cho học sinh tỉnh Tuyên 

Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Trần Thị Lâm Huyền 
2007 

80  
Con ngưười tha hoá trong các sáng tác của Nam 

Cao trước Cách mạng Tháng 8/1945 
Lê Thị Ngọc Hoa 2007 

81  
Tổ chức thảo luận nhóm trong quá trình dạy học 

môn Giáo dục học ở trưường CĐSP TQ 
Trần Thị Lý 2007 

82  
Thiết kế một số trò chơi giảng dạy môn phưương 

pháp âm nhạc cho trẻ ở trường Mầm non 
Nguyễn Thị Dung 2007 

83  

Lựa chọn một số biện pháp tích cực hướng dẫn trò 

chơi vận động cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) trong 

bộ môn GDTC 

Bùi Khánh Vân 2007 

84  
Một số biện pháp hưướng dẫn trò chơi đóng kịch, 

nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn 
Nguyễn Thị Hoà 2007 

85  

Cải tiến phương pháp tổ chức tiết học tạo hình theo 

đề tài cho độ tuổi mẫu giáo nhỡ ở trưường mầm 

non áp dụng cho sinh viên khoa Mầm non trường 

Nguyễn Thị Hải Yến 2007 



CĐSP TQ 

86  

Biên soạn đề cương bài giảng học phần Ngữ dụng 

học cho sinh viên ngành Văn, hệ đào tạo giáo viên 

THCS trường CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Kim Dung 2008 

87  Vai trò của từ láy trong phát ngôn Tiếng việt Trần phú 2008 

88  

Thiết kế và hướng dẫn học sinh hệ TCSP Âm nhạc 

sử dụng một số trò chơi trong dạy học môn Hát - 

nhạc cho học sinh tiểu học 

Đồng Thị Bích Lan 2008 

89  

Thiết kế một số bài giảng theo PPDH tích cực trong 

dạy học môn Hoà thanh cho học sinh THSP Âm 

nhạc ở trường CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
2008 

90  
Tìm hiểu lịch sử Mỹ thuật Việt Nam từ sau Cách 

mạng tháng Tám đến nay 
Nguyễn Thị Thuỷ 2008 

91  
Một số phẩm chất và năng lực cơ bản của người 

giáo viên tổng phụ trách ở trường THCS 
Phạm Thị Minh 2008 

92  

Tìm hiểu hứng thú học học phần Tâm lí học lứa 

tuổi và Tâm lí học sư phạm của sinh viên khoá 15 

trường CĐSP Tuyên Quang 

Trần Thị Lý 2008 

93  

Vận dụng phương pháp dạy học tình huống trong 

dạy học một số chuyên đề Hoạt động giáo dục ở 

trường CĐSP Tuyên Quang 

Trần Đức Thắng 2008 

94  

Vận dụng một số thủ thuật dạy học vào việc rèn 

luyện kỹ năng nghe - hiểu cho sinh viên trường 

CĐSP Tuyên Quang 

Phạm Mạnh Hà 2008 

95  

Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của sinh 

viên trường CĐSP Tuyên Quang trong rèn luyện kỹ 

năng nghe - nói Tiếng Anh 

Nguyễn Hữu Lân 2008 

96  

Xây dựng tài liệu và quy trình hướng dẫn tự học 

phần "Đại cương phương pháp dạy học Sinh học" 

theo hướng hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên 

trường CĐSP Tuyên Quang 

Đoàn Thị Phương Lý 2008 

97  

Xây dựng một số đề kiểm tra học trình và thi học 

phần bằng phương pháp trắc nghiệm môn: "Các tập 

hợp số" hệ cao đẳng sư phạm tiểu học ở trường 

CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thế Trưởng 2008 

98  
Vận dụng phần mềm Geometer's Sketchpad để dự 

đoán một số bài toán quỹ tích trong Hình học phẳng 
Trần Đức Toan 2008 

99  
Thiết kế mạng không dây trong trường CĐSP 

Tuyên Quang 
Lê Anh Nhật 2008 

100  
Lắp ráp và khảo sát mạch chỉnh lưu dòng xoay 

chiều bằng dao động ký điện tử 
Trần Minh Thịnh 2008 

101  
Khai thác một số bài tập lý thuyết số vận dụng vào 

dạy học ở trường THCS 
Khổng Chí Nguyện 2008 

102  

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào soạn 

giảng chương 7: Phần mềm bảng tính Excel trong 

chương trình tin học cơ sởÁp dụng phương pháp 

dạy học tích cực vào soạn giảng chương 7: Phần 

mềm bảng tính Excel trong chương trình tin học cơ 

sở 

Nguyễn Thị Oanh 2008 

103  

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số 

phương pháp dạy học tích cực trong quá trình 

hướng dẫn giảng dạy môn Sinh học lớp 9 phần: Di 

Trần Thị Sửu 2008 



truyền - Biến dị 

104  
Một số biểu tượng nghệ thuật trong sình ca Cao 

Lan 
Trần Phú 2009 

105  
Truyền thống văn hoá các dân tộc thiểu số ở Tuyên 

Quang 
Lý thị Thu 2009 

106  

Ứng dụng phần mềm M.Power Point vào thiết kế 

bài giảng học phần hoạt động giáo dục ở trường 

THCS thyeo lý thuyết mới về công nghệ dạy học ở 

trường SĐSP Tuyên Quang 

Lê Thị Thu Hà 2009 

107  
Nghiên cứu mạch phát xung dao động không điều 

hoà 
Trần Minh Thịnh 2009 

108  

Biên soạn đề cương bài giảng học phần Thực hành 

sư phạm (Chương I: Lý luận cơ bản về dạy - học 

tích cực; Chương II: áp dụng dạy học tích cực trong 

môn Tiếng Việt Tiểu học) đào tạo giáo viên Cao 

đẳng Tiểu học vừa làm vừa học trường CĐSP 

Tuyên Quang 

Chu Mai Tiến 2009 

109  
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học tại 

trường CĐSP Tuyên Quang 
Lê Anh Nhật 2009 

110  

Nghiên cứu ảnh hưởng của chương trình giáo dục 

thể chất đến hình thái và chức năng của cơ thể sinh 

viên trường CĐSP Tuyên Quang 

Trần Vũ Phương 2009 

111  

Một số biện pháp hình thành kĩ năng dạy học phần 

Kỹ thuật trồng trọt công nghệ 7 cho sinh viên lớp 

Hoá - KTNN trong trường CĐSP TQ 

Trần Thị Sửu 2009 

112  
Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh cho sinh 

viên trường CĐSP Tuyên Quang 
Nguyễn Hữu Lân 2009 

113  

Tìm hiểu một số lỗi thường gặp về cách sử dụng 

giới từ chỉ vị trí trong Tiếng Anh của sinh viên 

trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang 

Phạm Thục Anh 2009 

114  

Ứng dụng phương pháp Grap để giảng dạy chương 

V “ngành hạt kín” học phần phân loại học thực vật 

ở trường Cao đẳng Sư phạm. 

Nguyễn Thị Hải 2009 

115  

Nghiên cứu một số phương pháp suy luận toán học 

để giải các bài toán chia hết trong Đại số và lý 

thuyết số của chương trình CĐSP 

Dương T.Hồng Hải 2009 

116  

Ứng dụng phần mểm M.POWERPOINT vào thiết 

kế bài giảng các chương II, III môn hóa công nghệ 

môi trường II ở trường CĐSP  

Nguyễn Thị Tuyết 2009 

117  

Vận dụng phương pháp dạy học theo góc để thiết 

kế một số bài dạy học phần Tiếng Việt thực hành  

cho lớp Trung cấp Tiểu học K7 - trường Cao đẳng 

sư phạm Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Ngơi 2010 

118  

Vận dụng phương pháp dạy học theo góc để thiết 

kế một số bài dạy học phần Văn học  cho hệ Cao 

đẳng Tiểu học K6 tại khoa Tiểu học trường Cao 

đẳng sư phạm Tuyên Quang 

Chu Mai Tiến 2010 

119  

Vận dụng phương pháp dạy học theo góc để thiết 

kế một số bài dạy học phần Tiếng Việt 2 cho hệ 

Cao đẳng Tiểu học K6 tại khoa Tiểu học trường 

Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang. 

Nguyễn Thị Hà 2010 

120  Vận dụng phương pháp dạy học theo góc để dạy Lê Thị Ngọc Hoa 2010 



học một số bài dạy học phần "Tiếng Việt thực 

hành" trong chương trình đào tạo  giáo viên Mầm 

non trình độ Cao đẳng tại trường CĐSP 

121  
Tìm hiểu lễ hội Lồng tồng truyền thống của dân tộc 

Tày, Nùng ở huyện Chiêm Hoá - tỉnh TQ 
ThS. Lý Thị Thu 2010 

122  

Ứng dụng một số cơ sở lý thuyết vào giải nhanh 

một số dạng bài tập hợp chất hữu cơ có nhóm chức 

trong học phần Cơ sở Hoá hữu cơ II 

Vũ Thị Kim Dung 2010 

123  

Vận dụng một số biện pháp đề phòng chấn thương 

trong học phần nhảy xa cho sinh viên Sinh - GDTC 

trường CĐSP Tuyên Quang 

Trần Minh Hằng 2010 

124  

Vận dụng lý thuyết cấu tạo nguyên tử trong giảng 

dạy chương II, III - Hoá vô cơ I cho sinh viên 

ngành Hoá – KTNN 

Nguyễn Thị Tuyết 2010 

125  

Sử dụng mô hình, mẫu vật thật để dạy chương "hệ 

tuần hoàn" trong học phần Giải phẫu sinh lý người 

cho sinh viên hệ cao đẳng Sinh - GDTC có làm 

tăng hứng thú và kết quả học tập không? 

Nguyễn Thị Đào 2010 

126  
Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị lên lớp cho sinh viên 

CĐSP Sinh - GDTC K16 
Đoàn T.Phương Lý 2010 

127  

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao 

hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho 

sinh viên chyên ngành Sinh - GDTC trường CĐSP 

Tuyên Quang 

Trần Vũ Phương 2010 

128  

Tổ chức hoạt động học tập tự lực trong dạy học 

phần "Chương 8- Lớp sâu bọ" môn Động vật không 

xương sống - Chương trình CĐSP 

Trần Thị Sửu 2010 

129  

Sử dụng mô hình mẫu vật thật để dạy chương "Hệ 

hô hấp" trong học phần Sinh lý trẻ em lứa tuổi tiểu 

học cho sinh viên hệ CĐ VHVL, có làm tăng hứng 

thú và kết quả học tập không. 

Trần Quyết Thắng 2010 

130  

Xác định hàm lượng kim loại nặng đồng trong một số 

loại rau xanh tại thị xã T.Quang bằng phương pháp 

phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) 

Vũ Thị Tâm Hiếu 2010 

131  

Rèn luyện kỹ năng phân tích nội dung và phân biệt 

hệ thống các phương pháp dạy học cho sinh viên 

trong giảng dạy chương IV "Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường THCS" - Học phần Đại cương 

PPDH sinh học - hệ CĐSP 

Nguyễn Thị Hải 2010 

132  
Vận dụng hình thức thảo luận nhóm trong dạy học 

môn Tâm lý học ở trường CĐSP Tuyên Quang 
Lê Thị Thu Hà 2010 

133  

Vận dụng hình thức thảo luận nhóm trong dạy học 

học phần Tâm lý học lứa tuổi - Sư phạm ở trường 

CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Sen 2010 

134  

Vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy 

học một số bài của học phần "Hoạt động giáo dục ở 

trường THCS" cho sinh viên khoá 16, trường Cao 

đẳng Sư phạm Tuyên Quang 

Phạm Thị Minh 2010 

135  

Đánh giá hiệu quả sử dụng bài giảng điện tử trong 

giảng dạy một số bài thuộc môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh tại trường CĐSP Tuyên Quang 

Trần Thị Mỹ Bình 2010 

136  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế Lê Tuấn Ngọc 2010 



hệ trẻ vào bồi dưỡng một số phẩm chất đạo đức cho 

sinh viên trường cao đẳng sư phạm TQ. 

137  
Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động tự 

học của sinh viên trường CĐSP Tuyên Quang 
Trần Thị Tua 2010 

138  

Vận dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy 

chương Đặc điểm tâm lý học sinh THCS thuộc học 

phần Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm ở trường 

CĐSP Tuyên Quang 

Trần Thị Lý 2010 

139  

Vận dụng phương pháp dạy học theo góc vào giảng 

dạy một số bài trong học phần Đạo đức và Phương 

pháp giáo dục đạo đức tại trường CĐSP Tuyên 

Quang 

Bàn Thị Bình 2010 

140  

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm nhằm nâng 

cao kết quả dạy học môn Pháp luật cho sinh viên 

trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Nhung 2010 

141  

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm nhằm nâng 

cao kết quả dạy học học phần " Phương pháp dạy 

học môn Giáo dục công dân" cho sinh viên trường 

CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thanh Giang 2010 

142  

Nghiên cứu khó khăn tâm lý trong hoạt động học 

tập của sinh viên năm thứ nhất trường CĐSP Tuyên 

Quang 

Phạm Thị Thu Huyền 2010 

143  

Biên soạn và sử dụng một số bài tập trắc nghiệm 

trong giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương 

cho sinh viên trường CĐSP Tuyên Quang 

Hà Thị Minh Đức 2010 

144  
Một số bài tập và phương pháp giải bài tập lý 

thuyết xác suất thống kê toán (B) 
Trần Đức Toan 2010 

145  

Vận dụng phương pháp dạy học theo góc để thiết 

kế một số bài dạy học phần Phương pháp dạy học 

Toán cho hệ Cao đẳng Tiểu học K5 tại trường Cao 

đẳng sư phạm TQ. 

Nguyễn Thị Phong 2010 

146  
Áp dụng phép suy luận suy diễn và suy luận quy 

nạp trong giảng dạy Toán Tiểu học 
Lê Thị Ngọc Anh 2010 

147  
Nghiên cứu việc tổ chức một số buổi học ngoại khoá 

về "Sự truyền nhiệt" cho học sinh lớp 8 THCS 
Nguyễn Thuý Nga 2010 

148  
Hướng dẫn sinh viên ngành sư phạm Toán phương 

pháp học trong khâu chuẩn bị bài trước khi lên lớp 
Dương Thị Hồng Hải 2010 

149  Giải một số bài toán trong hệ ghi cơ số 2 và cơ số 8 Nguyễn Tuyết Nga 2010 

150  

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong khi 

dạy chương III: Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ trong 

học phần CSDL và hệ quản trị CSDL cho sinh viên 

Toán Tin K16 trường CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Oanh 2010 

151  Khử đệ quy trong thuật toán Quicksort Lê Anh Nhật 2010 

152  
Tìm hiểu nghệ thuật tranh lụa Việt Nam và ứng 

dụng trong giảng dạy Mỹ thuật ở Tiểu học 
Nguyễn Thị Thuỷ 2010 

153  

Đánh giá hiệu quả ứng dụng phần mềm Powerpoint 

vào thiết kế một số bài giảng môn Luật xa gần cho 

học sinh lớp THSP Mỹ thuật K3 trường CĐSP 

Tuyên Quang 

Lê Thị Quỳnh Hoa 2010 

154  

Thiết kế một số trò chơi hình thành biểu tượng toán 

học cho trẻ mẫu giáo trong học phần "Phương pháp 

làm quen với Toán" cho học sinh mầm non  VHVL 

Nguyễn Thị Dung 2010 



K8 

155  

Vận dụng phương pháp dạy học theo góc để thiết 

kế một số bài dạy học phần Âm nhạc cho hệ Cao 

đẳng Tiểu học K5 tại khoa Tiểu học trường Cao 

đẳng sư phạm Tuyên Quang 

Đồng Bích Lan 2010 

156  

Nghiên cứu việc sử dụng kỹ thuật đập tiết tấu cho 

sinh viên ngành CĐGD Tiểu học K6 chính quy 

trường CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 2010 

157  

Áp dụng hoạt động nhóm để phát triển tư duy mở 

rộng vốn từ vựng cho học sinh trung cấp khoá 7 

Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang 

Dương Quỳnh Hoa 2010 

158  

Rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên 

trường CĐSP Tuyên Quang bằng các HOẠT 

ĐỘNG 5 PHÚT 

Nguyễn Hữu Lân 2010 

159  
Rèn luyện kỹ năng học từ vựng cho sinh viên Cao 

đẳng Tiểu học A, B K5 trường CĐSP T.Quang 
Đồng Thị Xuân Dung 2010 

160  

Quy trình tổ chức hoạt động học tập cho trẻ 5 - 6 

tuổi làm quen với môi trường xung quanh ở trường 

mầm non 

Phạm T.T Thuỷ 2010 

161  
Tìm hiểu ý thức của sinh viên trường CĐSP Tuyên 

Quang về vấn đề bảo vệ môi trường 
Đoàn Thị Cúc 2011 

162  
Lỗi phân biệt âm tiết, hình vị, tiếng, từ của sinh 

viên trường CĐSP Tuyên Quang 
Nguyễn Thị Bích Hợp 2011 

163  

Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên hệ 

CĐSP K18 trường CĐSP Tuyên Quang bằng hoạt 

động đóng vai 

Lương Thị Hải Hà 2011 

164  
Tìm hiểu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của sinh 

viên trường CĐSP Tuyên Quang 
Nguyễn Đoan Trang 2011 

165  
Hướng dẫn giải các bài toán về chuyển động cơ học 

ở trường THCS 
Phạm Thị Minh 2011 

166  
Nghiên cứu việc tổ chức một số buổi học ngoại khoá về 

phần Quang học cho học sinh lớp 7 THCS 
Nguyễn Thuý Nga 2011 

167  

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao thể 

chất cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Tuyên 

Quang 

Trần Vũ Phương 2011 

168  Các giải thuật sắp xếp - ưu và nhược điểm Nguyễn Thị Oanh 2011 

169  

Rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh bằng phương 

pháp sử dụng tranh ở hệ Trung cấp Mầm non chính 

quy ở trường CĐSP Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thuỳ Dung 2011 

170  

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên hệ 

cao đẳng chính quy K17 trường Cao đẳng Sư phạm 

Tuyên Quang bằng các thủ thuật đặt câu hỏi 

Nguyễn Hữu Lân 2011 

171  

Một số kỹ thuật rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng 

Anh phần Pre-reading cho sinh viên hệ Cao đẳng 

chính qui K18 trường CĐSP Tuyên Quang 

Đồng T.Xuân Dung 2011 

172  

Tìm hiểu mối quan hệ giữa Nhà nước trung ương 

và chính quyền địa phương trong lịch sử chể độ 

phong kiến Việt Nam (thế kỷ X - XV) 

Lý Thị Thu 2011 

173  

Áp dụng một số thủ thuật Pre-reading để nâng cao hiệu 

quả đọc hiểu Tiếng Anh cho sinh viên Cao đẳng Tiểu 

học khóa 6, trường CĐSP Tuyên Quang 

Dương Quỳnh Hoa 2011 

174  Đánh giá hiện trạng ô nhiễm Chì (Pb) trong nước Vũ Thị Tâm Hiếu 2011 



tại Thành phố Tuyên Quang 

175  

Ứng dụng định luật bảo toàn Electron vào việc rèn 

luyện kỹ năng giải toán hoá học trong học phần 

Hóa học vô cơ II; Hệ CĐSP Hóa - KTNN trường 

CĐSP Tuyên Quang 

Trần Đức Đại 2011 

176  

Tìm hiểu tình huống trào phúng trong một số sáng 

tác truyện ngắn tiêu biểu của Nguyễn Công Hoan 

trước Cách mạng Tháng Tám 1945 

Lê Thị Ngọc Hoa 2011 

177  

Một số biện pháp rèn kỹ năng tổ chức hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên CĐSP 

Tuyên Quang 

Trần Thị Lý 2011 

178  

Tìm hiểu thực tiễn giáo dục trong tác phẩm "Bài ca 

sư phạm" của A.X.Makarenkô để vận dụng vào 

giảng dạy các học phần giáo dục học ở trường 

CĐSP Tuyên Quang 

Lê Thị Thu Hà 2011 

179  

Nghiên cứu tính tích cực học tập học phần Tâm lý 

học đại cương của sinh viên K18 trường CĐSP T. 

Quang 

Phạm T.Thu Huyền 2011 

180  
Sử dụng phần mềm CmepTools xây dựng bản đồ khái 

niệm trong dạy học phần Sinh thái học nông nghiệp 
Ninh Thị Bạch Diệp 2011 

181  

Sử dụng phần mềm macromedia flash, chem office 

hỗ trợ vào dạy phần cấu trúc không gian và đồng 

phân lập thể của hợp chất hữu cơ cho sinh viên 

ngành Hóa - Kỹ thuật nông nghiệp trường Cao 

đẳng Sư phạm Tuyên Quang 

Vũ Thị Kim Dung 2011 

182  

Vận dụng hệ thống câu hỏi lý thuyết cấu tạo 

nguyên tử và liên kết hóa học trong giảng dạy 

chương I, II - Hóa Cô cơ II cho sinh viên ngành 

Hóa-KTNN trường CĐSP T.Quang 

Nguyễn Thị Tuyết 2011 

183  

Rèn luyện kỹ năng phân tích nội dung và phân biệt 

hệ thống các phương pháp dạy học cho sinh viên 

trong giảng dạy chương IV "Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường THCS" - Học phần Đại cương 

PPDH sinh học - hệ CĐSP. 

Nguyễn Thị Hải 2011 

184  

Nghiên cứu về tài năng miêu tả và phân tích diễn 

biễn tâm lý nhân vật trong một số truyện ngắn Nam 

Cao trước cách mạng tháng Tám 1945. 

Lê Thị Ngọc Hoa 2012 

185  

Rèn luyện kỹ năng xây dựng câu hỏi cho sinh viên 

thông qua hướng dẫn giảng dạy môn Sinh học lớp 9 

THCS. 

Nguyễn Thị Hải 2012 

186  

Sử dụng phần mềm Cmap Tools trong dạy học: Học 

phần Động vật có xương sống cho sinh viên chuyên 

ngành Sinh học trường Cao đẳng Tuyên Quang. 

Trần Quyết Thắng 2012 

187  
Ứng dụng kỹ thuật bản đồ tư duy vào dạy chương I 

- Điện học trong chương trình Vật Lý lớp 9 THCS. 
Nguyễn Thuý Nga 2012 

188  
Một số phương pháp tìm tòi lời giải và khai thác bài 

toán chứng minh hình học phẳng ở Trung học cơ sở. 
Dương Thị Hồng Hải 2012 

189  
Thiết kế một số buổi học ngoại khoá về kiến thức 

hoá học ở THCS cho sinh viên Hoá- KTNN. 
Nguyễn Thị Tuyết 2012 

190  

Tìm và ứng dụng một số cơ sở lý thuyết vào giải 

nhanh một số dạng bài tập vô cơ trong học phần 

Hoá vô cơ I. 

Vũ Thị Kim Dung 2012 



191  

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng phần mềm mã 

nguồn mở Greenstone để làm thư viện  số trong 

trường Cao đẳng Tuyên Quang. 

Lê Anh Nhật 2012 

192  

Nghiên cứu ứng dụng test đánh giá trình độ Thể lực 

chung của nữ sinh viên Trường Cao đẳng Tuyên 

Quang. 

Trần Anh Dũng 2012 

193  
Làm  đồ dùng dạy học môn Kỹ thuật điện tử, mô 

phỏng một số quá trình tự động hóa 
Trần Minh Thịnh 2013 

194  

Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả 

kỹ thuật phòng thủ cho nam sinh viên đội tuyển cầu 

lông trường Cao đẳng Tuyên Quang 

Trần Anh Dũng 2013 

195  
Hướng dẫn sinh viên tự làm một số dụng cụ thí 

nghiệm hóa học và mô hình phân tử hóa học 
Vũ Thị Tâm Hiếu 2013 

196  
Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả phục vụ cho 

công tác đào tạo 
Vi Xuân Học 2013 

197  
Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rơm rạ làm 

phân bón cho cây trồng 
Trần Thị Nhung 2013 

198  
Giải pháp ghép cải tạo nhãn thực sinh bằng những 

giống nhãn chín muộn 
Nguyễn Văn Nghĩa 2013 

199  Thử nghiệm chăn nuôi Kỳ Đà Lê Anh Tuấn 2013 

200  
Trồng thử nghiệm một số giống hoa công nghệ cao 

tại tỉnh Tuyên Quang 
Đoàn Ngọc Quyết 2014 

201  Một số vấn đề liên quan đến giới hạn của dãy số Dương Thị Hồng Hải 2014 

202  

Đánh giá việc lồng ghép giáo dục môi trường trong 

giảng dạy hóa học ở trường THCS trên địa bàn 

thành phố Tuyên Quang 

Vũ Thị Kim Dung 2014 

203  

Vận dụng dạy học theo dự án một số kiến thức 

phần "Mắt và các dụng cụ quang học" cho sinh viên 

trường đại học Tân Trào. 

Nguyễn Thúy Nga 

Nguyễn Thị Lan Anh 
2014 

204  

Làm đồ dùng thực hành môn Kĩ thuật điện tử cho 

sinh viên trường Đại học Tân Trào. Với chức năng 

xử lý ảnh để điều khiển xe không người lái và phát 

âm thanh giọng nói. 

Trần Minh Thịnh 2014 

205  

Sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy 

học chương 5 dẫn suất của hidrocacbon chương 

trình hóa học lớp 9 

Nguyễn Thị Tuyết 2014 

206  
Phát triển tư duy hàm cho học sinh THCS thông 

qua dạy học giải phương trình 
Mai Thị Hiền 2014 

207  

Xây dựng bộ mẫu vật (mẫu ngâm) động vật có xương 

sống phục vụ công tác đào tạo sinh viên khối các ngành 

sinh học trường Đại học Tân Trào. 

Quan Thị Dung 2014 

208  Ứng dụng chữ ký số trong mã hóa văn bản Trần Thị Hồng Dung 2014 

209  

Tìm hiểu và áp dụng phương pháp dạy ngôn ngữ 

theo đường hướng giao tiếp trong dạy học ngữ pháp 

tiếng Anh cho sinh viên hệ Cao đẳng, trường Đại 

học Tân Trào 

Đồng Thị Xuân Dung 2014 

210  

Tìm hiểu về Thái phó Hà Di Khánh và ngôi chùa 

Bảo Ninh Sùng Phúc tại châu Vị Long (Chiêm Hoá, 

Tuyên Quang) thế kỷ XI - XII. 

ThS. Hoàng Thị Thu Dung 2014 

211  

Nghiên cứu  thực trạng và biện pháp giáo dục môi 

trường địa phương (tỉnh Tuyên Quang) trong giảng 

dạy môn địa lý 7 cho học sinh THCS (thực hiện hai 

Hoàng Linh Chi 2014 



năm đến 5/2015) 

212  
Tìm hiểu yếu tố chỉ tay, chân trong một số thành 

ngữ Tiếng Việt. 
Vũ Thị Hương 2014 

213  
Phương ngữ tiếng Việt trong sách giáo khoa tiếng 

Việt tiểu học (khối lớp 4, 5) 
Dương Thị Ngữ 2014 

214  

Việc áp dụng luật Thuế giá trị gia tăng ở một số 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại tỉnh 

Tuyên Quang từ năm 2010 -2012 

Hỏa Thị Lượng 2014 

215  
Tìm hiểu việc thu hút và sử dụng nguồn vốn (ODA) 

tại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013 
Trần Thị Kim Oanh 2014 

216  

Pháp triển kỹ năng biểu đạt và tiếp nhận thông tin 

học tập cho viên cao đẳng sư phạm trường Đại học 

Tân Trào thông qua môn rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm thường xuyên. 

Hà Mỹ Hạnh 2014 

217  

Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh là 

người dân tộc thiểu số ở trường THPT Đông Thọ, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

Hà Thị Nguyệt 2014 

218  
Biên soạn tài liệu tham khảo giảng dạy Lý luận dạy 

học và lý luận giáo dục tiểu học 
Trần Thị Lý 2014 

219  

Đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển của các 

mô hình cây ăn quả tại Trung tâm Thực nghiệm 

thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ, 

trường Đại học Tân Trào 

Vi Xuân Học 2014 

220  

Xây dựng mô hình nhân giống cây ăn quả phục vụ 

cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại 

Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao 

khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào 

Nguyễn Văn Nghĩa 2014 

221  
Thử nghiệm một số giá thể sinh học trong sản xuất 

rau an toàn 
Nguyễn Thị Thu Hiền 2014 

222  

Nuôi thử nghiệm cá rô đầu vuông tại  Trung tâm 

Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học 

công nghệ, trường Đại học Tân Trào 

Đoàn Thị Huệ 2014 

223  

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống hoa 

Lan Hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô tại 

Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao 

khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào 

Lê Anh Tuấn 2014 

224  

Nghiên cứu ghép thử nghiệm cà chua trái vụ và xây 

dựng mô hình trồng cà chua ghép tại tỉnh Tuyên 

Quang 

Vũ Đăng Cang 2014 

225  

Theo dõi sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại 

hoa Lan Hồ Điệp Phalaenopsis nuôi cấy mô giai 

đoạn 12 - 24 tháng, trồng trong nhà màng tại Trung 

tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa 

học công nghệ, trường Đại học Tân Trào 

Đoàn Ngọc Quyết 2014 

226  
Nghiên cứu phương pháp chế tạo và các tính chất 

của vật liệu silic nanô dây 
Cao Tuấn Anh 

2015 

 
227  

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu thanh 

nanô SiC xếp thẳng hàng 



228  

Khảo sát, đánh giá việc sử dụng các thí nghiệm vui 

và hiện tượng hóa học liên quan đến thực tế cuộc 

sống  trong dạy học hóa học lớp 9 ở một số trường 

THCS trên địa bàn thành phố Tuyên Quang  

Vũ Thị Kim Dung 

Vũ Thị Tâm Hiếu 
2015 

229  

Tạo hứng thú học tập qua bài tập hóa học gắn với 

thực tiễn phần Hóa phi kim cho học sinh ở trường 

THCS  

Nguyễn Thị Tuyết 2015 

230  

Hướng dẫn sinh viên soạn giảng nội dung tích hợp 

giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học qua một số bài 

trong Sinh học 6 

Quan Thị Dung 2015 

231  
Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để tìm nghiệm 

phương trình đại số 

Lê Anh Nhật 

Trần Xuân Bộ 
2015 

232  

Ứng dụng phần mềm Hot Potatoes 6 trong dạy học 

kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên Đại học 

Giáo dục Tiểu học hệ chính quy, trường Đại học 

Tân Trào 

Lương Thị Hải Hà 2015 

233  

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh cho sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu học hệ Cao đẳng chính 

quy, trường Đại học Tân Trào bằng phương pháp 

đọc lướt 

Bùi Thị Lan 2015 

234  
Hoa văn trang trí trên trang phục cổ truyền của 

người Dao Đỏ ở Tỉnh Tuyên Quang  
Đinh Quang Mạnh 2015 

235  

Nâng cao chất lượng học “Hát then, đàn  

tính” cho sinh viên cao đẳng quản lý văn  

hóa, trường Đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thanh Loan 2015 

236  
Lễ hội Lồng Tồng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang – Truyền thống và biến đổi 
Bùi Văn Khánh 2015 

237  

Tìm hiểu giá trị nghệ thuật trong tranh thờ của 

người Cao Lan xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

Hà Thu Huyền 2015 

238  

Nâng cao kỹ năng khai thác kênh hình cho sinh 

viên chuyên ngành Địa lí, Trường Đại học Tân 

Trào thông qua học phần Địa lí tự nhiên đại cương 

1 

Quan Thị Dưỡng 2015 

239  
Vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của sinh 

viên tộc người Tày trường Đại học TânTrào 
Hoàng Thị Thẻ 2015 

240  
Nhóm từ chung giữa tiếng Việt và tiếng Tày (Khảo 

sát tại huyện Chiêm Hóa- Tỉnh Tuyên Quang) 
Hà Thị Chuyên 2015 

241  

Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống trong dạy 

học phần "Lý luận dạy học tiểu học" ở trường Đại 

học Tân Trào 

Trần Thị Tua 2015 

242  
Kiểu nhân vật tư tưởng trong tiểu thuyết Giông tố 

của Vũ Trọng Phụng 
Trần Thị Lệ Thanh 2016 

243  Cấu trúc so sánh trong tục ngữ dân tộc Tày Hà Thị Chuyên 2016 

244  
Bước đầu tìm hiểu về vai trò của Tuyên Quang 

trong mối quan hệ Việt - Lào (1950 -2015).  
Hoàng Thị Thu Dung 2016 

245  
Văn hóa ẩm thực của người Tày ở Na Hang, Tuyên 

Quang 
Hoàng Thị Thẻ 2016 

246  
Khảo sát nghiên cứu văn khắc chữ Hán ở hoành 

phi, câu đối trong các đền, chùa trên địa bàn thành 
Nguyễn Thị Giang 2016 



phố Tuyên Quang 

247  

Những khía cạnh Triết học trong tín ngưỡng thờ 

cúng tổ tiên và tín ngưỡng thờ mẫu của người Tày 

ở Tuyên Quang 

Hứa Đức Hội 2016 

248  

Ứng dụng phần mềm pronunciation power nhằm 

nâng cao kỹ năng phát âm Tiếng Anh cho sinh viên 

đại học trường Đại học Tân Trào 

Lương Thị Hải Hà 2016 

249  

Nghệ thuật tạo hình trong Lễ hội đường phố ở 

Tuyên Quang và ứng dụng vào giảng dạy học phần 

vẽ tranh cho sinh viên trường Đại học Tân Trào 

Dương Xuân Quyền 2016 

250  

Kĩ thuật đệm các bài hát trên đàn phím điện tử cho 

sinh viên Đại học Mầm non Trường Đại học Tân 

Trào 

Bùi Quang Cảnh 2016 

251  

Nâng cao chất lượng dạy học môn Tập đọc nhạc 

cho sinh viên Cao đẳng Tiểu học trường Đại học 

Tân Trào 

Nguyễn Thị Thanh Loan 2016 

252  

Tìm hiểu việc tổ chức hoạt động ngoại khóa âm 

nhạc ở trường Tiểu học trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang. 

Đồng Thị Bích Lan 2016 

253  

Nâng cao năng lực dạy học môn Thủ công - kĩ thuật 

cho sinh viên hệ Cao đẳng Tiểu học trường Đại học 

Tân Trào 

Lê Thị Quỳnh Hoa 2016 

254  

Kỹ thuật thanh nhạc trong các bài hát Tiếng Việt 

cần rèn luyện cho sinh viên ngành quản lý văn hóa 

trường Đại học Tân Trào 

Hà Thị Thúy Linh 2016 

255  

Kỹ năng sử dụng danh sách những việc cần làm để 

quản lý thời gian cho sinh viên trường Đại học Tân 

Trào 

Vũ Thị Tâm Hiếu 2016 

256  

Xây dựng bộ mẫu tiêu bản của một số loài thực vật 

thuộc lớp Hai lá mầm (Dicotyledonae) phục vụ việc 

giảng dạy tại trường Đại học Tân Trào 

Quan Thị Dung 2016 

257  

Nghiên cứu sáng tạo một robot tại phòng thí 

nghiệm của trường đại học Tân Trào thực hiện đề 

thi: “Robot tìm đường ra khỏi mê cung” 

Trần Minh Thịnh 2016 

258  

Lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng học môn thể thao tự chọn Cầu lông cho nữ 

sinh viên trường Đại học Tân Trào Tuyên Quang 

Trần Anh Dũng 2016 

259  

Đánh giá diễn biến thể lực và xây dựng tiêu chuẩn 

thể lực cho sinh viên học môn bóng đá Trường Đại 

học Tân Trào 

Phùng Quang Phát 2016 

260  

Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập phát triển sức 

bền trong chạy 1500m cho nam đội tuyển điền kinh 

Trường Đại học Tân Trào 

Lý Văn Thành 2016 

261  

Trồng thử nghiệm cây dâu quả dài tại Trung tâm 

Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học 

công nghệ, trường Đại học Tân Trào 

Cao Xuân Chiến 2016 

262  

Trồng thử nghiệm một số giống lúa địa phương tại 

Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao 

khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào 

Đoàn Ngọc Quyết 2016 

263  
Thực nghiệm, hoàn thiện quy trình nhân giống 

chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô 
Vi Thị Nguyệt 2016 

264 Văn xuôi Tuyên Quang thời kỳ đổi mới Trần Thị Lệ Thanh 2017 



265 

Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên 

trường đại học Tân Trào qua dạy học môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Hứa Đức Hội 2017 

266 
Thị hiều thẩm mỹ âm nhạc của sinh viên trường đại 

học Tân Trào 
Đồng Thị Bích Lan 2017 

267 
Các hiện tượng thười tiết, khí hậu trong ca dao, tục 

ngữ Việt Nam 
Nguyễn Thu Hoàn 2017 

268 

Nâng cao chất lượng thực tập sư phạm ngắn hạn 

cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học trường đại 

học Tân Trào 

Dương Quỳnh Hoa 

Ma Thị Hồng Thu 
2017 

269 
Sáng tạo hai Robot cùng phối hợp thực hiện đề thi 

Open RobotHus 2016 
Trần Minh Thịnh 2017 

270 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp luyện tập vòng 

tròn trong huấn luyện sức bền tốc độ cho nam sinh 

viên hệ đại học học tự chọn môn bóng đá trường 

đại học Tân Trào. 

Phùng Quang Phát 

Phạm Thị Quyên 
2017 

271 

Lựa chọn bài tập phát triển sức manh tốc độ cho nữ 

sinh viên hệ đại học K2 học tự chọn môn bóng đá 

trường đại học Tân Trào. 

Nguyễn Việt Phương 

Nguyễn Văn Thành 
2017 

272 

Nghiên cứu chế tạo một số cấu trúc Nano Ag trên 

đế Si, SiC xốp bằng phương pháp lắng đọng hóa 

học và điện hóa cho hiệu ứng tán xạ Raman tăng 

cường bề mặt (SERS), định hướng cho việc ghi phổ 

Raman của một số chất hữu cơ độc hại. 

Cao Tuấn Anh 

Nguyễn Thúy Nga 
2017 

273 

Trồng thử nghiệm giống ngô biến đổi gen 

NK66Bt/GT tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành 

và Chuyển giao Khoa học công nghệ - trường đại 

học Tân Trào. 

Vũ Đăng Cang 

Hoàng Tuấn Anh 
2017 

274 

Nghiên cứu hệ sinh trưởng rễ, thân, lá và sinh khối 

năm thứ nhất của keo lai nhân giống bằng 3 phương 

pháp hạt, hom và nuôi cấy mô. 

Nguyễn Văn Cương 

Đoàn Thị Phương Lý 

Hoàng Tuấn Anh 

2017 

275 

Trồng thử nghiệm 3 giống lúa Nhật Bản tại Trung 

tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa 

học công nghệ, trường Đại học Tân Trào. 

Đoàn Ngọc Quyết 

Trần Thị Nhung 

Trần Quyết Thắng 

2017 

276 

Nuôi thử nghiệm so sánh 3 dòng cá rô phi đơn tính 

Cát Phú, Đường Nghiệp, GIFT tại Trung tâm Thực 

nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa học công 

nghệ trường Đại học Tân Trào. 

Phạm Thị Hoàn 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Đoàn Ngọc Quyết 

2017 

277 

Trồng thử nghiệm giống táo mới 11Tao05 tại Trung 

tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa 

học công nghệ trường Đại học Tân Trào. 

Lê Anh Tuấn 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Vũ Đăng Cang 

2017 

278 

Trồng thử nghiệm giống nấm sò trái vụ trên nguyên 

liệu rơm rạ tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành 

và Chuyển giao Khoa học công nghệ. 

Nguyễn Thị Minh Huệ 

Lê Anh Tuấn 
2017 

279 

Đánh giá khả năng ra rễ của chồi keo lai nuôi cấy 

mô trong phòng thí nghiệm và ngoài điều kiện tự 

nhiên tại trung tâm Thực nghiệm thực hành và 

Chuyển giao kỹ thuật công nghệ. 

Vi Thị Nguyệt 

Nguyễn Văn Cương 

Vũ Thị Mây 

2017 

280 

Thử nghiệm ghép cam sành Hàm Yên trên một số 

cây gốc ghép tại Trung tâm TNTH & Chuyển giao 

KHCN, trường Đại học Tân Trào. 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Cao Xuân Chiến 

Đoàn Ngọc Quyết 

2017 

281 Trồng thử nghiệm ba giống ngô lai LVN152, Hoàng Văn Tiến 2017 



SB099, LVN99 tại Trung tâm TNTH & Chuyển 

giao KHCN, trường đại học Tân Trào - Năm 2015. 

Trần Thị Nhung 

Hoàng Tuấn Anh 

282 
Sửa lỗi phát âm cho học viên các lớp bồi dưỡng 

tiếng dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Phùng Thị Thanh 2018 

283 
Một số giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ 

Cam sành Hàm Yên. 
Trần Thị Diên 

Trần Thị Bắc 
2018 

284 
Quan hệ dòng họ trong đời sống tín ngưỡng của 

người Tày tỉnh Tuyên Quang. 
Hứa Đức Hội 2018 

285 

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người 

và xây dựng con người trong công cuộc đổi mới ở 

Tuyên Quang. 

Lê Tuấn Ngọc 2018 

286 
Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống 

tinh thần của người dân ở Tuyên Quang hiện nay. 

Nguyễn Quang Hoài 

Châu 
2018 

287 
Bước đầu tìm hiểu đặc điểm địa lý của một số đảo 

và quần đảo Việt Nam. 
Nguyễn Thu Hoàn 2018 

288 Thi pháp không gian trong thơ Mai Liễu. Bùi Thị Mai Anh 

Trần Thị Lâm Huyền 
2018 

289 
Tìm hiểu tiểu thuyết và truyện ngắn của nhà văn 

Đinh Công Diệp. 

Trần Thị Lâm Huyền 

Bùi Thị Mai Anh 

 

2018 

290 
Phát huy giá trị ẩm thực của người Tày phục vụ 

cho phát triển du lịch ở Tuyên Quang. 
Hoàng Thị Thẻ 2018 

291 

Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học toán cho sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu học ở Trường ĐH Tân 

Trào theo cách tiếp cận học hợp tác. 

Trần Xuân Bộ 2018 

292 

Nghiên cứu tính chất tán xạ Raman tăng cường bề 

mặt của các mảng hạt nano bạc trên đế silic chế tạo 

bằng phương pháp lắng đọng điện hóa. 

Cao Tuấn Anh 

Nguyễn Thúy Nga 
2018 

293 
Xây dựng và thiết kế mô hình đo vận tốc dài của 

vật thể hiển thị số. 
Trần Minh Thịnh 2018 

294 

Khảo sát hoạt tính gây độc tế bào trên dòng ung 

thư phổi (Lu-1) của cao chiết tổng lá trầu không 

(Piper Betle) ở thành phố Tuyên Quang. 

Nguyễn Thị Tuyết 

Vũ Thị Tâm Hiếu 
2018 

295 

Nghiên cứu sử dụng một số biện pháp nâng cao 

hiệu quả huấn luyện thể lực chuyên môn cho nam 

vận động viên Pencak Silat tỉnh Tuyên Quang, lứa 

tuổi 15-16. 

Lục Hưng Quốc 

Trần Anh Dũng 
2018 

296 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số bài tập thể dục 

nghề nghiệp trong việc phát triển thể chất cho nữ 

sinh viên trường Đại học Tân Trào. 

Trần Vũ Phương 

Nguyễn Văn Hải 
2018 

297 

Nghiên cứu vai trò của thể thao giải trí đối với 

người lao động trí óc tại phường Hưng Thành, 

Thành phố Tuyên Quang. 

Phạm Thị Quyên 2018 

298 

Nghiên cứu hệ thống bài tập huấn luyện di chuyển 

bước chân cho sinh viên hệ đại học (học tự chọn 

môn bóng bàn) trường ĐH Tân Trào. 

Phùng Quang Phát 

Nguyễn Văn Thành 
2018 

299 

Nghiên cứu một số biện pháp tổ chức tập luyện 

ngoại khóa nhằm nâng cao hiệu quả học tập GDTC 

1 cho sinh viên hệ đại học, trường ĐH Tân Trào.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Trần Minh Hằng 2018 

300 Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh Nguyễn Văn Huỳnh 2018 



tốc độ cho nữ sinh viên học Giáo dục thể chất tự 

chọn môn Cầu lông, Trường Đại học Tân Trào. 

301 

Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh 

nâng cao thành tích nhảy xa cho sinh viên hệ đại 

học (học tự chọn môn điền kinh), Trường Đại học 

Tân Trào. 

Lý Văn Thành 2018 

302 
Lựa chọn bài tập nâng cao thể lực chung cho sinh 

viên trường ĐH Tân Trào. 

Lê Anh Tùng 

Nguyễn Việt Phương 
2018 

303 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng 

công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Đàm Thị Thanh Thủy 

Trần Thị Bình 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

2018 

304 

Thử nghiệm 02 hình thức nuôi: Nuôi đơn cá chép 

lai V1, nuôi ghép cá chép lai V1 với cá rô phi Cát 

Phú bằng thức ăn công nghiệp tại ao Trung tâm 

thực nghiệm thực hành và Chuyển giao công 

nghệ. 
 

Phạm Thị Hoàn 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
2018 

305 
Trồng thử nghiệm giống dưa vàng Kim cô Nương 

tại Tuyên Quang. 

 

Nguyễn Thị Minh Huệ 

Trần Thị Nhung 

Hoàng Thị Thu Hoàn 

2018 

306 

Trồng thử nghiệm một số giống cà chua sinh 

trưởng vô hạn tại Trung Tâm thực nghiệm thực 

hành và Chuyển giao khoa học công nghệ. 
 

Trần Thị Nhung 

Nguyễn Thị Dung 
2018 

307 

Trồng thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp của cỏ 

lá gừng (Axonopus compressus) dùng cho mặt sân 

vận động tại trường Đại học Tân Trào. 

 

Nguyễn Mỹ Việt 

Lý Văn Thành 

Đoàn Việt Dũng 

2018 

308 

Thử nghiệm thời vụ ra ngôi cây keo lai nuôi cấy 

mô tại Trung tâm thực hành thực nghiệm và 

Chuyển giao khoa học công nghệ, trường đại học 

Tân Trào. 
 

Lê Anh Tuấn 

Hoàng Văn Tiến 

Phạm Thị Hạnh 

2018 

309 

Điều tra cơ cấu, thời gian chín của các giống cam 

hiện đang trồng tại một số xã trọng điểm thuộc 

vùng sản xuất cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang.  
 

Phạm Thị Mai Trang 

Nguyễn Văn Cương 

Trần Thị Nhung 

2018 

310 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp SERS để phân 

tích tồn dư của kim loại nặng trong nước. 
Cao Tuấn Anh 2019 

311 
Nghiên cứu quy luật biến thiên của từ trở và ứng dụng 

trong phát xung điện. 
Trần Minh Thịnh 2019 

312 

Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm men để sản xuất 

rượu vang từ quả Sim (Rhodomyrtus tomentosa) tại 

xã Côn Lôn, huyện Na Hang. 

Hoàng Thị Lệ Thương 2019 

313 

Nghiên cứu lựa chọn bài tập khắc phục những sai lầm 

thường mắc khi tập luyện kỹ thuật đánh cầu cao sâu 

của sinh viên trường đại học Tân Trào học môn tự 

chọn cầu lông. 

Phạm Thị Quyên 2019 



314 

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao 

hiệu quả kĩ thuật đập cầu cho nữ sinh viên trường 

Đại học Tân Trào học môn tự chọn cầu lông. 

Nguyễn Văn Thành 2019 

315 

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển thể 

lực chuyên môn cho nữ sinh viên trường Đại học 

Tân Trào học tập môn bóng bàn. 

Lục Hưng Quốc 2019 

316 

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức 

mạnh tốc độ kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay 

cho học sinh năng khiếu quần vợt lứa tuổi 14 - 15 tại 

trung tâm huấn luyện TDTT thành phố Tuyên 

Quang. 

Phùng Quang Phát 2019 

317 

Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng kỹ thuật tự vệ môn 

võ Vovinam cho sinh viên trường Đại học Tân 

Trào. 

Trần Minh Hằng 2019 

318 

Nghiên cứu lựa chọn các bài tập nhằm phát triển 

thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nữ 

trường Đại học Tân trào. 

Lý Văn Thành 2019 

319 

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ chuyên 

môn nhằm nâng cao kỹ năng hoàn thiện kỹ thuật 

bơi ếch cho học sinh lứa tuổi 6 - 10 trường Tiểu 

học Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Nguyễn Việt Phương 2019 

340 

Khảo sát hoạt tính kháng viêm và thành phần hóa 

học của cây Cỏ lào (Chromolaena odorata) tại 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Nguyễn Thị Tuyết 

Trần Thị Thanh Vân 

Nguyễn Thị Hải 

2019 

341 
Một số yếu tố thi pháp đặc sắc trong truyện ngắn 

Vũ Xuân Tửu 
Bùi Thị Mai Anh 2019 

342 Tìm hiểu thế giới nghệ thuật thơ Ngọc Hiệp Trần Thị Lâm Huyền 2019 

343 
Nâng cao giáo dục văn hóa học đường cho sinh 

viên Trường Đại học Tân Trào 

Đàm Thị Thanh Thủy 

 
2019 

344 
Tìm hiểu về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên 

tai ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 
Nguyễn Thu Hoàn 2019 

345 

Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng tang 

ma của người tày ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang  

Hứa Đức Hội 2019 

346 
Phiên bản thành phố Tuyên Quang trong những 

trang văn trên báo Tân Trào 
Triệu Thị Linh 2019 

347 

Sử dụng ca dao, tục ngữ, truyện ngụ ngôn trong giảng 

dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 ở trường Đại học Tân Trào 

Phan Thị Hồng Nhung 

 
2019 

348 
Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tuyên 

Quang hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
Lê Tuấn Ngọc 2019 

349 

Vận dụng tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh vào nâng 

cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Đại học Tân 

Trào hiện nay. 

Nguyễn Quang Hoài 

Châu 
2019 

350 
Hành động ngôn ngữ của nhân vật trong truyện cổ 

tích Việt Nam. 
Chu Thị Thùy Phương 2019 

351 

Biện pháp nâng cao năng lực dạy học môn TN và 

XH cho sinh viên Khoa giáo dục tiểu học trường 

Đại học Tân Trào. 

Phạm Thị Huyền 

 
2019 



352 
Phát triển năng lực dạy học cảm thụ văn học qua 

bài Tập đọc cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học.  
Bùi Ánh Tuyết 2019 

353 Phát triển du lịch sinh thái ở Tuyên Quang. Nguyễn Khải Hoàn 2019 

354 

Phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học 

trường Đại học Tân Trào. 

Hà Mỹ Hạnh 2019 

355 
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành 

giáo dục và đào tạo. 
Hoàng thị Tuyết Mai 2019 

356 Ngữ âm tiếng Việt (Tiếng Việt cơ sở) Vũ Thị Hương 2019 

 357 Hội thoại (Tiếng Việt cơ sở) Bùi Ánh Tuyết 2019 

358 
Một số phương pháp dịch thuật cơ bản Anh - Việt, 

Việt - Anh về chủ đề “Kinh tế”. Lương Thị Hải Hà 2019 

359 
Thúc đẩy du lịch huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên 

Quang bằng phương tiện mạng xã hội. 
Vũ Quỳnh Loan 2019 

360 

Thực trạng và giải pháp sửa lỗi phát âm tiếng Việt 

cho Lưu học sinh Lào qua môn Tiếng Việt cơ sở tại 

Trường Đại học Tân Trào. 

Phùng Thị Thanh 2019 

361 

Sự biến đổi về nhà ở truyền thống của người Tày xã 

Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 

phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng. 

Hoàng Thị Thẻ 2019 

362 
Hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh tại Tuyên 

Quang. 
Trần Thị Mỹ Bình 2019 

363 
Nhân thử nghiệm giống nấm sò cấp 2 và cấp 3 tại 

Trung tâm TNTH&CGKHKT-ĐH Tân Trào 

Nguyễn Thị Minh Huệ 

Lê Anh Tuấn 

Trần Thị Nhung 

 

2019 

364 

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân bón NPK 

đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng 

nghệ vàng (Curcuma longa L) tại TTTHTN và 

CGKHCN - Trường Đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trần Thị Nhung 

Trần Thị Bình 

 

2019 

365 

Thử nghiệm nhân giống cây Ba Kích bằng phương 

pháp nuôi cấy mô tại TTTHTN và CGKHCN - 

Trường Đại học Tân Trào. 

Phạm Thùy Dung 

Vũ Thị Mây 

Phạm Thị Hoàn 

 

2019 

366 

Trồng thử nghiệm giống nhân sâm Bố chính tại 

TTTHTN và CGKHCN - Trường Đại học Tân 

Trào. 

Vũ Đăng Cang 

Nguyễn Thị Hải 
2019 

367 

Nghiên cứu sử dụng các hạt nano vàng làm đế tán 

xạ Raman tăng cường bề mặt phát hiện một số chất 

hữu cơ có nồng độ thấp. 

Cao Tuấn Anh 2019 

368 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp SERS để phân 

tích tồn dư của kim loại nặng trong nước. 
Cao Tuấn Anh 2019 

 


