
STT. Tên đề tài Tên sinh viên 
Thời gian thực hiện 

(tháng) 
Năm 

1 Thiết lập hệ thống nuôi cấy tế bào trứng heo chín trong ống 

nghiệm (IVM) nhằm để cải thiện phẩm chất phôi sau khi thụ 

tinh  

(Establishment of in vitro maturation in porcine oocytes for 

improving the quality of embryo after in vitro fertilization 

(IVF) 

Trần Thành Đoàn 

(BTBTIU10082) 

12 

2015 

2 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của pH, thành phần rắn (MnO2, 

Zn) của pin acid, alkaline và muối diêm tới thời gian nấu 

ngô 

(Investigate the effect of pH, solids (e.g. MnO2, Zn) from 

acid and alkaline battery and saltpeter to the cooking time of 

corns) 

Mạch Quốc Tuấn 

(BTBTIU12024) 

12 

3 Vai trò của cá rô phi, Oreochromis niloticus, trong việc 

kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus gây "Hội chứng chết sớm" (EMS) trên 

tôm 

(Potential role of the talapia, Oreochromis niloticus, in 

controlling the growth of Early Mortality Syndrom (EMS) 

inducting bacteria Vibrio parahaemolyticus) 

Hồ Hải Cơ 

(BTARIU12015) 

12 

4 Xác định khả năng ức chế vi khuẩn gây hội chứng tôm chết 

sớm (EMS) của phân cá rô phi, Oreochromis niloticus 

(Potential growth inhibition activity of fecal materials from 

tilapia Oreochromis niloticus on early mortality syndrome 

(EMS) – causing pathogen) 

Lê Ngọc Phương 

Thanh 

(MBTIU15007) 

12 

5 Nghiên cứu thành phần và hoạt tính sinh học của hạt Chia 

(Salvia hispanica L.) trong quá trình nảy mầm 

(Change in bioactive composition and their functionality of 

the extracts from Chia seeds (Salvia hispanica L.) during 

germination) 

Nguyễn Khánh Linh 

(BTFTIU11017) 

12 



6 Nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý lên 5-

Hydroxymethyl-furfural và đặc tính chống oxi hóa của mật 

ong. 

(Effects of thermal treatments on 5-Hydroxymethyl-furfural 

and antioxidant properties of honey.) 

Võ Kiều Trinh 

(BTFTIU12028) 

10 

7 Nghiên cứu tính kháng thuốc của các chủng vi khuẩn Tụ 

cầu vàng Staphylococcus aureus phân lập tại Tp.HCM 

(Antimicrobial resistance profile of Staphylococcus aureus 

strains isolated in HCMC) 

Nguyễn Thị Bích Vân 

(BTBTIU12067) 

9 

8 Sàng lọc và phân tích khả năng chịu stress hạn và mặn của 

cây Arabidopsis được chuyển gen GmNAC085. 

(Screening and analyzing the drought- and salt- tolerant 

ability of transgenic Arabidopsis plants overexpressing 

GmNAC085) 

Lê Ngọc Thanh Vy 

(BTBTIU11050) 

12 

9 Ảnh hưởng của điều kiện tách chiết lên chất màu tự nhiên 

của trái lê-ki-ma (Pouteria campechiana (Kunth) Baehni.) 

(Effects of extraction parameters on natural yellow pigment 

of canistel fruits Pouteria campechiana (Kunth) Baehni.) 

Huỳnh Đỗ Bảo Tâm 

(BTFTIU12045) 

12 

10 Đánh giá tiềm năng sử dụng nấm mốc trong xử lý kim loại 

nặng có trong bùn  

(Evaluating the potential of bioleaching using fungi to 

treat  heavy metals-contaminated sludge) 

Lương Kim Loan 

(BTBTIU11047) 

12 

11 Đánh giá khả năng diệt tổng khuẩn của hệ lọc bằng tơ nấm 

trong nước thải nuôi trồng thủy sản. 

(Investigation the disinfection potential of micofiltration to 

treat aquaculture wastewater.) 

Trần Thị Phương Linh 

(BTARIU11024) 

6 

12 Phân tích các độc tố trên những chủng Vibrio 

parahaemolyticus phân lập ở Việt Nam 

(Analysis the virulence of various Vibrio parahaemolyticus 

strains isolated in Vietnam) 

Ngô Nguyên Vũ 

(MBTIU15012) 

9 



13 Hoạt tính sinh học của nấm phân lập từ cây thông lá đỏ 

(Taxus wallichiana) 

(Biological activities of fungi isolated from Taxus 

wallichiana) 

Võ Duy Lê Giang 

(MBTIU14010) 

12 

14 Sàng lọc các chủng Bacillus thuriengisis từ Bình Dương 

(Việt nam) có khả năng diệt ấu trùng muỗi vằn Ades aegypti 

(Screen for Ades aegypti larva killing Bacillus 

thuriengiensis from Binh Duong City, Vietnam) 

Võ Ngọc Triều 

(BTBTIU12053) 

12 

15 Phân tích sự chống chịu stress phi sinh học của cây 

Arabidopsis mang đột biến nup. 

(Analysis of abiotic stress tolerant ability of Arabidopsis 

nup mutant) 

Phạm Ngọc Phương 

Trang 

(BTBTIU11083) 

12 

16 Khảo sát một số tác dụng sinh học của tỏi đen (black garlic) 

trong các điều kiện lên men khác nhau 

(Investigation of biological activities of black garlic in 

different fermentation conditions) 

Nguyễn Thị Thảo 

Ngân 

(BTBTIU12064) 

12 

17 Nghiên cứu và phát triển thực phẩm chức năng hỗ trợ điều 

trị bệnh tiểu đường loại II từ chiết xuất cây cỏ sữa lá lớn 

Euphorbia hirta Linn 

(Investigation and development of functional food against 

type II diabetes from Euphorbia hirta Linn extraction) 

Trần Thị Minh 

(BTFTIU11061) 

12 

1 

Nghiên cứu về sự tương tác hoạt chất sinh học từ cây cỏ sữa 

lá lớn (Euphorbia Hirta Linn) với thụ thể bệnh tiểu đường 

loại 2 bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử 

(Molecular Dynamic Simulation) 

- In silico study of bioactive compounds in Euphorbia Hirta 

Linn interacts with receptors related to Diaetes type 2 by 

Molecular Dynamic Simulation 

Nguyễn Đức Thành 12 

2014 

2 

Phân tích biểu hiện gen GmNAC085 ở đậu tương dưới ảnh 

hưởng của yếu tố vô sinh 

- Expression analysis of GmNAC085 of soybean cultivars 

under abiotics stress 

Đoàn Ngọc Hiếu 12 



3 

Nghiên cứu sơ bộ về EGFR (Epidermal growth-factor 

receptor - thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì) dựa trên 

Kháng thể đơn dòng được sản xuất bằng công nghệ 

Hybridoma 

- Preliminary study on EGFR-based monoclonal antibodies 

produced by hybridoma technology 

Trần Ngọc Phương 

Uyên 
12 

4 

Nghiên cứu quy trình sản xuất khoai lang cuộn và ảnh 

hưởng của giống khoai và chế biến lên hoạt tính chống oxy 

hóa của sản phẩm 

- Making of sweet potato leather and effects of vatieties and 

processing on product's antioxidant activity 

Huỳnh Kỳ Nhã 12 

5 

Nghiên cứu hệ cộng sinh vi sinh vật để thu nhận lượng axit 

glucuronic tối ưu trong trà Kombucha 

- Study on microbial symbiosis for optimal glucuronic acid 

production in Kombucha 

Nguyễn Khôi Nguyên 12 

6 

Sàng lọc và phát hiện các dòng đậu tương chuyển gen đồng 

hợp chứa 1 bản sao bằng phương pháp chọn lọc BASTA 

dựa trên sự phân ly tính trạng và kỹ thuật PCR 

- Detection and screening of transgenic soybeans by PCR 

and Basta selection, and selection of homozygous and single 

copied transgenic lines 

Nguyễn Phạm Kim 

Uyên 
12 

7 

Sử lý chất thải dạng Thiosulfate và Dimethyl sulfide (DMS) 

bằng vi khuẩn oxy hóa lưu huỳnh (SOB) 

- Waste treatment of thiosulfate and dimethyl sulfide (DMS) 

by isolated sulfur oxidizing bacteria (SOB) 

Vương Nguyễn Ái 

Quỳnh 
10 

8 

Khả năng phân hủy kim loại nặng của vi khuẩn oxi-hóa lưu 

huỳnh có trong nước thải 

- Metal dissolution by isolated sulfur oxidizing bacteria in 

waste treatment 

Võ Thị Mỹ Đắng 10 

9 

Ảnh hưởng tổng hợp của cượng độ ánh sáng và độ muối cao 

lên tích lũy carotene của một số chủng tảo Dunaliella salina 

- Combined efect of light intensity and high salinity on the 

growth and accumulation of carotene of some species of 

Nguyễn Cao Nguyễn 5 



Dunaliella salina 

10 

Nghiên cứu về phụ gia thực phẩm từ bột quả Lêkima đã loại 

tannin 

- Study of food additive from de-tannin eggfruit powder 

Đặng Thị Kim Yến 12 

11 

Thiết kế vector mang gen GmNAC để tạo cây chuyển gene 

và bước đầu phân tích sự biểu hiện của gene biến nạp đối 

với khả năng chịu hạn trên Arabidopsis thaliana 

- GmNAC-carrying vector construction for subsequent plant 

transformation into Arabidopsis thaliana and preminary 

study on its expression contribution to drought tolerance 

Nguyễn Bảo Thiên 

Phúc 
12 

12 

Nghiên cứu về sự thay đổi hoạt độ của enzyme amylase và 

các tính chất khác trong sự nảy mầm của cà phê 

- Study on amylase activity and changes of chemical 

properties during coffee germination 

Nguyễn Quang Duy 12 

13 
Ứng dụng kỹ thuật sấy phun trong sản xuất bột xoài 

- Application of spray drying in mango powder production 

Nguyễn Thị Cẩm 

Loan 
12 

14 

Đánh giá sự tăng trưởng và dinh dưỡng tương đối của một 

số chủng tảo nano 

- Growth and proximate nutrional values of some nano algal 

strains 

Nguyễn Nhật Phương 

Uyên 
12 

1 
Sử dụng chỉ thị microsatellite xây dựng phương pháp chẩn 

đoán phù thai thể Hb Bart ở người Việt Nam 
Hoàng Thanh Hải 6 

2013 

2 
Nghiên cứu cơ chế kháng fluoroquinolones của 

Staphylococcus aureus trên mô hình phòng thí nghiệm 
Lê Kiều Minh 12 



1 
Phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng tạo Biofloc từ ao 

nuôi tôm ở Bà Rịa Vũng Tàu 
Phan Công Hoàng 12 

2012 

2 

Kiểm tra khả năng sản sinh các hợp chất cao phân tử ngoại 

bào của các chủng vi sinh vật dị dưỡng phân lập từ nước ao 

nuôi tôm sau khi bổ sung nguồn carbon hữu cơ theo công 

nghệ Biofloc 

Nguyễn Đức Tùng 10 

3 
Phân lập, chọn lọc và khảo sát đặc điểm các dòng tế bào từ 

cá tra Pangasianodon hypopththalmus 

Nguyễn Trần Hồng 

Phúc 
12 

4 
Nghiên cứu xây dựng mô hình động học phân hủy Guaiacol 

trong quá trình nhiệt phân Biomass 

Nguyễn Thị Phương 

Thoa 
12 

5 
Ứng dụng hệ thống thủy canh hồi lưu trong việc cải tạo chất 

lượng nước thải từ bể nuôi cá 
Lê Thị Minh Tú 12 

1 

Tuyển chọn và tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy nấm thuộc 

nhóm White-Rot có khả năng phân hủy lignin trong mạt cưa 

từ tre, trúc 

Lê Thị Ngọc Ánh 12 

2011 

2 

Khảo sát băng quang phổ amide I phân cực của các peptides 

và protein sử dụng phương pháp tối ưu hóa sai số đường 

phổ ATR-FTIR và SFG 

Nguyễn Thị Xuân 

Hương 
12 



3 
Nghiên cứu thu nhận pectin thô từ vỏ cà phê bởi tác động 

của tổ hợp enzyme Pectinex Ultr SP 
Trần Duy Hưng 12 

4 

Nghiên cứu họat tính kháng khuẩn của cây Hàng Châu Bạch 

Chỉ (Radix Angielica dahurica) được trồng tại miền Bắc 

Việt Nam 

Nguyễn Khôi Nguyên 12 

5 
Nghiên cứu thành phần nguyên liệu và chất lượng của sản 

phẩm trong sản xuất bánh mì không có gluten. 
Nguyễn Thị Thúy Vy 12 

 


