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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÂP TRƯỜNG ĐỢT 2 NĂM 2017 

(Kèm theo Quyết định số: 2770/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

 

TT 
MÃ SỐ  

ĐỀ TÀI 
TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU THỜI GIAN KINH PHÍ 

1.  CS-2017-63 

Phân tích tác động của chiến lược rao 

giá (Pricing Strategies) đến thời gian 

bán nhà. Nghiên cứu trường hợp thị 

trường nhà ở riêng lẻ tại khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Thị 

Bích Hồng 

- Phân tích tác động của các chiến lược rao 

giá (chênh lệch giữa giá rao bán so với giá cân 

bằng thị trường) và thời gian bán (TOM) của 

nhà ở riêng lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Kiểm định tác động các đặc điểm của ngôi 

nhà, đặc điểm của thị trường, đặc điểm của 

công ty môi giới đến thời gian bán và giá cân 

bằng của căn nhà nhằm giúp nhận diện những 

mối quan hệ này trong thị trường nhà ở riêng 

lẻ đang phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

2.  CS-2017-64 

Mối quan hệ giữa tình trạng ngập cục 

bộ và giá nhà trong khu vực: nghiên 

cứu thị trường nhà ở riêng lẻ tại 

TP.HCM. 

Trương Thành 

Hiệp 

- Kiểm định mối quan hệ giữa tình trạng ngập 

cục bộ trong khu vực đối với giá nhà ở riêng 

TP HCM nhằm cung cấp thêm bằng chứng 

thực nghiệm về các mối quan hệ này 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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3.  CS-2017-65 

Nâng cao hiệu quả kinh tế của nông 

hộ trong sản xuất nông nghiệp ở Việt 

Nam thời kỳ công nghiệp hóa-hiện 

đại hóa. 

Hồ Quế Hậu 

- Đề ra phương hướng giải pháp để nâng cao 

hiệu quả kinh tế của nông hộ trong sản xuất 

nông nghiệp ở Việt Nam thời kỳ công nghiệp 

hóa-hiện đại hóa. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

Tự túc kinh 

phí 

4.  CS-2017-66 

Bank net interest margins and 

bank risks over business cycle – 

Evidence from Southeast Asian 

Economies. 

Lê Văn Lâm 

- Investigate the effects of bank risks and 

business cycle on bank net interest margins in 

the Southeast Asian economies 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

5.  CS-2017-67 

Which determinants discourage 

SMEs from applying for loans? 

Evidences in Vietnam enterprises 

Vũ Thị Lệ 

Giang 

- Investigate determinants of self-credit 

rationing in Vietnam SMEs 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

6.  CS-2017-68 

Tuyên ngôn chiến lược - Công cụ 

hỗ trợ hay rào cản đối với việc 

thực thi chiến lược của các NHTM 

Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thuỳ Dương 

- Chỉ ra những thiếu sót trong công tác xây 

dựng tuyên ngôn chiến lược và ảnh hưởng của 

vấn đề này đến việc thực hiện chiến lược; 

- Nâng cao nhận thức của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam về tầm quan trọng và 

ảnh hưởng của tuyên ngôn chiến lược  

- Đóng góp những đề xuất. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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7.  CS-2017-69 

Ứng dụng trang web 

startwithears.edu.vn trong việc hỗ 

trợ sinh viên luyện tập môn tiếng 

Anh thương mại tại trường Đại 

học Kinh tế TPHCM: Hiệu quả và 

đề xuất 

Nguyễn 

Phương Chi 

- Tìm hiểu kết quả tiến bộ của sinh viên dựa 

trên đánh giá chủ quan của họ về cả kiến thức 

và kỹ năng sau một học phần sử dụng trang 

web startwithears.edu.vn; tìm hiểu thái độ, 

nguyện vọng của sinh viên đối với việc sử 

dụng trang web qua đó cho thấy ảnh hưởng 

của trang web trong việc hỗ trợ sinh viên 

luyện tập các nội dung của giáo trình Market 

Leader và tìm ra các giải pháp nhằm hoàn 

thiện website này hơn. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

8.  CS-2017-70 

Mô hình tối ưu phân bổ nguồn tài 

nguyên trong điện toán sương mù 

có cảm hao phí năng lượng. 

Phạm Nguyễn 

Hoàng Nam 

- Mở rộng mô hình tối ưu phân bổ nguồn tài 

nguyên trong điện toán sương mù theo hướng 

các tác vụ có ràng buộc về thứ tự thực hiện 

trước/sau, và ràng buộc về tối thiểu hao phí 

năng lượng Thực nghiệm trên môi trường 

iFogSim để so sánh, đánh giá. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

9.  CS-2017-71 

Tác động của trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp lên nhận dạng 

thương hiệu, hành vi chuyển đổi 

thương hiệu ở Việt Nam 

Nguyễn 

Quang Thu 

- Xác định và đo lường ảnh hưởng của trách 

nhiệm xã hội lên nhận dạng thương hiệu, hành 

vi chuyển đổi thương hiệu; 

- Kiểm định sự khác biệt về sự tác động của 

biến điều tiết “nhận dạng thương hiệu: đến 

hành vi chuyển đổi thương hiệu 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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- Đưa ra những hàm ý quản trị, kiến nghị 

chính sách 

10.  CS-2017-72 

Ảnh hưởng của nhận thức rủi ro 

đến ý định mua bảo hiểm gián 

đoạn kinh doanh của các doanh 

nghiệp tại TP.HCM: vai trò điều 

tiết của ý thức phòng ngừa rủi ro 

của doanh nghiệp và năng lực bán 

hàng của nhân viên bảo hiểm 

Nguyễn Tấn 

Trung 

- Xác định và đo lường mức độ tác động của 

các yếu tố nhận thức rủi ro đến ý định mua 

bảo hiểm gián đoạn kinh doanh của các doanh 

nghiệp 

- Đánh giá mức độ tác động của biến điều tiết 

“ý thức phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp” 

và “năng lực bán hàng của nhân viên bảo 

hiểm” đến ý định mua bảo hiểm gián đoạn 

kinh doanh 

- Đưa ra những hàm ý quản trị, kiến nghị 

chính sách 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

11.  CS-2017-73 

Mối quan hệ giữa chiến lược tái 

cấu trúc tài sản và sự điều chỉnh 

đòn bẩy tài chính mục tiêu - 

Trường hợp các công ty niêm yết 

tại Việt Nam 

Huỳnh Thị 

Cẩm Hà 

- Xem xét mối quan hệ giữa chiến lược tái cấu 

trúc tài sản với sự điều chỉnh đòn bẩy tài 

chính mục tiêu của doanh nghiệp, ở cả 2 

nhóm tái cấu trúc tài sản: thoái vốn đầu tư 

bằng việc cắt giảm tài sản và tái cấu trúc tài 

sản bằng việc mở rộng đầu tư tài sản, đồng 

thời kiểm định thời gian để quá trình điều 

chỉnh đòn bẩy tài chính mục tiêu đi vào ổn 

định sau quá trình tái cấu trúc tài sản. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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12.  CS-2017-74 

Văn hóa quốc gia và hành vi nắm 

giữ tiền mặt của doanh nghiệp - 

Bằng chứng từ các nước Đông 

Nam Á 

Từ Thị Kim 

Thoa 

- Kiểm định ảnh hưởng của 2 khía cạnh của 

văn hóa quốc gia, mức độ chủ nghĩa cá nhân - 

chủ nghĩa tập thể và mức độ né tránh tính 

không chắc chắn đến lượng tiền mặt nắm giữ 

của các công ty niêm yết hoạt động tại các 

quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, 

Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan và 

Indonesia.  

- Kiểm định mối liên quan giữa ba yếu tố: văn 

hóa quốc gia, lượng tiền mặt nắm giữ và chi 

tiêu vốn của doanh nghiệp. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

13.  CS-2017-75 

Tập trung quyền sở hữu, thanh 

khoản và định giá doanh nghiệp 

trong thị trường vốn cổ phần Việt 

Nam 

Lê Đạt Chí 

- Xác định mối tương quan đồng thời giữa tập 

trung quyền sở hữu và thanh khoản trên thị 

trường vốn cổ phần Việt Nam. 

- Giải thích cơ chế mà qua đó tập trung quyền 

sở hữu và thanh khoản cổ phần tác động đến 

định giá doanh nghiệp Việt Nam. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

14.  CS-2017-76 

Ảnh hưởng của tài sản thế chấp 

đến mức độ đòn bẩy tài chính của 

các doanh nghiệp Việt Nam 

Lê Thị Lanh 

Xem xét ảnh hưởng của của tài sản thế chấp 

đến mức độ đòn bẩy tài chính của các doanh 

nghiệp Việt Nam 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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15.  CS-2017-77 

Ảnh hưởng của cổ đông lớn là 

công ty phi tài chính lên việc kiểm 

soát hạn chế tài chính của các công 

ty niêm yết Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Uyên Uyên 

- Xem xét ảnh hưởng của cổ đông lớn là công 

ty phi tài chính lên việc kiểm soát hạn chế tài 

chính của các công ty niêm yết Việt Nam. Cụ 

thể là kiểm định xem có hay không quyền sở 

hữu tập trung vào những công ty phi tài chính, 

sẽ ảnh hưởng lên đầu tư và làm giảm mức độ 

hạn chế tài chính cho các công ty Việt Nam 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

16.  CS-2017-78 

Phân tích mối quan hệ giữa chênh 

lệch kế toán - thuế và sự biến động 

của thu nhập và chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp: trường hợp 

các công ty niêm yết tại Việt Nam 

Đặng Văn 

Cường 

- Kiểm định mối quan hệ giữa thành tố chênh 

lệch tạm thời với sự biến động hàng năm của 

thu nhập trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 

có hay không có sự ảnh hưởng của yếu tố 

quản trị thu nhập của các nhà quản lý của 

doanh nghiệp 

- Đánh giá mối quan hệ giữa thành tố chênh 

lệch vĩnh viễn với sự biến động của chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là có 

hay không có sự ảnh hưởng của yếu tố quản 

trị lợi nhuận của các nhà quản lý của doanh 

nghiệp 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

17.  CS-2017-79 

Phương trình vi phân bậc cao liên 

kết với điều kiện biên loại tích 

phân 

Lê Xuân 

Trường 

- Xác định cấu trúc của hạt nhân và ảnh của 

toán tử L. 

- Chỉ ra tính chất cộng hưởng của bài toán 

Tháng 10 

năm 2017 
35 triệu 
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- Xây dựng các phép chiều P và Q để có thể 

sử dụng kết quả liên quan đến định lý loại 

continuation của Mawhin. 

đến tháng 10 

năm 2018 

18.  CS-2017-80 

Thích ứng và thay đổi: Câu chuyện 

của sự khởi nghiệp và ra quyết 

định trước những biến cố trong 

kinh doanh. 

Phạm Thanh 

Thúy Vy 

- Trình bày về câu chuyện từ lúc khởi nghiệp 

cho đến các giai đoạn tăng trưởng của Doanh 

nghiệp xã hội trong lĩnh vực giao thông vận 

tải để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường 

tại các địa phương Việt Nam bằng cách ứng 

dụng CNTT. Tình huống này có thể được sử 

dụng xuyên suốt môn học cho các lớp case-

study -based-learning, hoặc có thể được trích 

đoạn để sử dụng cho bài học tuỳ theo thiết kế 

môn học của giảng viên. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

19.  CS-2017-81 
Các tình huống phân tích tình hình 

kinh tế vĩ mô Việt Nam 

Châu Văn 

Thành 

- Giúp sinh viên hiểu được bản chất của các 

số đo quan trọng về thành quả kinh tế của một 

quốc gia. 

- Giúp sinh viên hiểu rõ các thành phần của 

cán cân thanh toán (BOP); ý nghĩa của BOP 

và những thay đổi gần đây trong việc ghi chép 

BOP. 

- Giúp sinh viên phân biệt được tỷ giá hối 

đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực, thực 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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hành cách tính toán tỷ giá hối đoái thực song 

phương cho trường hợp của Việt nam 

- Giúp sinh viên chúng ta hiểu về sự cân bằng 

kinh tế vĩ mô trong mô hình EB-IB có nghĩa 

là gì và làm cách nào mà một quốc gia có thể 

bình ổn nền kinh tế bằng các chính sách ổn 

định hóa như chính sách tài khóa, chính sách 

tiền tệ và chính sách tỷ giá hối đoái đã học 

20.  CS-2017-82 

Những tình huống phân tích chính 

sách kinh tế vĩ mô và hệ thống tài 

chính 

Châu Văn 

Thành 

- Giúp sinh viên hệ thống các nhân tố chủ yếu 

tố động lên sự biến động của tỷ giá hối đối 

thông qua các nghiên cứu tình huống về sự 

biến động tỷ giá hối đoái ở các quốc gia 

- Giúp sinh viên ứng dụng lý thuyết về bộ ba 

bất khả thi trong kinh tế vĩ mô và cách thức 

cũng như cơ chế chính sách tệ tệ vô hiệu hóa 

có thể dung hòa bộ ba bất khả thi này như thế 

nào trong thực tế thông qua nghiên cứu tình 

huống dòng vốn vào và chính sách tiền tệ vô 

hiệu hóa ở Trung Quốc. 

- Giúp sinh viên hiểu nguyên nhân và rút ra 

những bài học quan trọng từ cuộc khủng 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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hoảng tài chính ở các nước đang phát triển và 

thị trường mới nổi giai đoạn 1997-98 

- Giúp sinh viên hiểu và phân tích những vấn 

đề liên quan đến chính sách tài khóa và tác 

động của một sự thay đổi thuế và tình trạng 

ngân sách chính phủ lên nền kinh tế vĩ mô 

trong ngắn hạn và dài hạn. 

21.  CS-2017-83 

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh 

tế và môi trường và định giá giá trị 

tài nguyên môi trường tại Việt 

Nam 

Lê Thanh 

Loan 

- Tài liệu tình huống nghiên cứu dùng để phục 

vụ cho việc giảng dạy 2 môn học: i) Kinh tế 

và quản lý tài nguyên môi trường, và ii) Phân 

tích lợi ích – chi phí và định giá môi trường; 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

22.  CS-2017-84 

Chuỗi tình huống thanh toán quốc 

tế tại các ngân hàng thương mại 

Việt Nam 

Võ Thị Tuyết 

Anh 

- Xây dựng để giảng dạy cho các chương 2, 

chương 5, chương 6, chương 7 của học phần 

Thanh toán Quốc tế chương trình tiên tiến 

quốc tế. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

23.  CS-2017-85 

Chuỗi tình huống liên quan đến 

hành vi vi phạm quy định pháp lý 

trong lĩnh vực chào bán chứng 

khoán và thao túng giá cổ phiếu 

trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam 

Trần Thị 

Mộng Tuyết 

- Được sử dụng cho việc giảng dạy nội dung 

các chương của môn học Luật chứng khoán 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

24.  CS-2017-86 
Tình huống hoạch định tài chính 

cá nhân 

Cao Ngọc 

Thuỷ           

- Được sử dụng cho chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 của 

môn học “Hoạch định tài chính cá nhân” cho 

sinh viên đại học theo chương trình tiên tiến. 

Tháng 10 

năm 2017 
35 triệu 
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đến tháng 10 

năm 2018 

25.  CS-2017-87 

Chuỗi tình huống liên quan hoạt 

động tín dụng tại các ngân hàng 

thương mại Việt Nam. 

Trầm Thị 

Xuân Hương 

- Được sử dụng cho việc giảng dạy nội dung 

chương 4,5 của môn học Ngân hàng thương 

mại; chương 1,3,4,5 môn Phân tích tín dụng 

và quản trị cho vay. Trong đó dùng để phân 

tích và minh chứng cho nguyên tắc cơ bản của 

hoạt động cấp tín dụng và quản trị cho vay 

của ngân hàng thương mại 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

26.  CS-2017-88 
Giao dịch hoán đổi lãi suất tại 

ngân hàng SOB 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

- Được sử dụng để giảng dạy học phần Quản 

trị định chế tài chính và Quản trị rủi ro và hiệp 

ước Basel 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

27.  CS-2017-89 

Nghiên cứu tình huống:  

Khởi nghiệp lĩnh vực vận chuyển, 

giao nhận - Sự phát triển của mô 

hình kinh doanh Supership - 

Cao Quốc 

Việt  

Được sử dụng cho môn học Khởi nghiệp kinh 

doanh. Nội dung tình huống phục vụ cho các 

chương liên quan gồm:  

Chương 2: Phát triển tư duy kinh doanh 

Chương 4: Sáng tạo, ý tưởng kinh doanh và 

phân tích cơ hội 

Chương 6: Kế hoạch marketing 

Chương 10: Chiến lược khởi nghiệp và quản 

trị tăng trưởng 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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28.  CS-2017-90 
Chuỗi tình huống dùng trong giảng 

dạy môn Tài Chính Quốc Tế 

Quách Doanh 

Nghiệp 

- Được sử dụng trong giảng dạy môn tài chính 

quốc tế về phá giá nội tệ, tính tỷ giá thực của 

tỷ giá, đầu tư quốc tế và lựa chọn chính sách 

tỷ giá hối đoái của chính phủ. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

29.  CS-2017-91 Có nên phá giá đồng Việt Nam? 
Nguyễn Thị 

Ngọc Trang 

- Phân tích các yếu tố tác động đến tỷ giá hối 

đoái thực, từ đó đưa ra các biện pháp làm thế 

nào để giảm việc định giá cao đồng Việt Nam 

thông qua phá giá tiền tệ hoặc các giải pháp 

khác. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

30.  CS-2017-92 
Hoạt động chuyển giá tại Việt 

Nam 

Nguyễn Khắc 

Quốc Bảo 

- Được sử dụng cho việc giảng dạy môn học 

“Tài Chính công ty đa quốc gia” nằm trong 

nội dung của đề cương môn học (đính kèm) 

thuộc chương trình tiên tiến quốc tế UEH 

dành cho sinh viên năm 4 thuộc các chuyên 

ngành đào tạo trong ngành: Tài chính – Ngân 

hàng. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

31.  CS-2017-93 
Chuỗi tình huống về tài chính 

công ty đa quốc gia 

Đinh Thị Thu 

Hồng 

- Được xây dựng để giảng dạy trong môn học 

Tài chính công ty đa quốc gia cho sinh 

viên/học viên chuyên ngành Tài chính, Tài 

chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính và bảo 

hiểm, thuộc khoa Tài chính, bậc Đại học và 

Sau đại học, hệ chính quy. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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32.  CS-2017-94 

Những tình huống phục vụ môn 

học hệ thống thuế Việt Nam (4 

tình huống nhỏ) 

Nguyễn Kim 

Quyến  

- Được sử dụng giảng dạy các chương Thuế 

Giá trị gia tăng; Thuế Thu nhập doanh nghiệp; 

và Thuế Thu nhập cá nhân. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

33.  CS-2017-95 

Cơ chế tăng cường tự chủ cho các 

đơn vị sự nghiệp công lập - Liệu 

nó là bình minh hay hoàng hôn 

cho trung tâm giáo dục thường 

xuyên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu? 

Bùi Thị Mai 

Hoài &  

Bùi Thành 

Trung 

- Được xây dựng nhằm phục vụ mục đích 

giảng dạy cho học phần Quản lý khu vực công 

của chương trình tiên tiến mà trường thực 

hiện cho các khóa 42 trở về sau 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

34.  CS-2017-96 

Hoạch định thuế thu nhập doanh 

nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 

tối ưu để giải quyết các trở ngại 

đang gặp phải trong giao dịch vay 

nợ và điều chỉnh chính sách tiền 

lương của công ty. (Tình huống 

lớn). 

Lê Quang 

Cường  

- Tình huống hoạch định thuế này được xây 

dựng để phục vụ cho việc giảng dạy trong 

chương 1 - Các loại thuế và các quyền đánh 

thuế, chương 3 – Thuế là các khoản chi phí 

trong kinh doanh, chương 4 – Các phương 

châm hoạch định thuế và tập phục vụ chủ yếu 

cho việc giảng dạy trong chương 5 – Nghiên 

cứu thuế của môn học Hoạch định thuế thuộc 

chương trình đào tạo tiên tiến của chuyên 

ngành Thuế - khoa Tài Chính Công. 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

35.  CS-2017-97 

Tác động của dịch vụ ngân hàng 

điện tử đến hiệu quả hoạt động của 

các ngân hàng thương mại Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

- Cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác 

động của dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu 

quả hoạt động của các ngân hàng thương mại 

tại Việt Nam 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 
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36.  CS-2017-98 

Xây dựng và khai thác hiệu quả hệ 

thống thông tin phục vụ quản lý 

kinh doanh hàng hóa 

Nguyễn An 

Tế 

Bài tập tình huống tổng hợp sẽ được khai thác 

trong các chương của ba môn học như sau: 

a) Môn Hệ thống thông tin quản lý 

b) Môn Cơ sở dữ liệu 

c) Môn Phân tích, thiết kế HTTT 

Tháng 10 

năm 2017 

đến tháng 10 

năm 2018 

35 triệu 

TỔNG KINH PHÍ 
1.225  

triệu đồng 

 


