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Kết 

quả

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1 Nguyễn Văn Quân Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

BAN GIÁM HIỆU

2 Trần Văn Chứ Nghiên cứu tạo chất chống cháy UDFP dùng trong công nghệ sản xuất ván LVL Đạt

3 Nguyễn Văn Tuấn Sinh kế cho người dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Đạt

4 Phạm Văn Chương
Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn",

mã số:  KC.07.15/11-15
Đạt

5 Trần Quang Bảo
Mô hình xác định trữ lượng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh từ ảnh vệ tinh Landsat - 8: Thử nghiệm

tại tỉnh Đắk Nông
Đạt

6 Bùi Thế Đồi Chọn dòng Bạch đàn mang biến dị soma có khả năng chịu mặn Đạt 

PHÒNG BẢO VỆ

7 Hồ Viết Thành
Một số giải pháp phối hợp giữa bảo vệ cơ quan với cơ quan Công an, Bảo vệ dân phố trong công tác

đảm bảo An ninh trật tự trong Trường ĐHLN
Đạt

KẾT QUẢ HỌP XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẢI TIẾN/GIẢI PHÁP CÔNG TÁC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Thông báo số: 1258 /TB-ĐHLN-TCCB ngày 12/7/2017 của Hiệu trưởng)
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Kết 

quả

8 Nguyễn Thành Nhơn Một số giải pháp xây dựng kế hoạch ví trí trong ca trực đêm Đạt

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

9 Nguyễn Sỹ Hà Thành tựu về phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình (1999 - 2001) Đạt

10 Nguyễn Chí Lâm Hướng dẫn thực hiện quy chế công tác sinh viên nội trú trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

11 Trần Đình Mạnh Một số giải pháp quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú của Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

12 Phạm Gia Thanh
Xây dựng kế hoạch huấn luyện đội tuyển văn nghệ Trường dự thi Liên hoan ca múa nhạc chào mừng

kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội
Đạt

PHÒNG ĐÀO TẠO

13 Cao Quốc An Stydy on the modification technology of poplar board with MMT I: impregnation technique Đạt

14 Phạm Minh Toại Nghiên cứu phục hồi rừng trên bãi thải than Đạt

15 Phạm Văn Hùng
Quy định công nhận giá trị chuyển đổi và khối lượng kiến thức được miễn trừ môn giáo dục quốc

phòng - an ninh đối với đào tạo liên thông trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ.
Đạt

16 Nguyễn Văn Huyến Xây dựng chi phí cho khóa đào tạo chất lượng cao Đạt

17 Trần Thị Ngọc Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Vừa làm vừa học trình độ đại học tại Trường ĐHLN Đạt

18 Nguyễn Văn Hà
Thiết kế bổ sung tiện ích Gửi đề nghị không công nhận kết quả học tập tích lũy thừa so với quy định

trong khối kiến thức tự chọn trên tài khoản cá nhân của người học
Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

19 Phùng Thanh Tùng Cải tiến quy trình lập kế hoạch thi đối với môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng Đạt

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

20 Đồng Thanh Hải Đánh giá sự đa dạng của các loài chim tại Vườn Quốc gia Cát Bà, thành phố Hải Phòng Đạt

21 Trần Thị Minh Xây dựng quy trình tổ chức một số lớp đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

22 Nguyễn Vũ Lâm Xây dựng quy định quản lý, sử dụng điện tiết kiệm Đạt

23 Phạm Lê Hoa Xây dựng quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ đi công tác bằng phương tiện máy bay Đạt

24 Trần Ngọc Thể
Xây dựng tiện ích lập kế hoạch công tác và giám sát quá trình thực hiện kế hoạch công tác trong toàn

Trường
Đạt

25 Nguyễn Thu Ninh Giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư trong Nhà trường Đạt

26 Nguyễn Trọng Cương
Giải pháp gửi thông báo văn bản điều hành đến các đơn vị thông qua thư điện tử kết hợp hệ thống

VBĐH của Trường.
Đạt

27 Trần Thị Yến
Xây dựng một số giải pháp phát triển và thúc đẩy hoạt động dịch vụ phục vụ ăn uống cho CBVC,

HSSV trong Trường ĐHLN
Đạt

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

28 Vũ Huy Đại
Hoàn thiện công nghệ và thiết bị xử lý dẻo hoá gỗ phục vụ sản xuất các sản phẩm gỗ uốn ép cong

định hình từ gỗ rừng trồng phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa
Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

29 Hà Văn Huân Phần mềm Ngân hàng Dữ liệu DNA Việt Nam (www.dnabank.vn) Đạt

30 Trần Hải Long
Xây dựng quy chế Quản lý các hoạt động KH&CN năm 2016(Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp

cơ sở; SHHT cấp Khoa/Viện và Bộ môn; Quy định quản lý hoạt động KH sinh viên
Đạt

31 Đặng Tuấn Anh
Quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ năm 2016 (Thuộc phụ lục

1 - Quy chế quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ)
Đạt

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

32 Hoàng Văn Sâm Đa dạng thực vật quý hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa Đạt

33 Lê Xuân Phương
Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ trong khuôn khổ chương trình

UNREDD Việt Nam giai đoạn II (UNEP) năm 2016-2017 
Đạt

34 Trần Thị Thu Hà Đánh giá hiệu quả sản xuất xoài của nông hộ ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Đạt

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

35 Trần Việt Hồng
Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Lâm

nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030
Đạt

36 Nguyễn Hữu Cương Nghiên cứu chế tạo màng và bột hệ vật liệu ZnO pha tạp các bon có kích thước nano Đạt

37 Trịnh Hiền Mai Nghiên cứu ảnh hưởng của chất xúc tác đến một số tính chất vật lý của ván mỏng biến tính Đạt

PHÒNG QUẢN TRỊ, THIẾT BỊ

38 Nguyễn Phúc Yên
Lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Trường Đại học Lâm nghiệp

trên địa bàn thành phố Hà Nội và Tỉnh Hòa Bình.
Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

39 Nguyễn Quốc Tuấn Đề xuất giải pháp cắm mốc ranh giới đất Núi Voi Đạt

40 Phạm Thế Hùng Đề xuất giải pháp trồng cây xanh bóng mát thay thế cây Cau bụng Đạt

41 Tạ Đăng Thịnh
Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật đánh chuyển và trồng cây nhằm nâng cao tỷ lệ sống tại khuôn viên

Trường Đại học Lâm nghiệp
Đạt

42 Tô Văn kiên
Xây dựng quy trình bàn giao tài sản trang thiết bị đối với các đơn vị trực thuộc trường Đại học Lâm

nghiệp.
Đạt

43 Bùi Xuân Thủy Ứng dụng phần tạo chú thích trong Excel vào trong công tác quản lý tài sản Đạt

44 Nguyễn Thị Tươi Giải pháp làm sạch bụi bẩn ở các vị trí trên cao, vị trí khó tại khu giảng đường Đạt

45 Cao Thị Tơ Xây dựng phương pháp nhân giống cây Dừa cạn tại Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

PHÒNG THANH TRA

46 Nguyễn Văn Hồng Xây dựng quy trình về thanh tra các kỳ thi Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

47 Trần Đức Chính
Các giải pháp đề xuất để tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình

thi công
Đạt

48 Nguyễn Hồng Sơn
Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư tại

Trường Đại học Lâm nghiệp
Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

49 Đồng Thị Mai Phương
Đổi mới công tác quản lý tài chính tại trường Đại học Lâm nghiệp trong điều kiện tiến tới tự chủ theo

NĐ 16/2015
Đạt

50 Bùi Thị Sen Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

51 Vũ Thị Thúy Mai Cải tiến quy trình 5S áp dụng nhân viên văn phòng Đạt

52 Đào Duy Phương Xây dựng và hoàn thiện các quy định về tài chính tại Phân hiệu Đạt

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

53 Nguyễn Văn An Máy nông lâm nghiệp Đạt

54 Kiều Trí Đức Xây dựng đề cương môn học ngành Khoa học cây trồng Đạt 

55 Vũ Đăng Tuệ Xây dựng vị trí việc làm và số người làm việc của từng vị trí cho các đơn vị khối hành chính, phục vụ Đạt

56 Cao Thị Hoa Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo quản hồ sơ, lưu trữ trong Trường ĐHLN Đạt

57 Đỗ Mạnh Hùng Giải pháp nâng cao hiệu quả trang thông tin điện tử Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

58 Nguyễn Thị Hằng Xây dựng quy trình nhập dữ liệu bảo hiểm xã hội Đạt
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BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

59 Hoàng Minh Thủy Cải tiến phần mềm theo dõi hệ thống mạng lõi tại trường Đại học lâm nghiệp. Đạt

60 Nguyễn Văn Quế
Nghiên cứu triển khai dịch vụ DHCP Server trên Windows và ứng dụng kỹ thuật DHCP spoofing nhằm

chống tấn công dịch vụ DHCP làm xung đột hệ thống mạng trường ĐHLN.
Đạt

TRUNG TÂM XÚC TIẾN TUYỂN SINH VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM

61 Lê Ngọc Hoàn
Xây dựng kế hoạch thăm quan hướng nghiệp cho học sinh các trường Trung học phổ thông tại

Trường Đại học Lâm nghiệp
Đạt

62 Trần Nho Cương Thiết kế Video giới thiệu các ngành đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐÀO TẠO VÀ DU HỌC

63 Nguyễn Văn Phong Xây dựng quy trình nhân giống in vitro loài Bình vôi (Stephania glabra (Roxb.) Miers). Đạt 

THƯ VIỆN

64 Nguyễn Minh Hùng
Effect of temperature and time of dimentional stabilizing process on properties of shape transformed

compressed wood
Đạt

65 Phạm Lan Phương Cải tiến quy trình bổ sung tài liệuThư viện Đại học Lâm nghiệp Đạt

66 Lê Thị Thùy Dương
Cải tiến cách tạo điểm truy cập tác giả cá nhân theo quy tắc biên mục AACR2 cho cán bộ xử lý tài liệu

tại Thư viện Đại học Lâm nghiệp
Đạt

67 Nguyễn Văn Tứ Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đọc tài liệu tại chỗ trong Thư viện trường Đại học Lâm Nghiệp Đạt
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Kết 

quả

TRẠM Y TẾ

68 Đỗ Huy Khánh Xử lý cấp cứu ban đầu vết thương ngực hở tại Trạm y tế trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

69 Hoàng Thị Giang Quy trình rà soát trả thẻ BHYT HSSV Đạt

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

70 Nguyễn Thanh Tân Một số giải pháp phát triển hoạt động phục vụ, dịch vụ tại TTDV - Trường ĐHLN Đạt

71 Trịnh Nhân Huy Xây dựng phương án Quản lý và thu hút sinh viên ở nội trú Trường ĐHLN Đạt

72 Nguyễn Khả Công Một số giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trung tâm Dịch vụ Đạt

73 Hoàng Thị Hải Hường Giải pháp kinh nghiệm về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán tại Trung tâm Dịch vụ Đạt

KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH

74 Dương Văn Tài Nghiên cứu thiết kế tổng thể day chuyền xẻ gỗ tự động Đạt

75 Lê Văn Thái Máy nông lâm nghiệp Đạt

76 Phạm Văn Tỉnh Nghiên cứu thiết kế nâng cấp - vận hành tối ưu hóa hệ thống cấp nước Trường ĐH Lâm nghiệp Đạt

77 Đặng Văn Thanh Nghiên cứu tính ổn định nước và nhiệt độ cao của bê tông sử dụng sợi gia cường Polypropylene Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

78 Nguyễn Văn Quân Công tác dẫn dòng thi công trong các công trình thủy lợi Đạt

79 Hoàng Hà Nghiên cứu khả năng di động của xe chữa cháy rừng đa năng khi hoạt động chữa cháy rừng Đạt

80 Phạm Quang Khoái Xác suất-Thống kê Đạt

81 Nguyễn Thị Vân Hòa Ứng dụng tin học để xây dựng một số dạng hồi quy nhiều biến Đạt

82 Hoàng Sơn
Gain scheduling based backsteping control for motion balance adjusting of a power-line inspection

robot 
Đạt

83 Lê Minh Đức
Thiết kế,chế tạo và lắp ráp bộ điều khiển hệ thống chuông báo giờ học tự động tại Trường ĐH Lâm

nghiệp
Đạt

84 Đinh Hải Lĩnh
Phân tích trường điện từ và tính toán nhiệt động cơ một chiều nam châm vĩnh cửu PMBLDC sử dụng

phương pháp phần tử hữu hạn.
Đạt

85 Trần Văn Tưởng Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo hệ thống hút bụi, thu gom phế liệu bìa bắp Đạt

86 Nguyễn Thị Lục Sức bền vật liệu 2 . Đạt

87 Dương Xuân Núi
Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha Kosterlizt-thouless trong mô hình xy chuẩn cho hệ vật liệu từ hai

chiều 
Đạt

88 Lưu Bích Linh Vấn đề cách âm không khí trong các kết cấu phân cách nhà cửa Đạt

89 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nghiên cứu cảm biến AND theo nguyên lý điện hóa Đạt

90 Nguyễn Văn Bắc Nghiên cứu lựa chọn kết cấu khe co giãn cho cầu dầm giản đơn Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

91 Trần Hữu Dào
Cổ phần hóa lâm trường quốc doanh của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho cổ phần hóa Công

ty lâm nghiệp Việt Nam
Đạt

92 Bùi Thị Minh Nguyệt Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Đạt

93 Nguyễn Thị Xuân Hương
Nghiên cứu chuỗi giá trị nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây Sơn tra trên địa bàn

tỉnh Yên Bái
Đạt

94 Phạm Thị Huế
Nghiên cứu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang
Đạt

95 Hoàng Vũ Hải
Nghiên cứu về giá trị hợp lý theo Chuẩn mực kế toán Quốc tế và thông tư 200/2014/TT-BTC-Ngày

22/12/2014 và Luật Kế toán năm 2015 số 88
Đạt

96 Đào Lan Phương Phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam. Đạt

97 Nguyễn Thị Mai Hương Thực trạng lao động và việc làm của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đạt

98 Võ Thị Phương Nhung Đánh giá thực trạng xuất khẩu rau quả Việt nam giai đoạn hiện nay. Đạt

99 Lưu Thị Thảo Fast accounting online - ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong trường học. Đạt

100 Đỗ Thị Thúy Hằng Tác động của chính sách điều hành tỷ giá USD/VND đến kinh tế Việt Nam. Đạt

101 Hoàng Thị Hảo Mối quan hệ giữa lạm phát mục tiêu và ngưỡng bội chi. Đạt

102 Nguyễn Thị Thùy Dung Nghiên cứu nguyên tắc xác định tỷ giá theo thông tư 133/TT-BTC ban hành ngày 26/8/2016. Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

103 Trân Thị Mơ
Nghiên cứu một số thay đổi về quy định và phương pháp lập BCTC theo Thông tư 133/2016 so với

Quyết định 48/2006.
Đạt

104 Đoàn Thị Hân
Phương pháp hạch toán hoạt động xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu

theo thông tư 200/2014/TT-BTC.
Đạt

105 Võ Mai Anh Tình hình thực hiện pháp luật bảo về và phát triển rừng tại tỉnh Điện Biên Đạt

106 Đặng Thị Hoa
Kinh nghiệm thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển Việt

Nam
Đạt

107 Phạm Thị Tân
Tác động cơ cấu chi phí vốn sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của hộ nông dân huyện Phổ Yên,

tỉnh Thái Nguyên
Đạt

108 Nguyễn Thị Hải Ninh Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Đạt

109 Nguyễn Tiến Thao Phương pháp nghiên cứu kinh tế Đạt

110 Chu Thị Thu
Ước lượng mức sẵn lòng chi trả (WTP) của người dân nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại

làng nghề Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Đạt

111 Phạm Công Ngọc Designing English reading tests basing on Barrette's taxonomy Đạt

KHOA LÂM HỌC

112 Trần Việt Hà
Thử nghiệm ba vùng ADN lục lạp tiềm năng (matK, rbcL và trnH-psbA) cho nhận dạng loài Gõ Đỏ

(Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib)
Đạt

113 Nguyễn Thị Thu Hằng
Đa dạng sinh học và giải pháp quản lý bền vững thực vật thân gỗ tại khu du lịch Bà Nà - khu bảo tồn

thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa - Thành phố Đà Nẵng
Đạt

114 Nguyễn Thanh Thủy Vân Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây Xoan ta In vitro từ chồi cây Xoan ta trội Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

115 Nguyễn Minh Thanh
Nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng và kỹ thuật gây trồng cây vù hương (Cinnamomum balansae

H.Lec) tại Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Đạt

116 Nguyễn Đình Hải
Nghiên cứu mô hình thực nghiệm dự báo biến đổi cấu trúc thảm thực vật rừng ngập mặn tại vùng ven

biển miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Đạt

117 Lê Xuân Trường
Nghiên cứu khối lượng nghìn hạt, phương pháp xử lý hạt giống và chiều cao cây con Sơn tra trong

giai đoạn vườn ươm, xuất xứ Lai Châu và Yên Bái
Đạt

118 Nguyễn Hoàng Hương
Đánh giá thực trạng dinh dưỡng đất xám bạc màu dưới các kiểu canh tác khác nhau tại huyện Cẩm

Khê, tỉnh Phú Thọ
Đạt

119 Đỗ Thị Quế Lâm Kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây Sachi từ hạt Đạt

120 Lê Thị Khiếu
Nghiên cứu khả năng tích lũy Cacbon của rừng Trang (Kandelia obovata) tại vườn Quốc gia Xuân

Thủy, Nam Định
Đạt

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

121 Nguyễn Văn Thắng Phát triển kinh tế tư nhân trong các văn kiện thời kỳ đổi mới Đạt

122 Đỗ Thị Diệu Đường lối lãnh đạo của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1986 đến nay Đạt

123 Nguyễn Nguyên Hùng Tìm hiểu một số vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay Đạt

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

124 Phùng Văn Khoa
Allometric Equations for Estimating Tree Aboveground Biomass in Tropical Dipterocarp Forests of

Vietnam
Đạt

125 Trần Ngọc Hải Nhân giống Bương mốc bằng chiết cành vụ hè thu Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

126 Trần Thị Thanh Thủy
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion kim loại đến việc xác định hàm lượng photphat trong nước tự

nhiên
Đạt

127 Vũ Huy Định Nghiên cứu xử lý nước thải chứa phẩm màu hữu cơ khó phân hủy bằng bùn đỏ biến tính Đạt

128 Bùi Xuân Dũng
Ảnh hưởng của loại hình che phủ thực vật đến quá trình phát sinh dòng chảy và lượng đất xói mòn tại

Núi Luốt, trường Đại học Lâm nghiệp
Đạt

129 Phạm Thành Trang
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố của các loài thực vật lá kím tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam

Nung, Đắk Nông
Đạt

130 Lê Bảo Thanh
Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất biện pháp quản lý các loài xén tóc hại cây rừng tại Núi Luốt,

trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Đạt

131 Nguyễn Thị Ngọc Bích
Đề xuất mô hình xử lý nước thải bằng phương pháp ô xy hóa sử dụng O3 và UV qui mô phòng thí

nghiệm
Đạt

132 Bùi Văn Năng
Nghiên cứu chế tạo bộ dụng cụ phân tích nhanh một số chất ô nhiễm trong nước ngầm, nước sinh

hoạt phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
Đạt

133 Nguyễn Hải Hòa
Sử dụng ảnh Landsat 8 để ước tính sinh khối và trữ lượng cacbon bề mặt rừng ngập mặn tại VQG

Xuân Thủy, tỉnh Nam Định
Đạt

134 Vương Duy Hưng Nghiên cứu bảo tồn loài Trúc vuông ở Việt Nam Đạt

135 Nguyễn Thế Nhã
Đặc điểm tập tính và phân bố theo cây ký chủ của sâu tre (Omphisa fuscidentalis Hampson) tại khu

vực Tây Bắc Việt Nam

136 Phạm Thanh Hà Ứng dụng cây bản địa trong cải tạo hệ thống cây xanh đô thị thành phố Hà Nội Đạt

VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

137 Hoàng Văn Việt Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm Artcam, Jdpaint vào gia công gỗ trên máy CNC KingCut X10 Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

138 Hoàng Tiến Đượng Nâng cao chất lượng gia công trên máy bào Đạt

139 Tạ Thị Phương Hoa Ảnh hưởng của điều kiện thời tiết ngoài trời đến một số chỉ tiêu chất lượng gỗ Keo lai Đạt

140 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nghiên cứu ảnh hưởng của keo nhựa thông đến khả năng cố định Boron trong gỗ Bồ đề Đạt

141 Nguyễn Trọng Kiên Tính toán giá thành sơ bộ cho một số loại sản phẩm sơn phủ bằng dòng sơn Alkyd Đạt

142 Phan Thị Thiên Thu Đặc điểm cấu tạo thô đại của một số loại gỗ thuộc họ Vang Đạt

143 Tống Thị Phượng Thực trạng xử lý bảo quản gỗ tại cơ sở sản xuất Đạt

VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ NỘI THẤT

144 Lý Tuấn Trường Độ bền màu của ván mỏng từ gỗ Keo lá tràm xử lý nhuộm màu bằng Kali DiChromat (K2Cr2O7) Đạt

145 Phạm Anh Tuấn
Đề xuất giải pháp cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Lâm nghiệp phù hợp với

định hướng quy hoạchd đến 2030
Đạt

146 Đặng Văn Hà
Thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển cây xanh đường phố quận Hoàn Kiếm, thành phố

Hà Nội
Đạt

147 Nguyễn Thị Hương Giang Tìm hiểu về sản phẩm nội thất xanh Đạt

148 Nguyễn Văn Diễn
Ảnh hưởng của chế độ xử lý thủy - nhiệt đến thành phần và cấu trúc hóa học của gỗ Bạch đàn

(Eucalyptus Urophylla S.T. Blake)
Đạt

149 Nguyễn Thị Vĩnh Khánh
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa beckosol 6501-80 và chất rắn đến tính chất mạng sơn alkyd

lớp ngoài dùng cho đồ gỗ
Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

150 Lê Khánh Ly Một số quan điểm về quản lý cây xanh đô thị Đạt

151 Nguyễn Thị Yến Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây Ngọc thảo kép xoắn (Impatiens walleriana ) Đạt

VIỆN SINH THÁI RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

152 Lê Sỹ Doanh
Đánh giá tình hình thực hiện quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong Luật bảo vệ

và Phát triển rừng năm 2004
Đạt

153 Vương Văn Quỳnh
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ thảm khô dưới tán rừng trồng

thông
Đạt

154 Phạm Văn Duẩn
Mô hình xác định trữ lượng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh từ ảnh vệ tinh Landsat-8: thử nghiệm

tại tỉnh Đắk Nông.
Đạt

155 Nguyễn Hữu Văn
Giám sát, đánh giá tài nguyên rừng bằng phần mềm Locus Map trên máy tính bảng, điện thoại thông

minh.
Đạt

156 Lã Nguyên Khang
Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề xuất mô hình

phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại huyện Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Đạt

157 Nguyễn Văn Thị
Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng tại lưu vực thủy điện Hương

Sơn, Hà Tĩnh
Đạt

158 Vũ Thị Thìn
Khả năng xác định trữ lượng rừng bằng ảnh Landsat-8: Trường hợp nghiên cứu tại công ty TNHH

MTV Lâm nghiệp Đắk Wil - Tỉnh Đắck Nông
Đạt

159 Nguyễn Thị Mai Dương
Phân tích nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lí bảo vệ rừng tỉnh

Đắk Nông
Đạt

160 Kiều Đăng Anh
Xây dựng, hoàn thiện các quy chế quy định hoạt động nội bộ của đơn vị Viện Sinh thái rừng và Môi

trường.
Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
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VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

161 Nguyễn Bá Long Thị trường bất động sản Đạt 

162 Trần Bình Đà Melaleuca forests in Australia have globally significant carbon stocks Đạt 

163 Trịnh Hải Vân Quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Sơn La: Thực trạng và giải pháp. Đạt 

164 Bùi Thị Cúc
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.)

Harms)
Đạt 

165 Phạm Thanh Quế
Nghiên cứu sự phù hợp của quy định về vị trí với giá đất ở trên địa bàn phường Lê Lợi, thị xã Sơn

Tây, thành phố Hà Nội
Đạt

166 Lê Hùng Chiến
Nghiên cứu xây dựng lưới tọa độ địa chính phục vụ thực hành, thực tập quản lý đất đai tại Trường Đại

học Lâm nghiệp
Đạt 

167 Xuân Thị Thu Thảo Tình hình quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Đạt 

168 Đồng Thị Thanh
Sự tham gia của phụ nữ và nam giới trong khai thác và phát triển lâm sản ngoài gỗ tại Vườn quốc gia

Xuân Sơn
Đạt

169 Mạc Thị Thu Hằng Quy trình kiểm soát và luân chuyển chứng từ kế toán tại Viện QLĐĐ&PTNT Đạt

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP

170 Bùi Văn Thắng Nghiên cứu tạo giống Bạch đàn Uro (Eucaryota urophylla ) sinh trưởng nhanh bằng công nghệ gen Đạt

171 Nguyễn Văn Việt Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro   trong nhân giống Quế Lan hương (Aerides odorata Lour). Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
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172 Vũ Quang Nam
Một số đặc điểm sinh học và sinh thái học loài Vàng Tâm (Manglietia dandyi (Gagnep.) Dandy) tại địa

bàn thuộc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ, Hương Sơn Hà Tĩnh quản lý
Đạt

173 Khuất Thị Hải Ninh Nghiên cứu nhân giống in vitro Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meissn) Đạt

174 Nguyễn Thị Thơ
Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống Hoàng đàn hữu Liên bằng phương pháp nuôi cấy mô tế

bào thực vật.
Đạt

175 Vũ Kim Dung Nghiên cứu chiết xuất Polysaccharide và tannin từ một số loại dược liệu. Đạt

176 Hồ Hải Ninh
Bước đầu nghiên cứu nhân giống loài Bồ đề (Styrax tonkinensis (Pierre) Craib. Ex Hardw) bằng

phương pháp nuôi cấy invitro.
Đạt

177 Nguyễn Thị Thu Hằng Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh có khả năng thúc đấy sinh trưởng cây Lâm nghiệp Đạt

178 Nguyễn Thị Hồng Gấm
Nghiên cứu chuyển gien mã hóa Gibberellin 20-Oxidaza vào cây Bạch đàn uro (Eucalyptus urophylla )

bằng Agrobacterium tumefaciens.
Đạt

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

179 Nguyễn Quang Giáp Quy định về quản lý, sử dụng đất đai và công sở Trường ĐHLN Đạt

180 Nguyễn Quang San
Sử dụng bảng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đề đánh giá thể lực của sinh viên trước và sau khi học

xong phần cơ bản môn GDTC
Đạt

181 Nguyễn Thu Trang

Huấn luyện đội tuyển Bóng bàn sinh viên tham dự giải thể thao chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày

truyền thống công tác xây dựng Đảng- Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội của cụm số 5 năm

2017

Đạt

182 Nguyễn Văn Cương
Huấn luyện đội tuyển Bóng chuyền Nữ sinh viên tham gia giải Bóng chuyền các trường Đại học, Học

viện và cao đẳng khu vực Hà nội năm 2017
Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

PHÂN HIỆU

183 Vũ Thu Hương Kết quả, hiệu quả tài chính của chuỗi cung ứng cây giống keo lai giâm hom vùng Đông Nam Bộ Đạt

184 Phạm Văn Hường Effects of shading on the growth characteristics of Sterculia lychnophora Hance Seedlings Đạt

185 Trần Thị Hương Cải tiến nội dung thực tập nghề nghiệp 1 (TTNN1) cho Ngành Khoa học Môi trường bậc đại học Đạt

186 Trần Thị Bích Hường
Giải pháp xử lý mùn thải tại các nhà máy 

chế biến Thủy sản
Đạt

187 Nguyễn Thị Hà
Cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn thành phố HCM năm

2016
Đạt

188 Nguyễn Thị Hạnh
Thảo luận xây dựng hoàn chỉnh đề cương thực hành thực tập nghề nghiệp 2 cho ngành Quản lý tài

nguyên rừng bậc Đại học
Đạt

189 Văn Nữ Thái Thiên Xây dựng nội dung thực tập nghề nghiệp 3 (TTNN3) cho Ngành Khoa học Môi trường bậc đại học. Đạt

190 Vũ Thị Thu Hòa
Giải pháp cải thiện chất lượng nước sinh hoạt tại khu phố 5, thị Trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom,

tỉnh Đồng Nai.
Đạt

191 Trần Văn Hùng Để nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập Đạt

192 Lê Đình Hải Giải pháp thoát nghèo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước Đạt

193 Nguyễn Lê Quyền
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất trồng tiêu dưới dạng hàm sản xuất tại huyện Cẩm Mỹ,

tỉnh Đồng Nai
Đạt

194 Phan Duy Hưng Khả năng dán dính của gáo dừa trên nền vật liệu MDF (Medium Density Fiberboard) Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

195 Nguyễn Thị Thuận Sưu tầm và thiết kế một số sản phẩm đồ gỗ nội thất làm tài liệu giảng dạy đại học Đạt

196 Nguyễn Thị Thu Hiền Bàn về chia di sản thừa kế theo di chúc của Bộ luật Dân sự 2015 Đạt

197 Lê Đình Lương Quy luật phân phối xác suất thống kê đặc trưng mẫu và ứng dụng trong bài toán suy diễn thống kê Đạt

198 Nguyễn Trường Sơn Thiết kế WebSite Thư viện Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp Đạt

199 Nguyễn Hoàng Thục Đoan
Hiệu quả của việc sử dụng âm nhạc để thúc đẩy việc học kỹ năng nghe tiếng Anh của sinh viên năm I

tại Trường Đại học Lâm Nghiệp - Phân hiệu Miền Nam
Đạt

200 Vũ Thị Lan
Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Chiêu liêu (Terminalia calamansanai (BL) Rolfe) tại vườn ươm Cơ

sở 2 trường Đại học Lâm Nghiệp, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đạt

201 Lê Hồng Việt

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng phòng chống xung đột voi/người cho cán bộ và lực

lượng kiểm lâm của các đơn vị chủ rừng, các hạt kiểm lâm giáp ranh và cán bộ chính quyền địa

phương vùng dự án” thuộc dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh đồng nai giai đoạn 2014-2020

Đạt

202 Phạm Trung Thuỷ
Xây dựng quản lý và sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần theo hình thức thi tự luận tại

Phân hiệu
Đạt

203 Đào Thuỳ Dương
Đặc điểm lâm học của ưu hợp Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb) thuộc rừng kín thường xanh ẩm

nhiệt đới ở BQLR phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Đạt

204 Lê Văn Long
Đặc điểm lâm học của ưu hợp Dầu Song Nàng (Dipterocarpus dyeri) thuộc rừng kính thường xanh ẩm

nhiệt đới ở Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Đạt

205 Nguyễn Xuân Hùng Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây rừng bản địa tại vùng bán ngập Hồ Trị An tỉnh Đồng Nai Đạt

206 Nguyễn Văn Việt
Nghiên cứu quá trình sinh trưởng - tăng trưởng của rừng Sao đen (Hopea odorata Roxb) trồng tại

Trường ĐHLN - Phân hiệu miền Nam phục vụ việc giảng dạy và học tập của sinh viên
Đạt

207 Nguyễn Văn Phú Xây dựng kế hoạch tuyển sinh các bậc, các hệ năm 2017 của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

208 Trần Đăng Khoa Xây dựng quy trình quản lý văn bản đến và đi tại Phân hiệu Trường ĐHLN Đạt

209 Nguyễn Văn Toàn Một số giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ tại Phân hiệu Trường ĐHLN Đạt

210 Trần Xuân Vinh Xây dựng chuyên mục “Hói đáp - Góp ý” trên website Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

211 Đỗ Thị Thắm
Xây dựng phương án chi trả lương tăng thêm của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp theo vị trí

việc làm và chức danh nghề nghiệp
Đạt

212 Thái Hữu Thọ Giải pháp quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, lao động tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

213 Bùi Đức Dân Xây dựng mô hình huấn luyện cây Keo lai nuôi cấy mô tại - Phân hiệu Trường ĐHLN Đạt

214 Nguyễn Hạnh Tâm
Cải tiến nội dung và bố cục sổ tay học tập sinh viên đại học chính quy tại Phân hiệu Trường đại học

lâm nghiệp năm 2016
Đạt



     BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 

quả

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1 Nguyễn Văn Khương
Đổi mới tổ chức quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Những nguyên

lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin ở Trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay”

Không 

đạt

BAN PT DÂN TỘC NỘI TRÚ

2 Nguyễn Quang Chung
Đổi mới hình thức thi và kiểm tra môn Toán lớp 12 Ban phổ thông dân tộc nội trú - Trường Đại học

Lâm nghiệp”

Không 

đạt

3 Phạm Thị Bích Hạnh
Sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh, ảnh lịch sử để nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử Việt Nam

giai đoạn 1930 - 1945 ở trường trung học phổ thông

Không 

đạt

4 Nguyễn Văn Khoa
Ứng dụng lý thuyết dự báo giáo dục, tìm kiếm một số giải pháp hỗ trợ công tác tuyển sinh của Nhà

trường

Không 

đạt

5 Khương Thị Thu Hương
Phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và rèn luyện các kỹ năng cần thiết

cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Không 

đạt

PHÂN HIỆU

6 Nguyễn Hoàng Thục Đoan
Dùng trò chơi (Games) nhằm tăng cường khả năng nhớ và sử dụng từ vựng tiếng Anh cho sinh viên

năm nhất tại Cơ Sở 2- Đại học Lâm Nghiệp. 

Không 

đạt

7 Thái Văn Thành
Khảo sát sinh trưởng và doanh thu của loài cây keo lai trồng ở 2 chu kỳ trên cùng loại đất trồng tại

Tánh Linh, Bình Thuận

Không 

đạt

KẾT QUẢ HỌP XÉT CÁC SÁNG KIẾN CẢI TIẾN/GIẢI PHÁP CÔNG TÁC CẤP TRƯỜNG

KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Thông báo số: 1258 /TB-ĐHLN-TCCB ngày 12/7/2017 của Hiệu trưởng)

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP



8 Nguyễn Kim Hậu
Xây dựng hệ thống bài tập vật lý đại cương cho sinh sinh viên ngành quản lý đất đai ở phân hiệu

trường ĐH lâm nghiệp

Không 

đạt

9 Nguyễn Thị Ngọc Bộ đề thi trắc nghiệm chấm trên máy
Không 

đạt

10 Nguyễn Thị Mai
Đặc điểm lâm học của ưu hợp Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb) thuộc rừng kín thường xanh ẩm

nhiệt đới ở BQLR phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Không 

đạt

11 Nguyễn Tuấn Bình
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng dòng Keo lai BV 32 tại xã Phước Tiến - huyện

Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận

Không 

đạt

12 Bùi Thị Thị Trang Quản lý rừng ngập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Cà Mau
Không 

đạt

13 Phan Trọng Thế
Thực trạng và giải pháp nâng cao thu nhập hộ nông dân sau khi bị thu hồi đất tại Xã Hố Nai 3, huyện

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Nhóm sinh viên K59E-QLĐĐ)

Không 

đạt

14 Mai Hải Châu
Ảnh hưởng của loại phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất giống chùm ngây (Moringa oleifera

Lam.) Ninh Thuận tại tỉnh Đồng Nai. 

Không 

đạt



     BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

TT Họ và tên Tên sáng kiến
Kết 

quả

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 Hà Văn Huân Phần mềm: Ngân hàng Dữ liệu DNA Việt Nam (www.dnabank.vn) Đạt

KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH

2 Lê Văn Thái Giáo trình: Máy nông lâm nghiệp Đạt

(Kèm theo Thông báo số: 1258 /TB-ĐHLN-TCCB ngày 12/7/2017 của Hiệu trưởng)

KẾT QUẢ HỌP XÉT CÁC SÁNG KIẾN CẢI TIẾN/GIẢI PHÁP CÔNG TÁC

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT SÁNG KIẾN CẤP BỘ NĂM HỌC 2016-2017


