
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh mục tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học 
và công nghệ; 
 Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1597/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2014 
của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập các Hội đồng tư vấn 
tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 
năm 2015-2016; 

Căn cứ Biên bản họp các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá 
nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015-2016; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét 
chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 
2015 -2016. (Danh sách kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm: 
- Thông báo cho các đơn vị trúng tuyển chọn, xét chọn chỉnh sửa, hoàn 

thiện Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đưa vào thẩm định. 
- Tổ chức thẩm định nội dung và kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng đơn vị chủ trì và chủ nhiệm các nhiệm 
vụ trúng tuyển chọn, xét chọn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để báo cáo) 
- Các Thứ trưởng; 
- Lưu: VT, KHCNMT, PL.60.                                           

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Đặng Thị Bích Liên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH MỤC 

Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn 
chủ trì thực hiện nhiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016 

(Ban hành theo Quyết định số 1828/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 6  năm 2014 
 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Chủ nhiệm đề tài và 

Đơn vị chủ trì 
Lĩnh vực Văn hóa và Gia đình 

1 
Nghiên cứu một số khái niệm cơ bản về văn 
hóa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập 
quốc tế 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương 
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

2 
Nghiên cứu tổng kết, đánh giá hiệu quả 15 
năm Bảo tồn, phát huy giá trị làng truyền 
thống các dân tộc thiểu số 

TS. Trịnh Thị Thủy 
Vụ Văn hóa dân tộc 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3 
Công tác quản lý nhà nước về gia đình 
hiện nay 
  

ThS. Trần Tuyết Ánh 
Vụ Gia đình 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

4 
Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà 
nước của đội ngũ cán bộ ngành văn hóa về  
lễ hội dân gian 

Ths. Trần Minh Chính 
Trường Cán bộ quản lý 

 văn hóa thể thao và du lịch 
Lĩnh vực Di sản  

1 

Giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa quản 
lý nhà nước và vai trò của cộng đồng trong 
công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản 
văn hóa phi vật thể ở Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền 
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt 

Nam 

2 

Xây dựng chương trình giáo dục trải nghiệm 
gắn với các không gian văn hóa tại khu 
trưng bày ngoài trời ở  Bảo tàng Văn hóa 
các dân tộc Việt Nam 

ThS. Trần Văn Ái 
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc  

Việt Nam 

3 
Nghiên cứu nguyên tắc, cách thức sắp đặt 
hiện vật trong các di tích Chùa, Đình, Đền 

Ths. Lê Thị Kim Loan 
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

Lĩnh vực Nghệ thuật 

1 
Kế thừa và biến đổi nghệ thuật biểu diễn 
Chèo với đề tài hiện đại 

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan 
Nhà hát Chèo Việt Nam 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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TT Tên nhiệm vụ 
Chủ nhiệm đề tài và 

Đơn vị chủ trì 

2 
Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng 
Hò Bả Trạo (Nghiên cứu trường hợp một số 
tình Nam Trung Bộ) 

NCS. Phan  Thuận Thảo 
Học viện Âm nhạc Huế 

3 
Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Rối nước 
trong thời kỳ hội nhập 

Nhà hát múa Rối Việt Nam 
ThS. Ngô Thị Thanh Thủy 

Lĩnh vực TDTT 

1 
Ứng dụng mô hình truyền thông về phòng 
chống doping trong hoạt động thể thao ở 
Việt Nam. 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Ninh 
Trung tâm Doping và Y học Thể thao 

2 
Xây dựng mô hình tổng hợp phát triển thể 
thao - giải trí - kỹ năng sống cho học sinh 
mẫu giáo, tiểu học và trung học 

TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt 
Viện Khoa học Thể dục thể thao 

3 
Nghiên cứu phát triển hội nhập quốc tế về 
khoa học công nghệ thể dục thể thao 

PGS.TS. Lâm Quang Thành 
Viện Khoa học Thể dục thể thao 

Lĩnh vực Mỹ thuật 

1 
Đặc điểm nghệ thuật trang trí truyền thống 
các dân tộc miền Đông Nam Bộ 

TS. Hoàng Minh Phúc 
Trường Đại học Mỹ thuật  
Thành phố Hồ Chí Minh 

2 
Lý luận phê bình mỹ thuật ở Việt Nam, thực 
trạng và giải pháp tác động đến đời sống 
nghệ thuật 

PGS.TS. Bùi Thị Thanh Mai 
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

 

3 
Truyện tranh Việt Nam - Thực trạng và giải 
pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật 

TS. Lê Văn Sửu 
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

4 
Nghệ thuật Tranh cổ động chính trị, xã hội 
Việt Nam - Hiệu quả và xu hướng phát triển 

TS. Nguyễn Nghĩa Phương 
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

Lĩnh vực Du lịch 

1 

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du 
lịch gắn với các di tích lịch sử cách mạng 
Việt Nam 
 

TS. Lâm Nhân 
Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh 

 
 


