Đề tài nghiên cứu 2006-2010

Tên đề tài

Tên cá nhân chủ trì

Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng
Năm 2010

Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh nghiệp nông nghiệp nhà

TS. Phạm Quốc Việt

Đề tài đã xây dựng hai giả thiết nghiên cứu: Giả thiết nghiên cứu 1: không tồn tại tương quan có ý ng

Thông qua việc kiểm định 2 giả thiết này trên mẫu dữ liệu gồm 81 doanh nghiệp nông nghiệp trong

- Xác nhận giả thiết nghiên cứu 1 trong tất cả các nhóm dữ liệu khảo sát;

- Xác nhận giả thiết nghiên cứu 2 trong hai nhóm công ty “hiệu quả” và “bảo toàn vốn”.

Từ các kết quả nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu có một số đề xuất:

- Thay thế chỉ tiêu lợi nhuận trong đánh giá xếp loại doanh nghiệp bằng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận
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- Bãi bỏ các quy định về việc phân chia lợi nhuận sau thuế thành hai bộ phận: chia theo phần vố

- Không khống chế mức tuyệt đối khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi. Tuỳ theo ngành và xếp lo

Tác động của chính sách thủy lợi phí đối với hoạt động quản lý khai thác công trình thủy nông ở Việt

TS. Nguyễn Thị Xuân Lan
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Phân tích, đánh giá việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng ở ĐBSCL theo Quyết đinh 80/2002/Q

TS. Bảo Trung

Đề tài nhận dạng và phân loại các hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng theo QĐ 80 và kế

Đề tài đã đề xuất tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo 3 hình thức hợp đồng phù hợp: thứ nhất, hợp

Để phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng theo QĐ 80, đề tài đề xuất 4 giải pháp: thứ

Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở đồn
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ThS. Đoàn Đình Hoàng

Đề tài phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vũng các doanh nghiệp chế bi
Năm 2009

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định mức chi trả giá trị môi trường do rừng tràm trồng mang lại c

TS. Phạm Xuân Quý

- Đề tài đã tổng kết cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm nước ngoài về xác định và tạo lập thị trườn
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- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho người trồng và bảo v

- Đề tài đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn cho các chính sách hỗ trợ duy trì và phát triển rừng ở Việ

- Góp phần đào tạo tiến sĩ

Thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm: Vấn đề và giải ph

ThS. Khúc Hoàng Giang
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- Đề tài đã tổng hợp cơ sở lý luận về đặc trưng kinh tế - kỹ thuật ngành chăn nuôi, thú y tác động đến

- Đề tài đã phân tích thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia c

- Đề tài đã đưa ra những đề xuất có tính khả thi cho việc khống chế, thanh toán dịch bệnh gia súc, g

- Kết quả nghiên cứu được sử dụng trong bài giảng về QLNN đối với lĩnh vực thú y.

Hệ thống phân phối sản phẩm thịt heo ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam: thực trạng và giải phá

ThS. Phan Phúc Hạnh

- Đề tài đã tổng hợp cơ sở lý luận về chuỗi giá trị, kênh phân phối ngành thịt heo, các chủ thể tham

- Đề tài đã tiến hành khảo sát hành vi các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng thịt heo tại các

- Đề tài đã đề xuất 6 chính sách hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi và chế biến thịt heo, đảm bảo kiể

- Đề tài có đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn cho các chính sách hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi v

- Kết quả nghiên cứu được sử dụng trong bài giảng về hệ thống phân phối, tổ chức chăn nuôi và chế
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Thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật: Vấn đề và giải pháp

ThS. Trần Thị Thu Hương

- Đề tài đã tổng hợp cơ sở lý luận về đặc trưng kinh tế - kỹ thuật ngành trồng trọt tác động đến thể ch

- Đề tài đã phân tích thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật ở các khía cạnh: cấu tr

- Đề tài đã đưa ra những đề xuất có tính khả thi trong việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thuốc bả

- Kết quả nghiên cứu được sử dụng trong bài giảng về QLNN đối với lĩnh vực bảo vệ thực vật.
Năm 2008

Đăng ký bảo hộ, sử dụng chỉ dẫn địa lý nông sản ở Việt Nam – những vấn đề pháp lý

ThS. Bùi Thị Hằng Nga

- Đề tài đã tổng hợp khung khái niệm có liên quan đến chỉ dẫn địa lý, nêu ra những khác biệt giữa c

- Đề tài đã phân tích thực trạng đăng ký, sử dụng và giải quyết tranh chấp về chỉ dẫn địa lý ở Việt N

- Đề tài đã đưa ra các đề xuất chỉnh sửa các văn bản hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ trong phạm vi đ
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- Đề tài làm cơ sở biên soạn bài giảng về xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản cho các doan

- Góp phần đào tạo thạc sĩ

Xung đột lợi ích giữa các chủ thể khi thực hiện đền bù giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp trong c

ThS. Lê Hồng Cậy

- Đề tài đã phân tích cơ sở lý luận về đền bù giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp trong các dự án

- Đề tài đã phân tích thực trạng đền bù giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp trong các dự án đầu tư

- Đề tài đã đưa ra một số gợi ý hoàn thiện chính sách đất đai trong công nghiệp hoá – hiện đại hoá n

Đề tài giúp biên soạn bài giảng về quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, nô

Những yếu tố thành công cốt lõi của các trang trại ở một số tỉnh phía Nam

ThS. Nguyễn Thị Thu

- Đề tài đã xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các trang trại sản
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- Đề tài đã thực hiện kiểm chứng mô hình tương quan trong tập dữ liệu khảo sát là các trang trại ở mộ

- Đề tài đã đề xuất các giải pháp điều chỉnh chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại, đáp ứng nhu cầu sả

- Đề tài giúp biên soạn bài giảng về quản lý kinh tế trang trại.

Những yếu tố thành công cốt lõi của HTX trong nông nghiệp ở Nam Bộ

TS. Đinh Công Tiến

- Đề tài đã phân tích cơ sở lý luận về khái niệm HTX thành công trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của xã v

- Đề tài đã phân nhóm HTX khảo sát thành 2 nhóm đối chứng: nhóm HTX thành công và nhóm HTX c

- Đề tài đã đề xuất một số gợi ý chính sách hỗ trợ kinh tế hợp tác, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâ

- Đề tài giúp đào tạo tiến sĩ, đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn cho các chính sách hỗ trợ kinh tế hợ
Năm 2007

Giải pháp nâng cao hiệu quả ngành trà xuất khẩu của Việt Nam

TS. Đinh Công Tiến
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- Đề tài đã phân tích cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh ngành trà xuất khẩu, các nhân tố tác động

- Đề tài đã phân tích chuỗi giá trị ngành trà xuất khẩu ở Việt Nam, chỉ ra được những nhấn tố hạn c

- Những đề xuất của đề tài ở góc độ vĩ mô lẫn vi mô trong việc nâng cao hiệu quả ngành trà xuất khẩ

- Đề tài giúp đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ, đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn cho các nghiên cứu ngành

Xây dựng cơ chế trả lương tại các công ty nhà nước cổ phần hoá ngành nông nghiệp và PTNT

TS. Nguyễn Thế Phong

- Đề tài đã phân tích cơ sở lý luận về tiền lương trong nền kinh tế thị trường, và vận dụng vào việc p

- Đề tài đã phát hiện được những yếu tố trong cơ chế trả lương làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doa

- Đề tài đã đề xuất những giải pháp hoàn thiện cơ chế trả lương tại các công ty nhà nước cổ phần ho

- Đề tài đã đóng
hoá ngành
góp trong
nôngviệc
nghiệp
chỉnh
và sửa
PTNT
Quy
trong
chếviệc
quảnthiết
lý tàikế
chính
cơ chế
trong
trảcông
lương
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nhà quả,
nước
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quảnl

Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án xây dựng cụm dân cư vượt lũ tại các tỉnh đồng bằng sô
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ThS.Phan Minh Phụng

- Đề tài đã tổng kết cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm của nước ngoài trong vấn đề tái định cư, đư

- Đề tài đã thực hiện khảo sát, phân tích thực trạng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án xây dựng cụm

- Đề tài đã đề xuất các giải pháp chính sách hoàn thiện các dự án xây dựng cụm dân cư vượt lũ, làm

- Đề tài mang tính thời sự, cấp bách và nhạy cảm, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ về

- Đề tài làm cơ sở biên soạn bài giảng cho lớp Bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư.

- Góp phần đào tạo thạc sĩ

Khảo sát tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển loại hình du lịch nông thôn bền vững cho vùng ki

ThS. Bùi Thị Lan Hương

- Đề tài đã phân tích cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm của nước ngoài trong việc phát triển du lịc

- Đề tài đã khảo sát thực trạng phát triển loại hình du lịch nông thôn ở vùng kinh tế trọng điểm phía N
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- Đề tài đã đưa ra một số gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách về chiến lược phát triển kinh tế -

- Đề tài làm cơ sở biên soạn bài giảng Du lịch nông thôn.

- Góp phần đào tạo tiến sĩ.
Năm 2006

Đánh giá tác động của chính sách thuế hiện hành đối với sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hội nh

TS. Nguyễn Thị Xuân Lan.

- Đề tài xây dựng phương pháp đánh giá tác động của chính sách thuế đối với sản xuất nông nghiệp

- Đề tài đã lượng hóa tác động của chính sách thuế hiện hành đến hoạt động sản xuất – tiêu thụ nôn

- Đề tài đã đề xuất một số biện pháp bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chính sách thuế nhằm không n

- Góp phần đào tạo tiến sĩ

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của một số mô hình sản xuất nông lâm nghiệp bền

TS. Phạm Xuân Quý.
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- Đề tài đã xây dựng được hệ thống chỉ tiêu đánh giá tính bền vững của mô hình sản xuất nông lâm

- Đề tài đã so sánh và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của các mô hình canh tác nôn

- Đề tài đã đề xuất một số mô hình sản xuất nông lâm kết hợp bền vững có hiệu quả kinh tế, xã hội v

- Góp phần đào tạo tiến sĩ

Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong các Trường đào tạo, bồi

CN. Lương Văn Trí

- Đề tài đã phân tích các yêu cầu thông tin đầu vào, xử lý dữ liệu và thông tin đầu ra của một hệ thốn

- Đề tài đã thực hiện khảo sát, tổng kết, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành

- Đề tài đã đề xuất các giải pháp về phần cứng, phần mềm để xây dựng hệ thống thông tin quản lý tr

Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành và phát triển thể chế thị trường giao dịch nông sản.

TS. Bảo Trung
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- Đề tài tổng kết cơ sở lý luận cho việc hình thành và phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Na

- Đề tài đã nhận dạng và phân loại các thị trường giao dịch nông sản ở Việt Nam, cơ chế vận hành

- Đề tài đã đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam tr

- Góp phần đào tạo tiến sĩ
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