BO GIAO THÔNG VN TAI
TRIRING DII HANG HA! VIT NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tçr do - Hnh phñc

S:,j$5g /QD-DHHHVN-KHCN

Hal Phông, ngày29 tháng42 nám 2021

QUYET D!NH
vic
phê
duyt
danh
miic,
giao thirc hin d tài nghiên ciTru khoa hQc
ye
cp Tru*ng Ham hçc 2021-2022
HIU TRU'ONG TRIXNG ftI HQC HANG HA! VIT NAM
Can cii' Quyé't djnh s 1756/QD-HDTngày 02/10/2020 cia H3i dng trlr&ng Trir&ng
Dgi hQc Hang hal Viet Nam v viçc ban hành Quy chl T chzc và hogt d5ng cia Tru&ng
Dcii hQc Hang hal Viêt Nam;
Can ci Quyê't djnh so' 1333/QD-DHHHVN ngày 25/7/2017 cña Hiu trw&ng
Tru'd'ng Dgi hQc Hang hal Viçt Nam v viçc Ban hành Quy djnh Hoqt dç5ng khoa hQc
cong nghc tgi Tru'&ng Dçi hQc Hang hal Viêt Nam,
Can c& Quyét djnh sO' 2068/QD-DHHHVN-KHCN ngày 10/11/2020 cia Hiçu tru'O'ng
Tru'&ng Dgi hQc Hang hal Viçt Nam v viçc ban hành Quy djnh xét chQn, thrc hiçn và dánh
giá d tài nghiên c&u khoa hQc c4z cc' so' cza Tru'&ng Dgi hQc Hang hái Vit Nam;
Can cá' K& hogch hogt dt5ng khoa hQc cong ngh näm hQc 2021-2022 cza Tru'&ng
Dgi hQc Hang hal Vit Nam,
Can ct nghj quye't so' 1564/NQ-HDT ngày 26/10/2021 cia H5i dng trw&ng v
viçc thông qua danh sách d tài NCKH câ'p cci so' nám hQc 2021-2022,
Theo d nghj cia TricO'ng Phông Khoa hQc - Cong nghc,
QUYET fflNH:
Diu 1. Phê duyt danh miic, giao thirc hin d tài nghiên cü'u khoa h9c cp Trithng
näm hoc 202 1-2022 (co danh sách kern theo).
Diu 2. Giao cho Phông Khoa h9c - Cong ngh thirc hin thu tic k kt các Hçp
dng thirc hin d tài khoa h9c cong ngh vâi các chü nhim d tài. Hixâng dn các chU
nhim d tài th?c hin trin khai nghiên ciru, nghim thu theo dung quy djnh hin hành.
Diu 3. Các chü nhim d tài nghiên ciru khoa h9c cp Trrnmg có trách nhim thirc
hin dy du, dung thai htn hçTp dng thirc hin d tài khoa h9c vã cong ngh d k k&.
Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tfr ngày k.
Tnrmg các PhOng: TC-HC, KH-CN, KH-TC, Thu trtthng các dcm vj có lien quan,
ChU nhim và các thành viên tham gia thirc hin c1 tài dä nêu tai Diu 1 chju trách nhim
thi hành Quyt djnh na1v
No'inhân:
- Nhii Diêu 4;
- Hi dong tnr1ng (dé báo cáo);
- Hiu tnrâng (dê báo cáo);
- Liiu: VT, KH-CN_
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DANH MUC BE TA! NGHIEN C1J1J KHOA HQC CAP TRIfYNG NAM HQC 2021-2022
(Kern theo Quye't djnh s.

TT

Ma I tài

Ten d tài

,/98 /QD-DHHHVN-KHCN ngày 23 tháng JO nãrn 2021)

Chü nhiêm (in dam)
/Nhóm tham gia

Muc tiêu nghiên

Thoi

Kinh
phi

triên
khai

(Triu
ddng)

PGS.TS. Nguyn Manh
Cirô'ng
TS. Phan Van Himg

Nghiên ct'ru phân tIch toàn din dira trên 130 tài
lieu khoa hçc lien quan, dánh giá toàn din v
dng li,rc chuyn di s, các yu t thành cong và
11/2021
rào can doi vol qua trInh so hoá Va chuyn di s
hin nay. Nghiên elm nay nhm xác djnh các yu
04/2022
t thành công, dng lirc và rào can di vài chuyn
di s có th duçxc áp diing cho bi cãnh cüa
ngành Hang hãi Vit Nam.

10

Nghiên clru tr dng cp cu tàu v6i sr h TS. Nguyn Van Sulmg
trçr cüa tàu lai sIr dlng các b diu khin ThS. Pham Van Luân
mng thin kinh nhân tao
ThS. Pham Quang ThIry

MIle tiêu là xay dmg h thng tlr dng cp câu si:r
11/2021
diing mtng than kinh nhân tao có sir h trq cüa
tàu lai tr hành. Hai bO diu khin mng thn kinh
04/2022
thirc hin hai chlrc näng khác nhau.

10

3 DT21-22.03

Xây drng các tham s6 cUa mô hinh Grey
trong dir báo ngun nhân Iirc thuyn viên TS. Bang BInh Chin
VietNam

Dira trén s6 Iiu thông kê cüa clic Hang hái v so
hrçrng thuyn viên Vit Nam bao gm S5 quan
11/2021
quân l, S5 quan 4n hành, Thus' thu và thç may
trong giai doan 2011-2018, tác giã áp ding mô
04/2022
hInh dir doán Grey d dua ra s 1iu dir báo v s
lung thuyn vién dn näm 2025.

10

4 DT21-22.04

Nghiên clru diu kin áp ding phép
Transverse Mercator xây drng hãi d di TS. Nguyn Thai Duing
bin

Nghiên clru c si I thuyt xây drng hài d di
11/2021
biên bang phép chiêu Transverse Mercator và
phrning pháp dn tàu khi sIr dung hãi d
04/2022
Transverse Mercator.

10

1

DT21-22.O1

2 DT21-22.02

Nghiên elm dánh giá v chuyn di s
trong lTflh vc hang hái

1
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5 DT21-22.05

6 DT21-22.06

7 DT21-22.07

Ten d tài

Chü nhim (in dim)
/Nhóm tham gia

Muc tiêu nghiên cuu

Th&i
gian
triên
khai

Kinh
phi
Triu
dng)

Nghien ciru phát trin mô hInh mô phong
TS. Do Van Cirôiig
qua trInh chuyn dng và phân táeh cüa
ThS. Trn Gia Ninh
màng du trên bin dira trên thut toán
ThS. Nguyn Lê Kim Phüc
phân chia dim Poisson

Nghien eiru xây dmg mt mô hInh mô phOng qua
trInh di chuyn và phân tách màng du trên bin
dua trên thut toán phân chia dim Poisson. Vic
áp diing thut toán Poisson vào mô hInh tràn dâu 11/2021
là mt phuung pháp mi 1n du tién duçc áp
ding 6 trong nixâc và trên the giói. Ngoài ra, mô 04/2022
hInh con có the mô phông dtiçc qua trInh màng
dAu trôi dat và va cham vào các dào hoäc c.0 true
ni di dng khác trén bin.

10

Nghiên ciru phuxmg pháp xác djnh dim
nóng giao thông trong khu virc có mt d TS. Lirong Tü Nam
tàu thuyn ian bang h s nguy him mâi

Nghien ciru xây dmg h s nguy him mOi d
phát hin ra nhung dim nóng giao thông trong
khu virc 1ung hçp có mt d tàu thuyn qua lai
11/2021
lan. H s nay có th thay di theo thai gian thirc,
dii doán ducc vi trI có th xày ra tai nan dam va
04/2022
gitta nhiu tàu. H s nay có hiu qua và d chInh
xác cao, có th áp dung cho các tram VTS d diu
tit giao thông.

10

Diu khin dông lire hoc thIch nghi he
TS. Nguyn Quang Duy
thong djnh vi dtng tàu thUy có tInh dn
ThS. Le Quang Vinh
yu to ngoi eãnh

Nghien ci'ru thit k hO diu khin h thng djnh
vj dng tàu thüy dira trén phucmg pháp diu khin
dng lirc hçc thIch nghi, nhm mitc dIch nghien
ciru ra bO diu khin djnh vj dng tàu thüy giüp
cho viêe dinh vi và gift huâng diiçc thun 1çi và 11/202 1
.
.
d dang hon, dc bit khi tàu thuyên hoat dng a
nhftng khu virc xa bi, chju ãnh hithng cüa diu 04/2022
kin ngoi cãnh, khi ma nhftng phuong pháp djnh
vi truyên thng nhu buOc day, thã neo gAn nhu
không cOn tác diving, gip tang tInh an toàn và
mang lai hiu qua kinh th cao.

10

2
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Chü nhiêm (in dam)
/Nhóm tham gia

Muc tiêu nghiên cu'u

Thi

Kinh
phi

triên
khai

(Triu
7'óng)

Nghien cüu nhrn chi ra nhthig thách thüc ma
Hip djnh CPTTP dt ra di vâi linh virc quyn
cong doàn ma cOn chi ra diiçic khó khän di vói
ngành hang hãi khi Vit Nam thi hành nh1mg cam
kt v quyn cong doan. Ngoài ra, nghiên cru
tng hçip, phân tIch và dánh giá các s 1iu tr
Hip hi chü tàu và Ciic Hang hãi Vit Nam
11/2021
nhm thra ra büc tranh tng quát cüa ngành trong
lTnh vrc quyn cong doàn. Cui cüng, nghiên ciru
04/2022
dira theo cac phân tIch s lieu sê phân tIch djnh
hixng các khó khãn ma ngành hang hái gp phãi
khi trin khai cam kt v quyn cong doàn cüa
Vit Nam vâi cong dàng các quc gia thành viOn
cüa CPTTP và di vào tr9ng tam chInh cüa nghiOn
ci'ru là d xut các giài pháp, dira trên Co s& dü
lieu dã thu thap và phân tIch.

10

8 DT21-22.08

D xut các giài pháp thüc Ay quyn
cong doàn cUa thuyn vien ti cac cong ,
vn tâi bin trong bi cãnh Vit Nam
tham gia Hip dinh Di tác Toàn diên
Tin b xuyOn Thai BInh Disang (CPTTP)

9 DT21-22.09

Nghien cüu, d xu.t các giâi pháp hoàn
TS. Ltro'ng Th1 Kim Dung
thin pháp 1ut và nâng cao hiu qua hoat
ThS. Büi Hrng Nguyen
dng quyêt djnh hmnh pht di vai tOi
CN. Nguyn Vit Ha
phm trong lTnh vrc hang hãi

D xut các giãi pháp hoàn thin pháp luat và các
11/202 1
giâi pháp khác nh.m nâng cao hiu qua hoat dng
quyt djnh hInh pht di vâi ti phm trong lTnh
04/2022
we hang hãi.

10

10 DT21...22.1O

TS. Liru Quang Hiu
Nghiên ctru giai pháp tang cung hiu qua
NCS. To Tr9ng Hin
b 19c khI thai tr dng co diesel tàu thus'
TS. Trn ThO Nam

Nghiên ciru giài pháp tang hiu qua lam sach khI 11/202 1
thai tr tàu thus' dáp irng yeu cu quy djnh ti Phi
04/2022
lic vi Cong i.râc MARPOL 73/78.

20

TS. Nguyn Thành Lê
ThS. Nguyn DInh Thüy
Huing
NCS. Nguyn Tun Anh
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Chü nhim (in dm)
INhórn tham gia

Muc tiêu nghiên ctru

ThOi
gian
triên
khai

Kinh
phi
(Triu
dong)

Nghien ci'ru giãi pháp hoán cãi b lam kin PGS.TS. Trtro'ng Van Dio
true cüa barn nixâc bin lam mat may ThS. Büi quc Ti'i
phi trang bj trên tàu huân luyn VMU KS. Nguyn Due QuS'nh
Vit - Han

Nghiên ciru dc dim cu tao, tü do tIm giãi pháp
hoán cãi b lam kin ca khI cho barn ly tam bang
11/2021
các 4t 1iu khác nhung vn dam bão duqc yéu
câu k thut cüa b lam kin cô trçic cUa barn ly
04/2 022
tam. D tu do cho phép giãm giá thành cüng nhu
rut ngn thôi gian bão duOng sira chtta barn.

10

12 DT21-22.12

Nghiên ci'ru eác bin pháp giâm mài mon
sa-mi xy lanh, xéc-màng trong khai thác TS. Bang Thanh Tang
dng ca diesel tàu thüy hai kS' thp tc khi ThS. Pham Van Linh
sIr diving nhiên lieu eO ham h.rçrng luu ThS. Hoàng Van Thüy
huS'nh thp

Nghiên ciru dua ra each kim tra, dánh giá ãnh
huOng cüa sr diing nhiên lieu có ham Iuçng hru
huS'nh thp tâi mài mOn sa mi xy lath và xéc
11/2021
mäng trong dng ca diesel tàu thüy hai kS' thp
te. D xut các bin pháp, hithng dn trong khai
04/2022
thác dê giâm sir mài mOn sa mi xy lath, xéc
mäng khi dng ca sIr dicing nhiên 1iu có ham
hxçing liru hu'nh thp.

10

13 DT21-22.13

Nghiên clru thit k h thng do và giám
PGS.TS. Trn Hng Ha
sat d rung dng cüa dng ca din lai
ThS. D Thi Hin
barn trên tàu bin

Xây dirng h thng giám sat rung dng cüa barn 11/202 1
nuc trên tàu bin và eãnh báo các hu hông có th
04/2022
xãy ra khi d rung qua mIre cho phép.

10

Nghiên elm ch tao thu nghirn b hOa TS. Lê Bang Khánh
trOn nhiên 1iu bang cong ngh khuy siêu TS. Nguyn Tun Anh
am
TS. TrAn Th Narn

Nghiên elm và eh tao thlr nghim b khu.y siéu
am tn s 20 kHz, cii th:
+ Nghiên elm ch tao du rung siêu am bang vt
1iu hçp kim thorn thay th cho hp kim titan 11/202 1
giâm drçc giá thành nhi.rng vn dáp 1mg ducie yêu
04/2022
cu cOng ngh.
+ Nghiên elm lira chçn mach diu khin khuy d
eó th khuy eho các hn hçrp nhiên lieu khác
nhau.

15

11 DT21-22.11

14 DT21-22.14
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Chü nhim (in dm)
fNhóm tham gia

Muc tiêu nghiên cfru

Thoi
gian
trin
khai

Kinh
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(Triu
dáng)

15 DT21-22.15

TInh toán va phân tIch qua trInh hinh
thành các kt tüa trên b mat kim loai cUa TS. Vu Van Mfrng
cac cong trinh ngoài khi khi duçic bão v TS. Vu Xuân Hu
an mon bang phucmg pháp ca t&

Xây drng mô hInh toán hçc và mô phöng sr trInh
11/2021
hInh thành các kt tña trên b mt kim l°ai cüa
các cong trInh ngoài khci khi di.xçic bào v an men
04/2022
b&ng phucmg pháp ca t&.

10

16 DT21-22.16

Nghiên ciru thit k và ch tto thit bj tçr
dng do hr&ng va giám sat các thông s TS. Vu Xuân Hu
nuàc thai cho các nhà may xir 1 nithc TS. Vu Van Mrng
thai dira trên nn tang cong ngh JoT

Nghien ciru th k và ch tao thit bj tir dng do
11/2021
hrng va giám sat các thông s ni.râc thai. Các
thông s cüa rnthc thai di.rçc do hr0ng và giám sat
04/2022
tr xa trên web server theo cOng ngh JoT.

15

17 DT21-22.17

Nghien ciru xây drng thut toán diu
khin phi tuyn bn v€tng nhm nâng cao TS. Pham Van Triêu
hiu sut barn qu5 dao trong diu khin KS. Dtng Van Trçng
tàu thüy

Xây drng thut toán diu khin chuyn dng cho
di tlxcmg là tàu thüy, dng thai giiip thIch nghi
11/2021
vài nhiu và bt djnh ttr mô hinh. Ngoài ra, thirc
hin chIrng minh n djnh dira trên 1 thuyt
04/2022
Lyapunov và mô phong trên phn mm MatlabSimulink d kim chüng lai thut toán dà d xut.

20

18 DT21-22.18

Nghiên ci.'ru thit k b icc Kalman cho h
ThS. Do Thi Hin
thng do müc nhiên 1iu t1r xa trén tàu
PGS.TS. Trn Hng Ha
bin d do chInh xác hrqng nhien lieu
TS. Trân The Nam
trong két theo thai gian thrc

11/2021
Xây dmg và thiêt ké b icc Kalman dê do on
dinh müc nhiên lieu trong két nhiên 1iu trên tàu.
04/2022
.

10

Nghien ciru ành hix&ng cong ngh phun TS. Trn Th Nam
phü và xir l' thit sau phun phü trong ThS. Pham Quc Vit
phiic vii si'ra cha phiic hi thit bj tàu thüy TS. D Van Doàn

Xác djnh quy trinh cong ngh phun phU và quy
trInh xü l nhit d nâng cao chit hxcmg lap phun 11/202 1
phü trong süa chtta thit bj tàu thüy; Phân tIch
bàn cht lap lien kt và ca tInh cUa lap phñ Ni-Cr 04/2022
len thép ch tao chi tit thit bj tàu thüy.

10

19 DT21-22.19

5
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Chü nhiêm (in dam)
INhóm tham gia
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gian
trin
khai
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phi
(Triéu
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20 DT21-22.20

15ng ding phucng pháp tInh toán k hiu
TS. Cao Dfrc Thip
(Symbolic Computation) trong tInh
ThS.LeDinhDung
nghiêm bn he trc khi tInh toán thit k
ThS. Büi Thi Hang
dóng miii tàu thUy

Miic tiêu chInh cüa d tài là tim each t'rng ditng
phucing pháp tInh toán k hiu vào các bài toán
tInh nghim bn he true tàu thüy môt each ti i.ru
11/2021
nht có th. Tr do xây dmg thut toán và 1p
trInh trên ngôn ngü l.p trinh MATLAB® mt
04/2022
phân mêm tInh nghim ben h tri7tc tàu thüy sir
diing tInh toán k hiu. TInh tin cy và khà thi
cUa phn mm duçc dánh giá vài các vi dii cj th.

10

21 DT21-22.21

Xây dimg mô hinh mô phOng s sinh
han gió tang áp dng ca diesel tàu thüy ThS. Phm Anh Dñc
nhtm dánh giá chit li.rcing lam viêc và TS. Trn Tin Anh
änh hr&ng cüa nO dn hoat dng cüa ThS. Pham Van Dung
dng ca

Miic tiêu cüa d tài là sau khi xây drng dmg
xong mô hInh s, së cho phép tInh toán si.rc can 11/2021
khI va khá näng giài nhiêt, qua dO dánh giá ãnh
hung cüa chat hiçng cong tác sinh han giO tang 04/2022
áp den sir lam vic cUa dng c.

10

Nghien cru ành hu0ng cüa vj trI hoành d PGS.TS. Trn Ng9c Tn
tam ni dn 1irc can tàu hang thi trQng tãi TS. Lê Thanh Binh
22000DWT bang phircmg pháp CFD
ThS. Nguyn Thj Thu QuS'nh

Nghiên ci'ru ânh huing cüa vi trI hoành d tam
ni dn lirc can tàu hang thi tr9ng tãi 22000DWT
bang phrong pháp CFD. Trên co s0 do xác djnh 11/202 1
duoc vi trI hoành d tam ni ti ixu duâi góe d
can
tàu
giüa
04/2022
lirc can tàu; Dánh giá müc giàm lire
phucmg an có hoành d tam ni ti ixu và phuong
an hlnh dang tàu 22000DWT ban du.

20

Nghien ciru hin tuqng xâm thirc cüa mô KS. Hoàng Thi Mai Linh
hInh chong chóng PPTC sir ding phn ThS. Nguyn Thj Hài Ha
mm Star-ccm+
ThS. Nguyn Thj Ha Phucrng

Nghien ciru sir ãnh hu6ng cüa áp suAt tham chiu,
buàc thri gian va các mô hInh dông ri kháe nhau 11/202 1
dn däc tInh chong chong r diu kin xâm thirc
va hInh ãnh xam thirc trên b mt cánh chong 04/2022
chóng.

10

22 DT21-22.22

23 DT21-22.23

6

TT

Ma d tài

24 DT21-22.24

25 DT21-22.25

26 DT21-22.26

27 DT21-22.27

Ten d tài

Chü nhiêm (in t1m)
/Nhóm tham gia

Muc tiêu nghiên cfru

Thôi
gian
trin
khai

Kinh
phi
('Triu
dng)

Nghién ciru tInh chn 1p ghép tiêu chun
giUa bac và triic cUa trirçrt d bôi trcrn PGS.TS. Dào NgQc Biên
thüy dng

Nghien ciru xây drng Co sâ 1 thuyt tInh toán,
lira chpn 1p ghep tiêu chun cho mi ghép giUa
trVc và bac cUa truçrt d bôi tron thUy dng;
Xây dirng mt chuung trinh t%r dng tInh toán và
11/2021
tra bang 1ira chn 1p ghép tiêu chun cho mi
ghép nay; Sr ding cor sà l thuyt và chucrng
04/2022
trInh dã xây drng vào thire tin tInh chçn 1p
ghép giUa trilc bac cUa tnr't dr bôi trcrn thUy
dng cUng nhix dUng trong cong tác giãng dy và
h9c tip.

10

1iJng d%lng phisong pháp s6 xay drng và ThS. Nguyn ChI Cong
phân tIch dc tInh chân vjt bin buâc ThS. Nguyn Manh Nén
nh&m nâng cao hiu qua khai thác
ThS. VU Thai Scm

Nghien cüu irng ding phuung pháp s xây dirng
throng dc tInh chân vjt bin buâc; Phân tIch dc 11/2021
tInh chân vjt bin buâc nhm nâng cao hiu qua
khai thác (cãi thin tInh co dng, tit kim nhiên 04/2022
lieu...).

10

Nghiên ciru dánh giá ánh hi.r&ng cUa các
TS. Cao Ngçc Vi
thông s kt cu cMn dO bin, lc1ià näng tãi
ThS. VU Van Tp
và tui thç cUa bO truyn dng dai

Thit 1p mi lien h giUa các thông s kt c.0
vâi dO ban, khã näng tãi và tui thç cUa bO truyn 11/202 1
dng dai. Dánh giá ành hr&ng cUa các thông so
kát cu tâi dO ban, khã näng tãi và tui thç cUa bO 04/2022
truyn dOng dai.

10

Nghiên ci.ru xác djnh chat bién tInh sU diing trong
gang cu d tang mi'rc dO cAu hóa. Thirc nghim
xác djnh ch dO xr l nhit d nâng cao chit
11/2021
Nghien ciru nâng cao cht luçrng gang cu PGS.TS. Nguyn Dining Nam
lucmg cUa gang cAu ADI bang xir 1 nhit. Co tInh
ADI d ch tao mOt s chi tit trong 0 to ThS. Hoàng Anh Tu.n
dat duoc cUa gang cAu vâi giâi han bn ti thiu
04/2022
và xe tãi hang nng
ThS. Pham Dirc
là 1000MPa; giâi han cháy là 670MPa và tong dO
dan dài ti thiu là 3%.

10

(
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28 DT21-22.28

Nghien ciru giâi pháp cong ngh tang
näng grafit hoá khi due gang

TS. Nguyn Th1 Thu Lê
TS.LeThjNhung
ThS. Doàn Xuân Tnrcmg

Xác dinh thrc mi lien quan gifla thành phn hoá
11/202 1
hoc và chê d cong ngh khi düc san phâm gang
xám dê dam bão grafit hoá, tir do xây drng do thj
04/2022
tra cru áp diing trong san xu.t.

10

29 DT21-22.29

Nghiên ciru giãi pháp nâng cao chit lugng
b mAt vat lieu chân vit tàu thüy d giAm TS. Lê Thi Nhung
hiên iircmg xoi mOn do xâm thire trong ThS. Doàn Xuân Tnrqng
môi tru?rng nuâc bin

Nghiên ci.'ru xây dirng mô hInh toán hc dir doán
11/2021
hin tuçlng xOi mon do xâm thirc và dua ra các
giãi pháp nhm nâng cao kha nAng chong xOi
04/2022
mOn do xâm thire cüa 4t 1iu kim loi.

10

30 DT21-22.30

Nghien ciru nâng cao chit luçrng thép
CB400 dung trong kt c.0 cong trInh giao TS. Trn Thj Thanh Van
thông và xây dimg

Thit 1p quy 1ut quan h gitta các thông s xir I
nhit trong vttng hai pha (xtr 1 nhit song pha)
11/2021
dn Co tInh thép CB400, ttr do, lam co s& ctiu
khin co tinh cüa thép CB400 theo yêu cu str
04/2022
ding khi can d ben cao hoc d déo cao hoe
vtra bn và vtra dêo.

10

31 DT21-22.31

Nghiên ciru su hao mOn cüa diên ciic
gia cOng bang micro EDM

TS. Nguyn Tin Dung
•
TS. Hoang VAn Thành
ThS. Vu VAn Tp

Nghien ci.'ru co ch mOn cüa din cire khi gia cOng
11/2021
bang Micro EDM, thrc nghim d kim chüng,
ttr do dua ra phuong phAp bü cho six hao mOn nay
04/2022
dê tang dt chInh xAc khi gia cOng.

10

32 DT21-22.32

Nghien c(ru Anh hithng cAc thông s cong
ngh dn chAt hrcrng san phAm in 3D TS. Hoàng VAn Thành
Laser (WLAM) khi str dung vat lieu soi ThS. Vu VAn Tp
thép không gi

Nghiên ei'ru nghién ciru Anh hirâng các thông so
11/2021
cong ngh dn chAt hrcrng sAn pham cOng ngh in
3D Laser (WLAM) khi str ding 4t 1iu sçYi thép
04/2022
không gi.

10

a

8

TT

MA d tài

Ten

Chü nhiêm (in dam)
/Nhóm tham gia

Muc tiêu nghiên cfru

ThO'i

Kinh
phi

trien
khai

(Triu
&ng)

33 DT21-22.33

Nghiên cüu xu hi.râng phát trin - ca hi
và thách thüc di vâi linh ' O to r
ThS. Lê DInh Nghiêm
trén the gii và Vit Nam giai don 20202030

Nghien cüu dánh gia nhu cau thrc t trên th gh9i,
chInh sách phát triên O to din trên th giâi; Dánh 11/2021
giá Co hi và thách thirc trong linh vrc O tô;Tim
ra huâng phát trin, xu huâng phát trin ngh 04/2022
nghip trong 1mb virc O to din.

10

34 DT21-22.34

Nghiên ci.'ru ành hi.râng cUa birc xa mt
tthi dn khã nAng lam vic cüa h thng TS. Thm Bôi Châu
lam 1tnh hp phigi sir diing nAng hrcmg mat TS. Trn Th Nam
tthi

Xác djnh hiçing nhit thu duçc tü büc xi mt tthi
11/202 1
theo gR, trong ngày.
Dánh giá hiu nàng lam vic cüa h thng lam
lanh hap phii sü diving nang hrçmg mt tthi theo 04/2022
nhit krgng thu dugc.

10

35 DT21-22.35

Tang ci.rng tInh chInh xác 1p rap cüa h
TS. Ngô Gia Vit
thng dir&ng ng tàu thüy trên Ca si phân
ThS. Nguyn Düc BInh
tIch các däc dim thit k
kt

Xây dmg duçic co sâ 1 thuyt cho phép sir ding
11/2021
các yêu t kt cu và hInh dáng thit k cüa h
thng dithng ng nhm nhm tang cii&ng tInh
04/2022
chInh xac lap rap cüa h thng du&ng ng do.

10

36 DT21-22.36

TS. Dirong Xuân Quang
Phân tIch nhit dng 1rc hc Ac quy niiit
TS. Cao Ngoc Vi
bang phuong pháp mO phOng CFD
ThS. Nguyen Manh Chiu

Xây drng mô hInh s CFD cüa Ac qui nhit;
Mo phOng dáp ng nhit cUa Ac qui thit.

Mo hinh hóa và diu khin robot di dng
TS. Pham Dlnh Ba
vâi co cau lái sir diing ba bánh xe da
TS. Phan Van Duccng
huing

Xây dirng mô hInh toán h9c (dng hçc và dng 11/202 1
lirc h9c) và thit k b diu khin robot barn qu
04/2022
dao.

10

Nghien ciru ch tao cánh tay Robot 4 b.c ThS. Nguyn Dfrc Sang
tir do ci nhö diu khin qua Internet
ThS. Nguyn DInh Khiêm

Ch tao throc mô hInh cánh tay Robot cc nhO vài
11/2021
tAi tr9ng t6i da 300 gram;
Co 2 ch d diu khin: Offline qua phIm bm và
04/2022
man hInh hoc Online qua Web.

15

37 DT21-22.37

38 DT21..22.38
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04/2022
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39 DT21-22.39

Nghiên cüu nâng cao chit luçmg phic hi
TS. Nguyen Lan Hu'o'ng
bánh rang nhO cüa co cAu quay trong may
ThS. Pham Thi Yn
nâng chuyn

Nghiên ciru xác djnh ch d thâm C-N cho nhóm
11/202 1
chi tiM bánh rang nhö trong Co cu quay; Phân
tIch däc dim t chüc, tInh chit cüa lap thm dn
04/2022
khã näng lam vic cüa chi tiêt.

10

40 DT21-22.40

Nghiên ciru tInh toán dao dng cüa kM ThS. Nguyn Thj Xuân
cu thép cn triic tháp khi nhAc hang len Huong
khói mt nn
ThS. Vu Van Tp

Nghien ciru xác djnh các thông s ãnh huâng dn
11/2021
dao dong cüa kM cAu thép cüa cn triic tháp. TInh
toán dao dng cüa kM cu thép cn triic tháp khi
04/2 022
nhc hang len khôi mt nan.

10

41 DT21-22.41

Nghiên ciru ch tao thu nghim mô hInh
PGS.TS. Trn Sinh Biên
cong to din hai chiu 11mg diing cOng
TS. Nguyn Van Tin
ngh JoT

Xây drng drçic mô hinh Cong to din hai chiu 11/2021
hoat dng n djnh, cO d chInh xác cao vri giãi
04/2022
tin hiu do ph bin trong thirc t.

15

42 DT21-22.42

Nghien ci'ru ch tao mO hInh thiM bj bay
TS. Nguyen VAn Tien
không ngui lái tir dng tip cn miie tiêu
PGS.TS. Hoàng Xuân BInh
h trçY cOng tác c11ru nan hang hãi

Xây dirng thành cOng mO hInh mO hmnh thiM bj 11/202 1
bay không ngiRi lái có th tir dng bay theo ta
04/2022
d GPS, h trq cong tác c11ru nan hang hãi.

20

43 DT21-22.43

Nghien c11ru xây drng h théng PLC S7ThS. Trn Tin Liro'ng
1200 diu khin mô hinh di tlxçxng ni
PGS.TS. Hoàng Xuân BInh
hcxi tàu thüy s11r ding Matlab

Xay drng duc chixong trInh trên Matlab cho
11/2021
phép mô phOng di tuçing và chrcrng trInh cüa
PLC S7-1200 nhm thu nghim tinh diling dn
04/2 022
cüa ehiiang trInh diu khin trong PLC

10
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Nghien ciru, ch tto b nghjch hru ba pha
ThS. Vu NgQc Minh
sir ding van cong suit tIch hcip driver
ThS. Pham Thj Hng Anh
phiic vii dào tao

Ch tao thành cong b nghjch hxu ba pha sü ding 11/2021
van cong suit tIch hçp driver sir dtng cho phOng
04/2022
thI nghim din tr cong sut (220V, 750W).

15

Nghiên cru, ch tao thit bj quan trc tr TS. Trn Thj Phiro'ng Thão
dng nng d khI và biii uing d1ing cOng TS. Nguyn Van Tin
ngh JoT
ThS. Vu Thj Thu

Thit k mt thit bj do hr?ing da kênh có tim
näng thu cu sir dicing trong thrc t cao vOi 1
thuyt xi:r l s 1iu do hin dai, dung cOng ngh
ToT d thu thp, giám sat kt qua do có d chIth
xác cao irng dung trong các khu cong nghip ciii
th là các muc tiêu sau:
- Dlx9rc ung diing d kim soát môi truàng t&
nht dia trén thông s chInh xác do duçc tr cam 11/202 1
bin, han ch rüi ro 6' mrc thp nht tir tác dng
cüa môi tnr&ng: nng d biji cao, nng d khI CO 04/2022
và CH4 cao.
- Thit bj do dirçc thiM k cO tInh "ma" vOl dy
dü các chirc nang ca bàn và b sung nhiu chi'rc
näng "nâng cao"
- Co chirc näng km tru thông tin dung krcng lan
d phiic vi cho các thim vil thng kê hay theo
dOi th6'i gian dài.

15

TS. DIo Quang Khanh
Nghiên ciru xây dimg mO hinh h thong
ThS. Hüa Xuân Long
di&u khin chân vit dao km trên tàu bin
ThS.Tông Lam Tüng

Xây drng cci sO 1 thuyt v h diu khin chân
vjt dao km dy tàu dung dng ca chip hàth là
dng co din.Thit k 01 mO hinh diu khin
chân vjt dao luu có khã nang kt n6i, giao tip, 11/202 1
quàn l, giám sat bang phn mm: 1p trInh diu
04/2022
khiên quay thun nghjch chân vjt chInh, diêu
khin góc quay huOng cüa chân vjt, giám sat tc
dO ti'r xa, hin thj thông tin ti xa: Tc dO chân vjt,
góc quay hirOng cüa chân vjt.

20
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47 DT21-22.47

Nghiên cru he thng sac din cho acquy ThS. Dng DInh Phñc
chuyén dçing trang bj trên tàu djch vii va ThS. Hüa Xuân Long
tàu cho khách ci nho chay then
PGS.TS. Viiong Dirc Phiic

Nghiên cru 1' thuyt, disa ra disçc cu trüc,
nguyen i và nhung iiu, nhi.rc diem cüa h tMng 11/202 1
tram phát din mài so vâi tram phát din hin ti
04/2022
cüa tàu thüy, qua do chi ra tInh khã thi khi áp
dung s luçing lan mô hInh nhu 4y.

10

48 DT21-22.48

Nghiên ciru bô di&u khin thông minh cho TS. D Khc Tip
may bay không nguYi lái vâi tâi trong ThS. Tng Lam Tüng
thay di
ThS. Lê Van Tam

Thit k b diu khin thông minh UAV vai tâi 11/202 1
tr9ng nng d thirc hin kim soát qua trinh bay
04/2022
cüa UAV.

10

Nghiên cüu nâng cao cht lucmg diu
khin barn qu dao tàu thüy sr diing kt TS. Nguyn Hun Quyn
hp thuât toán diu khin dir báo rnr rông ThS. Phan Dang Dào
và mng Nciron nhan tto

Nang cao cht li.rçing barn qu do tàu thüy, giãm
d qua diu chinh khi diu khin barn qu dao,
11/2021
nh.n dng và khü nhiu tác dng diu khin bang
cách sr diing kt hçip thut toán diu khiên dir
04/2022
báo có hiu chinh mô rng và mng Noron nhân
tLo.

10

PGS.TS. Trn Anh Dung
Nghien ciru diu khin djnh vj dng tàu
KS. Nguyn Van Hung
thüy scr di1ng logic m
ThS. Phm Minh Thào

Nghien ciru, tng hçrp bO diu khin mr Sugeno
kt hçip logic môr vâi mng no ron d diu khin 11/2021
djnh vi dng tàu thüy theo vj trI vâ hi.rOng d.t
trong diu kin tác dng cüa các yu t môi 04/2022
tnrrng.

10

49 DT21-22.49

50 DT21-22.50

51 DT21-22.51

Nghien ciru, thit k t hçrp mô phóng
ThS. Nguyn Thanh Van A
thiic t ão 3D h thng chng chay, chng
.
KS. Nguyn Van Hung
chim tàu thüy phiic vi dào to và hun
PGS.TS. Dinh Anh Tun
luyn ngành Hang hâi

52 DT21-22.52

Nghien ciru xây drng h thng diu ldiin
TS. Nguyn Minh Cu'ô'ng
den giao thông thIch tirng vOi mat do
ThS. V Van Rirc
phucing tin dira trên thj giác may tInh

Nghien ciru, thit k và xay dirng rnô hinh tàu vri
mt s h thng chta cháy và chng chim tàu
thüy. Giao tip truyn thông két n& giüa các thit
bi h tro thirc t âo (VR) va xay dirng quy trInh
.
nghip vit xir l sir cô khi xãy ra cháy, chim trén
tàu thüy
Xây drng rnt h thng diu khin den giao thông
cho môt nut giao ct dira trên sr phát hin tc
nghen giao thông bang cách si.'r ding thj giác may
tInh.

11/2021
04/2022

20

11/202 1
04/2022
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Nghiên ct'ru irng dung cong ngh RTL - SDR d
phát trin các b thu mm cho mt s h tMng
11/2021
thông tin tucing tir và s nhu: h thng truyên
thông tucing tir AM, FM, h thng truyn thông
04/2022
s BSK phic vii thirc hành, thI nghim chuyên
ngành Din tU vin thông.

20

PGS.TS. Viro'ng Dfrc Phüc
ThS. DO Van A
ThS. Lê Van Tam

Nghien ciru mô hinh toán tàu thñy ph bin, cac 11/2021
h thông diêu khiên dang duqc sü ding. Thiêt kê
04/2022
h thông diêu khiên m& lai h thông lái tir dng.

10

55 DT21-22.55

Nghiên ciru áp ding mô hInh hc sâu TS. Nguyn Hfru Tuân
YOLO vào bài toán phát hin dam cháy
ThS. Trjnh Thj Ngçc Hucrng

Miic tiêu cüa d& tài là xây dimg mt h thng
phn mm (demo) có khà nAng phát hin khói và 11/2021
li:ra, tr do dim ra cành báo sam cho ngithi dUng.
Mi:rc do chInh xác trên 95% và dU nhanh d chy 04/2022
vâi thñ gian thirc.

10

56 DT21-22.56

TS. Nguyn Duy Trirong
Phát hiên li di sai lan dir&ng cUa phrning
.
Giang
tin giao thông dira trén deep learning
ThS. Nguyn Hanh PhUc

KhAo sat, nghiên ciu, phân tIch xây drng h
thng phát hin li di sai lan dtthng.

11/2021
04/2022

10

ThS. Ph3m Trung Minh
Nghien ciru áp dung trI tu nhân tao trong
KS. Là Xuân Anh
diu khin phircing tin bay không ngithi
ThS. Nguyn Hoàng ThUy
lái
Trang

Nghiên ciru cài cttt cci ch diu khin hoat dng
cUa phixang tin bay không ngix&i lái. Ap ding trI
11/202 1
tu nhân tao trong vic xir 1 d 1iu thu nhn
phircmg tin bay không ngizñ lái, tr do h th6ng
04/2022
tir quyM djnh thao tác diu khin cAn hoat dng,
1mg dung trong vic giám sat di tirçYng.

20

53 DT21-22.53

Nghien ci'ru phát trin các b thu mm h
thng diu ch tuxYng tir và diu ch s sr TS. Nguyn Phu'orng Lam
d11ng cong ngh RTL - SDR phiic vii dào TS. Pham Vit Hung
to

54 DT21-22.54

Thit k bô diu khin m
.
thông lái tir dng tàu thüy

57 DT21-22.57

lai cho he
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58 DT21-22.58

Nghiên ci'ru WebGis d xay drng h thng
TS. Trân Thj Hwo'ng
thông tin quãn 1 cht krçng môi tru0ng
ThS. Bñi DInh Vu
không khI a thành ph Hái Phông

Xây drng phân mém quán l chat 1uqng môi
trithng không khi ti thành ph Hãi Phông.

11/202 1
04/2022

10

59 DT21-22.59

Nghien ciru áp ding mng hçc sâu cho
TS. Lê Quyêt Tiên
bài toán phát hin và phân loai phucmg
ThS. Trn Dinh Viro'ng
tin tham gia giao thông

Muc tiêu cüa d tài là nghiên cru và áp ding
11/2021
mng hc sâu cho bài toán phát hin và phàn loai
phucing tin tham gia giao thông tir tin hiu
04/2022
camera hành trInh.

10

Phân tIch dánh giá vai trô cüa softwareThS. Pham Ngoc Duy
defined network và then toán dam may
KS. Nguyn Trung Quân
trong chuyn di s doanh nghip

Nghiên ciru các kin thirc tng quan v din toán
dam may và SDN (khái nim, dc dim, tInh ch.t,
19i Ich và uu nhuc dim khi áp diing), các kin
thi'rc ttng quan v chuyn di s& và chuyn di
s doanh nghip. Phân tIch, dánh giá duçc vai trô
11/2021
cüa din toán dam may va SDN dôi vâi qua trInh
hin di hóa h thng và chuyn di s t chi'rc,
04/2022
doanh nghip. Khão sat, phân tIch và lam rO dmc
nhu cu, thirc trng áp diing các cong ngh nay ti
các t chirc, doanh nghiêp hin nay. D xut, xay
dmg và trin khai duçc mô hInh thirc nghim áp
ding din toán dam may và SDN.

10

Nghiên ciru rng dicing cong ngh GPS ThS. Nguyn Thi Hong
RTK CORS trong thành lap hxâi ThS. D Hng Quan
ThS. Nguyn Quang Huy
khng ch dO cao hang IV Nhà niiâc

Trén co sa phân tIch bàn chat do cao bang k
thuât do GPS RTK, yeu cu v d chinh xác cüa
1uâi dO cao hang IV Nhà rniOc, d xut quy trinh 11/202 1
do cao b&ng k5 thut do GPS RTK str
ditng cong ngh tram CORS. Dçr kin kt qua do 04/2022
cao GPS RTK CORS dat dO chInh xác xây dimg
luâi dO cao hang IV Nhà mrac.

20

60 DT21-22.60

61 DT21-22.61
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62 DT21-22.62

Nghien ciru rng diing may do sâu hai tn
don tia MKIII và thit bj rà quét side scan ThS. Nguyn Tr9ng Khuê
sonar 4125 dé khão sat thành 1p ban do KS. Phm Khanh Duy
dja hInh i vüng nuâc nông

D xut giãi pháp cong ngh kt hçp gitta may do
11/2021
sâu hai tn dan tia và thit bj rà quét side scan
sonar d phiic vii vic khão sat do ye dja hInh
04/2022
vüng nithc nông.

63 DT21-22.63

Nghien ciru 1mg diing k thut phá chân
TS. Pham Van Khôi
không trong mô phóng s dp tràn kiu xi
ThS. Pham Thi Ngà
phong diu khin km lucmg xã 10 h chlra
.
ThS. Doàn Thi Hông Ng9c
nuàc
.

64 DT21-22.64

TS. Trn Dfrc Phil
Nghiên elm 1mg diing dO 1iu ânh v tinh
ThS. D Hông Quan
da ph xay drng ban d dja hlnh day bin
ThS. Nguyn Trong Khuê

Mo phOng s 1mg ding kS' thut phá chân không
trong dp tràn kiu xi phông diu khin liru 1ucmg
xã 10 h chüa bang mô hInh toán và mô hinh 4t
1)'.
Ung diing dO 1iu ánh v tinh da phô xay drng
ban d dia hInh day bin. Trên ca sâ d, nghien
elm dánh giá khã näng áp diing dO 1iu ãnh vin
thám d giám sat các vOng bin và yen bin Vit
Nam.

65 DT21-22.65

66 DT21-22.66

Kinh
phi
('Triu

dong)

10

11/2021
04/2022

20

11/2021
04/2022

20

Nghien ci'ru, dánh giá các yu t hinh h9c
cUa tuyn duông ngay tO giai don thit ThS. Pham Thj Ly
k d dlr báo dim den và rOi ro tai nn TS. Nguyn Phan Anh
trên mtt s tuyn dng vành dai ti Hâi ThS. Lê Thj L
Phong

Phân tIch, dánh giá các yu t hInh hçc cOa tuyn
dix?ing ngay tO giai doan thi& k d dIr báo dim
den và rOi ro tai nan trên mOt sé tuyn dmng
vanh dai tai Hãi PhOng. Thu thp so 1iu thiêt kê
11/2021
các tuyn dung: S 1iu dm Xe, các vi trI giao
cit, chi tiêu k5' thut. Dánh giá, phân tIch d d ra
04/2022
huàng giài quyt trong cong tác th chlrc giao
thông. Dua ra cãnh báo sam cho ng1Ixi tham gia
giao thOng, h trçi các dan vj quân 1 trong cong
tác t chlrc giao thông.

20

Nghiên elm giài pháp nâng cao hiu qua
cong tác bão trI the Cong trInh cáng bin TS. Phm Van Trung
Vit Nam

Cn có mOt nghien elm cii th và ctánh giá dO tin
cy cOn 1i cOa cOng trInh thông qua cong táe 11/2021
kim djnh các cong trinh cii th. TO do d xut
các giãi pháp nh.m giàm thiu tác dng dn dO n 04/2022
djnh elm cOng trInh trong qua trinh khai thác.

20
(.
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67 DT21-22.67

Nghiên ciru si'r diing các hi.r&ng dn cüa EurotopNghien cüu irng ding khi phU
2019 d nghien ciru tInh toán img ding khi phü
11/2021
RAKUNA-IV cho các Cong trmnh bão v PGS.TS. Lé Thi Huong Giang Rakuna IV cho các cong trInh dê bão v theo tieu
cãng và bão v b khi chju song tràn tai ThS. Vu Thj Chi
chu.n song tràn. Tü do so sánh lira chçn kIch
04/2022
Viêt Nam
thurc khi phñ hçip l và üng diing trong tInh
toán thit k các cong trInh ti Vit Nam.

20

68 DT21-22.68

NghiOn ciru và d xut giãi pháp st'r ding
TS. Nguyn Thj Dim Chi
phi gia hóa h?c d xi:r l dt n1iim mtn
TS. Nguyen Thj Hng Hanh
tai ch lam nen thr&ng giao thông nông
ThS. Pham Thj Ngà
thôn trên dja bàn thành pM Hãi Phông

Nghiên ciru giài pháp sCr ding phii gia vo c
cüg hóa dAt d xr 1 dAt nhim mn ti ch lam 11/202 1
nn di.i&ng giao thông nông thôn. Xây drng quy
trInh thi cong Mn dii&ng giao thông nông thôn sir 04/2022
diing phii gia hóa ci'rng dat nhim man.

20

69 DT2122.69

Nghién cüu 1p trInh thit k thit bj thu
thp dQ lieu diu khin tàu phitc vii cho TS. Nguyn Xuân Thjnh
cac nghién ciru chuyn dng tàu chy trén ThS. Doàn TM Manh
lMng

Miic tiêu cüa d tài là 1p trinh cM to mt thit
bj thu thâp toàn b dt 1iu chuyn dng cia mt 11/202 1
con tàu va xay dmg mt chrnmg trInh tir dng
diu khin tàu d mô phong chuyên dng tàu trên 04/2022
tuyên luông.

10
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70 DT21-22.70

71 DT21..22.71
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Chü nhiêm (in dam)
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Muc tieu nghien ctru

Thôi
gian
.
trien
khai

Kinh
nhI
(Triçu
dcng)

Phân tIch dao dng cüa thanh có xét dn PGS.TS. Doan Van Dun
bin dng trixçt ngang bang phixang pháp ThS. Trn Van Bôn
ph&n tir hftu han
ThS. Doàn Thj Hng Nhung

Sir dlng phuong pháp chuyn vi cucng bi'rc kt
hçip vâi phirong pháp phn tir hQu han xây dirng
và giãi bài toán dao dng tir do cüa thanh có xét
dn bin dng tnr9't ngang; Dim ra tn s dao
dng riêng cUa cüa thanh; So sánh kk qua nhn
ducrc theo hai trix?mg hcip có xét và không xét dn 11/2021
änh hixrng cüa bin dang tnrçit ngang, tr do dim
ra nhn xét và dánh giá; So sánh kt qua nhn 04/2022
drçc trong trll&ng hçrp không xét bin dang tnrt
ngang vOi kt qua nhn thrçc tir các phirang pháp
hin co, tir do dim ra nhung nhn xét, dánh giá v
d hOi ti cUa bài toán khi giãi bang phiiong pháp
so.

10

ThS. Trn Van Tüng
Toiizu hoa hç ket cau thep dan ong bang
ThS. D Quang Thành
thuat toan ye gen (KCT)
.
ThS. Ngo Viçt Anh

Nghien ciru ap ding phiicng pháp phn tir hthi
han theo phi.rcmg pháp phân tIch tuyn tInh d
phân tIch trng thai lam vic va ni 1irc cüa h k&
cu, xây drng mi quan h gifla các bin trong
ham t6i uu va ham giâi han tr do lam co si xac
djnh nghim ti uu theo thut toán bang gen.
Van dung tiêu chun TCVN 5574:2012, 11/2021
Eurocode 4, tiêu chun AISC vào trong phân tIch
tinh toan. Xay drng cac ham theo thuat toan ye 04/2022
gen bang cách 1p trInh code và tin hành chay ti
ru hóa di các ham dã xây dirng d dat duc kt
qua cui cüng là các nghim ti uu. So sánh kêt
qua nghim ti tru hóa gita các tiêu chun, tir do
dánh giá hiu qua cUa thut toán v gen dôi vâi
trng tiêu chun.

10
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khai
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Nghien ciru cong ngh kt cu mâi khc TS. Büi Quc Blnh
ph%lc six c kè chinh trj kiu cçc kt hçp PGS.TS. Nguyn Van Ngc
dá d KRV3, KLT6 trên song Hng
TS. Pham Quc Hoàn

Xác dinh nguyen nhân sir c kè KRV3, KLT6;
11/202 1
nghien cüu cong ngh kt cu mài khc ph11c trit
d hn ch cong ngh kt cu kè ccc kt hcrp dá
04/2022
do.

20

73 DT21-22.73

Ap diing nghiên ci.ru djnh hxqng trong mô
hInh dir báo cac than t ãnh hix&ng trçrc
tip và trung gian dn chin luqc lien kt TS. Lê SoOn Tüng
hçip tác ngang (horizontal cooperation) ThS. Nguyn BIch Ngc
gifta các doanh nghiêp logistics nhm gia
tang lçri th cinh tranh

Danh giá tng quan v cx sâ l lun v l thuyt
lçi th canh tranh trong hott dng san xut kinh
doanh va chin luçc hçp tác kinh doanh; Xây
drng co sô l lun, mO hInh dir báo các nhân to
trirc tip, nhân t trung gian tác dng dn chién
11/2021
krçc hçp tác ngang giva các doanh nghip
logistics;
04/2022
Ap diing phuxxng pháp nghien ciru djnh hicmg, thu
thp dü 1iu, chy phn mm phân tIch dü lieu d
kim djnh các già thuyt; Phân tIch, dánh giã kt
qua nghiên ciru, và d xut kin nghj, giái pháp
và các hu&ng nghien ci'ru trong tl.wng lai.

20

74 DT21-22.74

Miic tiëu du tién cüa nghien ciru là lam rO khái
Nghiên cüu xu htxâng cáng bin thông
nim cãng bin thông minh. Ben cath do, thông 11/202 1
TS. Phm Thi
minh, áp diving phmmg pháp phân tIch trc
qua vic dánh giá các nghien ciru v càng bin
ThS. Nguyn Thj Hucmg Giang
hrcing thix miic
thông mith, các xu huàng hin tai và mài v cáng 04/2022
bin thông minh duc xác djth.

20

75 DT21-22.75

Dánh giá và d xut mt s bin pháp
thtm nâng cao hiu qua hoat dng cüa
các bn cãng Container tai khu virc càng ThS. Pham Trung Kiên
bin Hãi Phông giai doan tir näm 2010
dn nam 2019

10

72 DT21-22.72

Xây dirng mO hInh dánh giá hiu qua hoat dng
cüa cac bn cãng container. D xut các kin d 11/202 1
nhm ti iru hóa hiu qua hoat dng san xu.t kith
doanh cüa các bn cãng container tai dja bàn 04/2022
Thành ph Hâi PhOng.

18

TT

Ma d tài

Ten d tài

Chü nhiêm (in Im)
lNhóm tham gia

76 DT21-22.76

ThS. Büi Thi Thñy Linh
D xutt các chInh sách phát trin cãng
TS. Hoang Thj Ljch
xanh tai Hãi Phàng tâi näm 2030
ThS. Quãn Thj Thüy Ducmg

77 DT21-22.77

Nghiên ciru xây dirng mô hInh dir báo các
nhân t tác dng lam gia tang hoat dng
logistics thu hi cho các doanh nghip ThS. Han Huyn Throng
Vit Nam, gop ph.n gia tang hiu qua TS. Lê San Tüng
hoat dng cUa doanh nghip và giãm
lucing ph thai ra môi truxng

78 DT21-22.78

Nghiên cru tinh hInh xá thai khI CO2
si'r diing näng Iucmg cüa các cáng
container tai Hài Phàng

79 DT21-22.79

Nghiên cru bin pháp chng Un tc tai
khu vrc cng câng can, áp ding cho lCD TS. Nguyn Minh Dfrc
Tan Cãng DInh VU

ThS. Hu5'nh Tt Minh
ThS. Pham Minh Tin

Muc tiêu nghiên cfru

Nghien cu tim hiu các din hinh tiên tin
châu Au và M v các mat: bO tiêu chI xây dmg
cáng xanh và các chInh sách h trV phát triên
cãng xanh. Tim hiu thirc trng phát trin cáng
xanh tai Hãi Phông. D xut các chInh sách phát
trin cãng xanh tai Hãi PhOng tâi nãm 2030.
Dánh giá tng quan c s& 1 1un v hott dng
logistics thu hM, các nhân th ãnh hithng dn hoat
dng logistics thu hi. Xây drng cci si l luan,
mô hInh dir báo các nhân t tác dng lam gia tang
hoat dng logistics thu hi cüa các doanh nghip
Vit Nam.
Ap ding phiiang pháp nghien ciru djnh hrcmg, thu
thp dt lieu, chay ph.n mm phân tIch d lieu d
kim djth các giã thuyt nghiên ciru. Phân tIch,
dánh giá kt qua nghiên ciru, và d xut kin
nghj, giài pháp và các huâng nghiên ctru trong
tucxng lai.
Dánh giá hiçmg phát thai CO2 và tInh hinh sir
diing näng luçing tai các cáng container chInh trên
dja bàn thành ph Hài Phông. Xác djnh thrçc các
nhân t ành huông lan tâi kt qua dánh giá tao
tiên dê cho vic phát trién cãng biên xanh, ben
vitng.

Thôi
gian
trin
khai

11/2021
04/2022

Kinh
phi
(Triu
dng)

20

11/2021
20
04/2022

11/2021
04/2022

10

H thng hóa co sâ l thuyt xp hang tai khu
11/2021
vrc cong cang can; Dê xuât phuang an giàm täc
nghn, dáp Ung yéu cu v djch vii khách hang
04/2022
cUadanvi.

10
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('Triu
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Nghiên ciru cac nhan t tác dng dn phát
trin Kinh t câng trong chin lixçic phát TS. Pham Viêt Hung
triên kinh të biên cüa Vit Nam giai doan ThS. Nguyn Ngçc Ha
2000-2020

Nghien ciru v vai trô cüa Kinh té cãng trong
11/2021
chin 1uçic phát trin kinh t bin Vit Nam. Xác
djnh duçc các nhân to tác dng tIch circ và tiêu
04/2022
circ dn phát trin Kinh t Cãng.

20

Nghien ciru ãnh hix&ng cüa cOng b thông
TS. Dào VAn Thi
tin phi tài chInh tói hiu qua tài chInh cüa
ThS. Nguyn Thj Thu Ha
doanh nghip Vn tãi bin Vit Nam

H thng hóa 1 1un v thông tin phi tài chInh và
cong b thông tin phi tài chInh. Dánh giá mrc d
cOng b thông tin phi tài chInh tai các doanh
11/2021
nghip vn tãi bin. TIm hiu các nhân t ãnh
hithng tâi cong b thông tin phi tài chInh. Dánh
04/2 022
giá ânh hrâng cüa vic cong b thông tin phi tài
chInh t&i hiu qua tài chInh cüa doanh nghip vn
tãi bin.

20

82 DT21-22.82

ThS. D Thanh Tüng
Nghien cru ca cu dan s và nhung ãnh
ThS. Nguyn Thu QuS'nh
hmng toi phát trin kinh t Vit Nam
ThS. Nguyn Thj Phuang Mai

TIm hiu sir phát trin cña GDP, dan s và lao
dng Vit Nam trong giai doan 1995-2020; Xác 11/202 1
djnh mi quan h rang buOc giüa co cu dan s và
phát trin kinh t; Xây drng phiscing pháp chin 04/2022
liroc.

10

83 DT21-22.83

Giãi pháp nâng cao nAng 1%rc tài chInh cüa
TS. Hoàng Th1 Ph*rong Lan
các doanh nghip nhO và vt'ira Hãi Phông
ThS. Dinh Thj Thu Ngan
giai doan 20 15-2020

D xut he thng cac giãi pháp dng b, khâ thi
11/2021
va cac kiên nghj dé xuât vOi Thành phô nhãm
nâng cao näng 1irc tài chInh cüa các doanh nghip
04/2022
nhO vâ vira Hãi PhOng.

10

80 DT21-22.80

81 DT21-22.81
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dong)

Nghiên cüu mi quan h gifla hiu qua
TS. Phüng M3nh Trung
cüa qua trInh tao lai nhuân
hj
ThS. Lé Trang Nhung
trumg cô phiêu cUa các ngân hang niêm
CN. Lê Nhât Tan
yt Vit Nam giai doan 2018-2020

Thông qua vic sir ding mô hInh DEA, nghien
cüu nay dánh giá hiu qua cüa hoat dng luii
thông c phiu cüa các ngân hang niêm yt Vit
Nam dixâi quan dim l thuyt trô chai mng hrâi 11/202 1
hai giai doan. Kt qua nghien ciru sê chi ra mi
lien h giüa khã nàng tao igi nhun và kha näng 04/2022
hr thông ci phiu cUa các ngân hang. Dánh giá
vic hiu qua tng th cUa h tMng có thrgc do
tác dng cüa djnh hi.r&ng phát trin nào.

20

85 DT21-22.85

Diing mô hInh 1irc hp dn d dánh giá tác
dng cüa hiu sut logistics dn thurng TS. Hoang ChI Cirorng
.
mal quoc tê cüa Vit Nam giai doan 2007- ThS. Pham Ngoc Thanh
2020

Dánh giá thçrc trng thuong mai quc t cüa Vit
Nam giai doan 2007-2020, tác dng cüa hiu suAt
logistics (LPI) tói thiicmg mai quc t cüa Vit
Nam trong giai doan 2007-2020 bang vic xây
11/2021
drng mô hInh hrc hp dn (Gravity model) và
phircmg pháp ixâc h.rcmg tiên tiên FE (Fixed
04/2022
Effect), RE (Random Effect), Hausman-Taylor.
D xut giãi pháp cãi thin hiu suAt logistics d
thüc dy thtrcmg mai quc t cüa Vit Nam giai
doan 2023-2030.

10

86 DT21-22.86

MOt s bin pháp tang cix&ng quãn l thug
di vâi các doanh nghip kinh doanh 4n TS. To Van Tuan
tái container dxng bO trên dja bàn Thành ThS. Nguyn Thj Ha
ph Hâi Phông

Nghiên ci'ru, d xut mt s bin pháp có 1un cr
khoa h9c và phü hqp vâi thirc tin, nham tang 11/2021
c.r&ng quãn l thug d& vâi các doanh nghip 4n
tãi container du&ng b trén dja bàn thành ph6 Hài 04/2022
Phàng den nAm 2025 và tam nhin den nãm 2030.

10

84 DT21-22.84
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Dánh giá tác dng cüa djch bénh CovidThS. Do M3nh Toàn
19 tói su bin dng cUa cüa giá các c
ThS. Vu Lé Ninh
phiêu phân theo nhóm ngành kinh tê trên
ThS. Hoàng Thj Hng Lan
thj tnthng chirng khoán Vit Nam

Dáth giá tác dng cüa các dçit büng phát djch
bnh COVID- 19 tâi sir bin dng cüa giá các c
phiu phân theo nhóm ngành kinh t trên thj
tnrYng chüng khoán Vit Nam trong 2 nàm 2020- 11/202 1
2021 và xem xét sir phçic hi cüa cüa giá c phiu
thuc các nhóm ngành do nhm rut ra bài h9c cho 04/2022
các dçt khüng hoâng trnmg t17r trong ti..rcrng lai
giüp cho các nba du tu dua ra dir báo s&m va có
k hoach du tt.r hiu qua nht.

10

88 DT21-22.88

Nghiên cüu các yu to ánh huâng den sir
ThS. Do Thi BIch NgQc
gia nhp va rñt khOi thj tri.rcng 4n tãi và
ThS. Hoang Vit Khánh
kho bAi cüa doanh nghip Vit Nam trong
ThS. Hoàng Thj Hng Lan
giai doan 20 15-2020

Nghiên ciru mOt s6 yu t tác dng dn sr gia
flh?.P và rttt khOi thj tnr&ng 4n tãi và kho bAi 4n
tài và kho bAi cüa các doanh nghip Vit Nam 11/202 1
trong giai doan 20 15-2020. Trên ccr sâ do, dua ra
các khuyn nghj lam giüp gia tang s hxcrng các 04/2022
doanh nghip Vit Nam hoat dng trong thj
tru?mg v.n tãi va kho bAi.

10

89 DT21-22.89

Nghien ci:ru ch tao day nano CuO trên
ThS. Nguyn TrQng TAm
din tIch rng tcr d dng bang phi.rong
ThS. Nguyn Thi Nhàn
pháp oxy hóa nhit

Ch tao thành cong day nano CuO trén din tIch
rng vài s luqng và mt d day cao, cu true bn 11/2021
vl.rng, không bj bong nut gAy. TIm hiêu s Anh
huâng cüa b mt d dng trong qua trinh tao day 04/2022
nano CuO.

10

87 DT21-22.87
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Xây drng mô hInh cUa doàn tàu gm nhiu toa
tàu là mt h co h9c có nhiu bc tir do, nghiên 11/2021
ciru duc dao dng cUa trng toa tàu và xác djnh
04/2022
thrçc tn s dao dng riêng và các dng riêng, sir
ding phn mm matlab tInh toán và mô phóng so.

10

Nghien cru ch d han ti ru phic hi TS. VU Anh Tun
các chi tit bánh rang sir ding trong ngành TS. Trn Th Nam
ThS. Nguyn Hâi
cong nghip can khI dong tàu

Dánh giá ãnh hi.rông cUa các thông s cong ngh
han tfri hInh dáng, ca tInh và chit lucnig cUa môi
11/2021
han trong quy trInh phiic hi các chi tit bánh
rang trong diu kin lam vic thrc tê. Dixa ra quy
04/2022
trInh cOng ngh han phü hçp trong quy trInh phic
hi các chi tit bánh rang.

10

ThS. Hoàng Kim Chi
Nghiên ciru tp nghim cUa bài toán bU
ThS. VU Tun Anh
tra thuAn nhât tong quát
TS. Hoàng Van HUng

Mic tiêu cUa chiing tOi là cãi tin mt kêt qua cUa
các tác giã L. Ling, C.Ling, H.He ye tInh chit cUa
tp nghim cUa bài toán bU tng quát khi là các 11/2021
ánh x. da thüc (kt qua nay vüa mâi duc cong
04/2022
bài
b näm 2020). San phm can dt duçrc là mOt
báo chüa mt djnh I mtnh han djnh 1 dã di.rçrc
cOng b cUa các tác già trên.

10

Dy hc Toán h trçY rèn kT näng ngh ciO
sinh vien ngành kinh t theo huâng tiOp TS. Mai Van Thi
cn CDIO nh&m dáp üng chun du ra tai ThS. Ta Quang DOng
tnr&ng Dai h9c Hang hãi Vit Nam

Cii th hOa yeu cu cUa chun du ra khi ngành
kinhh t qua mOt s kT näng ngh nghip can rèn
Iuyn trong dy h9c mOn Toán theo tiêp cn
CDIO, dng thai d xut cac bin pháp su pham
nh.m h trq cho sinh viOn khi ngành Kinh tO tai
Tnr&ng Dai hçc Hang hãi Vit Nam dáp Ung
dixoc ehun du ra.

20

Nghiên ciiru dao dng cua CC toa tàu V
nhthig ãnh hu&ng cua no trn COfl ngiirn

ThS. Nguyn Huu Dinh
ThS. Lê Thj ThUy Duung
ThS. VU Thj Phi.icmg Thão

11/202 1
04/2022
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94 DT21-22.94

Phân rà nàng suit nhân t thng hçp cüa
TS. Nguyen Van
các doanh nghip ch bin, ch to trén
ThS. Dng Van Thu ThUy
dja bàn Thành ph Hài PhOng

Do lu?ng mi'rc dóng gop cüa näng sut nhân t
tng hçip (TFP) vào san hrcrng cüa các doanh
nghip ngành eh bin, ch to trên dja bàn thành
ph Hãi PhOng giai don 20 15-2019. PhântIch sir
11/2021
thay di TFP cUa các doanh nghip, cüng nhix các
thành phn cüa no (TEC, TC). Qua do th.y duçic
04/2 022
nng tn tai, hn ch trong tc d tang tnrâng
näng sut cüa các doanh nghip. D xut mt s
gçYi , chInh sách nhm nâng cao mrc dóng gop
cüa TFP vào san hrcng cüa cac doanh nghip.

95 DT21-22.95

Nghiên ctru ãnh hi.ro'ng cüa thông s cong
ngh bàn dn t chüc và ca tInh mi bàn ThS. Nguyn Anh Xuân
Titan và hçip kim Titan cho mOt s ciim ThS. Dào Van Lp
chi tit trên tàu thüy

Xác djnh thông so cOng ngh han là ci.thng d
dOng din (I); hru lucmg khi bào v (Q) dn t
chüc và co tInh mi bàn Titan và hop kim Titan.

11/2021
04/2022

10

96 DT21-22.96

Giài pháp xir 12 hin tuçlng trüng ngo' cho
sinh viên bce phn biên djch ti Tnr&ng
Dai hoc Hang hãi Viêt Nam
.
TS. Pham Van Don
(Solution to pleonasm for those major in
Translation at Vietnam Maritime
University)

Nghiên ciru khoa hçc nay là bi.'rc tranh tng th&
dy dU v vn d trüng ngr trong ting Anh và
11/2021
ting Vit, dim tirong dng và dj bit trong hai
thr ting, giüp sinh viên chuyên ngct tháo do' khó
04/2022
khän trong vic bién djch nhftng van bàn sfr ding
nhiu câu van trüng ngi:r.

10

97 DT21-22.97

Attitudes of the Vietnam Maritime
University, English majors towards peerThS. Nguyn Thj Huyn
evaluation in writing
Trang
(Thai do cüa sinh viên chuyên ngo'
TS. Nguyn Thj Thüy Thu
Trixông Di hçc Hang hãi Vit Nam di
vâi vic chtta chdo bài trong mon Vit)

D tài gop phn nâng cao k5 näng ehiia chéo bài
11/2021
cho sinh viên chuyên ngo', dng tho'i giüp giàng
vien co them nhiêu chü ' trong ph'trang pháp
04/2022
giãng dty.

10
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A Study on Passive Voice in YorkAnrwerp Rules 2016
TS. bang Thj Thu Ha
(Nghiên ciru v th bj ding trong Quy tc
York-Anrwerp Rules 2016)

Tim hiu dc dim ngôn ng0, cách thrc sir diing
th bj dng trong Quy tc York-Antwerp 2016.

Nghien ciru quan nirn v quyn con TS. Vu Phil Dtrông
ngi.ri trong tu tuâng cüa C.Mác và ThS. Phan Van Chiêm
Ph.Angghen
TS. BUi Quc Hrng

Miic dIeh nghiên ciru cüa d tài là lun giài lam rö
quan nirn ye quyn con ngixOri nhu: quyn tir do,
quyn binh d.ng trong tu tithng cüa C.Mác và 11/202 1
Ph.Angghen. nghia trong qua trinh cong nh.n,
ton trQng, bão darn, báo v, thirc thi quyn con 04/2022
ngi a Vit Nam theo tix tisang cüa C.Mác Va
Ph.Angghen.

10

Nghien ciru ting hçip mOt s l 1un v phân phi
thu nhp, thu nhp; Dánh giá thirc trng thu nhp
Dánh giá thrc tring thu nhp cUa ngu&i
eüa ngu1i lao dng trong các doanh nghip ti 11/202 1
TS. Quách Thj Ha
100 DT21-22.100 lao dng trong các doanh nghip t?i thành
thành ph Hãi PhOng giai doan 2010-2020. D
ThS. Nguyn Thüy Tuyt Anh
ph Hãi PhOng giai doan 20 10-2020
xut mt s giâi pháp nhm nâng cao thu nhp 04/2022
cUa nguai lao dng trong các doanh nghip ti
thành ph Hâi Phông.

10

Nghiên ciru lam rO nhUng v.n d co bàn cüa do
dtrc H CM Minh và nôi dung giáo diic dao dirc
Ho ChI Minh cho sinh viên. Trên c sa do 4n 11/2021
ding vào dánh giá thirc trng và d xut mt s
giãi pháp nhäm nâng cao chat luçmg giáo diic dao 04/2022
di'rc H CM Minh cho sinh viên TrtrOng Dai h9c
Hang hài Vit Nam hin nay.

10

98 DT21-22.98

99 DT21-22.99

Giài pháp nâng cao cht hxqng giáo dic
TS. Hoàng Thj BIch Phiroiig
dao dc each mng cho sinh viên TrixOng
101 DT21-22.1O1
TS. Phan Duy Hôa
Di hc Hang hái Vit Nam theo ti.x tithng
ThS. Mac Van Narn
H ChI Minh

11/2021
04/2022

10
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Dëi mâi phucing pháp thuyt trInh trong
ThS.Truo'ng Th1 Anh Dào
dy hçc mon Chü nghla xä hi khoa hçc
102 DT21-22.102
TS. Trn Viêt Dung
tai Tru&ng Dai hçc Hang hãi Vit Nam ThS. Mai Thi Men
hin nay

Nghiên eiru xây drng phtxong pháp thuyt trInh
11/2021
hiu qua nâng cao chit luçmg giáo diic khi giáng
dy mon Chü nghla xã hi khoa h9c & Tru&ng
04/2022
Di hc Hang hãi Vit Nam hin nay.

10

Phucmg pháp van dung Phdp Bin chirng TS. Trn Viêt Dung
103 DT21-22.103
duy 4t vao trong cuc sang
TS. Phan Duy Hôa

Nghien ciru dua ra phuang pháp dê vn ding hiu
qua Phép bin chrng duy 4t vào trong cuc sang.

11/2021
04/2 022

10

Dánh giá khâ näng áp ding mt s qua ThS. BÜI Th1 Thanh Loan
104 DT21-22.104 trInh ti.r nhien trong xir 1 nithc thai trang ThS. Nguyn Thj Nhi.r Ngc
trai chãn nuôi 1cm
ThS. Nguyn Thj Tam

Nghiên ci.iru, dánh giá khá näng áp ding cüa mt
so cong ngh xir 12 nuâc thai bang phuxmg pháp
tr nhiên ciii th gm cong ngh h sinh h9c tüy
tin, cOng ngh ao sinh h9c và mô hInh bãi 1c
trng cay dOng chãy mt. D xut các giai pháp
näng cao hiu qua xr 1 rn.r&c thai tü các trang
trti chän nuôi 1cm bang phucmg pháp tir nhiên.

11/2021
04/2022

10

Nghiên cCru xCr 1 chit màu hthi co
rhodamin B trong nix&c bang phucmg TS. Nguyn Thj Nhtr
105 DT21-22.105
pháp oxi hoá tang cu&ng trén h vt 1iu TS. Phm Tiên Dung
khoáng set sepiolite có chüa Cu

Nghiên cru và dánh giá duçrc ãnh hu&ng cüa h 11/2021
xüc tác khoáng set sepiolite có chüa Cu den phân
04/2022
ung oxi hoá tang cu&ng rhodamin B.

10

Nghiên ci.'ru, de xut djnh hithng phát trin
ThS. Nguyn Th1 Thüy Linh
"kinh t tun hoàn" cho ngành nông
106 DT21-22.106
TS. TrAn Hru Long
nghip nhàm hu&ng t&i phát triên ben
ThS. Nguyn Thj Thu
vUng tai Hái PhOng

Nghiên ciru së dánh giá các tiëm näng thirc hin
11/2021
Kinh t tuAn hoàn cho 11th virc nông nghip & Hái
Phông. Trên co s& do de xuât cac djnh huOng cho
04/2022
ngành hu&ng t&i phát trin bn vttng.

10
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Dánh giá thrc tr.ng nhn thüc, hành vi v
phân Ioi rae và sr diing nhra mt 1n cUa TS. Phm Thi throng
107 DT21-22.107
sinh viên Trix&ng Dti hc Hang hài Vit ThS. Dinh Thj Thug Hang
Nam

Nghiên ct'ru diu tra, khão sat dy dü thirc trng
thói quen phân 1oi rácvà sr diing nhira mt In
cüa sinh viên Truing Di h9c Hang hài Vit
Nam. Dánh giá, phân tIch các nguyen nhân can 11/2021
tth va d xut the giài pháp d duy tn thói quen
phân 1oui rae va sir ding nhira mt ln cüa sinh 04/2022
vien tnr6ng Di hc Hang hãi Vit Nam nói riêng
va sinh vien các tnrông di hçc trén dja bàn thành
ph Hãi Phông nói chung.

10

Nghien ciru ãnh huàng ãnh hu&ng cUa
TS. Trirong Van Tuân
môi tnrng sng dn sir tIch ti kim 1oi
108 DT21-22.108
ThS. Büi DInh Hoàn
nng trong torn ti các khu virc nuôi trng
ThS. Nguyn Thj Nucmg
thüy hãi san D SoOn, Hài Phông

Nghiên ciru ành hithng cüa ham hxcmg kim loi
11/202 1
ning trong nithc và kim 1oi nng trong tram tIch
ãnh huOng dn qua trInh tIch lUy kim loi nng
04/2022
trong torn.

10

Nghiên ciru xay dmg ca sâ dtt 1iu s cüa
ThS. Phm Van NgQc
109 DT21-22.109 vO tàu và chân vjt trong thit k dóng mâi
PGS.TSKH. D Due Luu
tàu bin cho khai thác k thuât

Xây drng duçic cor sr dlt 1iu s cUa vO tàu, chân
11/2021
vjt tàu cho khai thác h dng lirc chInh tàu bin.
Ap diing cho tàu container Fortune Navigator
04/2022
(FN) cüa VOSCO.

20

Nghiên ciru ành hu&ng cüa eáe vt nirt
dn khã näng chju 1re cüa ccc be tong c& TS. Trn Long Giang
110 DT21-22.11O
thép ung 1ire truóc dung trong cong trInh TS. Nguyn Thi Dirn Chi
cu cáng.

Kt hçip phuung pháp thi'r dng PDA vâi phuung
11/2021
pháp so sánh d xác djnh müc d ânh htr&ng các
vt nut dn khâ näng chiu lire cUa c9c be tOng cot
04/2022
thép trng lirc trtxâc dung trong cong trmnh cu cãng.

20

Nghiên etru d xut giãi pháp phü hçp vâi
COng r6e quc t lien quan dn hot dng
111 DT21-22.111
TS. Trjnh Xuân Tang
phá dc tàu eli gop phAn cai thin môi
tnthng cOng nghip tàu thüy ti Vit Nam

Nghien ciru, tim hiu phân tIch cáe cong i.râe
Hang hài Quc th lien quan dn vn d phá d tàu
bin dA qua sir dicing hin nay; Nhling vn d dt
11/2021
ra di vài hoat dng phá dc tàu bin cia qua sr
diing và tác dng den môi trtr0ng cong nghip tàu
04/2022
thüy; Lien h vâi Vit Nam: ccr sâ pháp I và
thirc trng hott dng phá d0 tàu bin cia qua sIr
d%Ing ti Vit Nam.

10
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Nghien ciru tin hiêu Acoustic Emission và PGS.TS. JJào Minh Quân
112 DT21-22.112 các i'rng dung trong xác djnh trng thai TS. Dng Xuân Thin
cüa dông co diesel
ThS. Nguyn Quang Vu

Nghiên ciru tng quan v tin hiu Acoustic
Emission (AE) cüng các dc tinh và các üng ding 11/202 1
cüa no trong k5 thut. Dua ra các huàng nghien
cüu irng ding tin hiu AE cho các nhà nghiên ci.'ru 04/2022
trong niiOc.

10

Nghien cüu xây drng thut toán ct dü
lieu do theo tin hiu vông quay ciia trçic
113 DT21-22.113
TS. Dng Xuân Thin
phic vi cOng tác phân tIch, dánh giá trng
thai cüa h diesel-chân vjt

Xây drng thành cong thut toán c&t dt lieu do
theo tin hiu vOng quay cüa tric.

11/2021
04/2022

10

(Danh sách Co 113 dê tOil.)

28

