BO GIAO THÔNG VN TAT
TRUNG DH HANG HA! VIT NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phUc

S:,/ff8/TB-DHHHVN-KHCN

Hal Phông, ngày02 tháng 10 näm 2021

THÔNG BAO
Kêt 1un cuc hQp Hi dông DT&KHCN Trirong Dii hçc Hang hãi Vit Nam
KInh g11i: Thu tnrO'ng các dan vj trong toàn Trithng.
Can cir k ho.ch hot dng Khoa h9c Cong ngh näm h9c 202 1-2022 cüa
Truô'ng Di h9c Hang hãi Vit Nam, trên co s d xu.t cüa các KhoaNin và the
dan vj trong toàn Tnthng, PhOng Khoa hQc - Cong ngh dà tin hành tang hçp
dang k d tài Nghiên ci'ru khoa hçc cp Ca si và biên son giáo trInh, tài lieu
tham khão, sách chuyên khão näm h9c 202 1-2022 và trInh Hi dng Dào to &
Khoa h9c Cong ngh (DT&KHCN) Nhà triRng xét duyt.
HOrn nay, ngày 08 tháng 10 nãm 2021 tai Phông hcp s 2.1, HOi dng
DT&KHCN d hçp duâi sr chü trI cüa PGS.TS. Pham Xuân Duo'ng - Hiu trrnrng,
Chü tich Hi dng DT&KHCN Tru?ng, các thành viên Hi dng, lanh dto PhOng
K hoach - Tài chInh.
Hi dng DT&KHCN dã nghe báo cáo tng hçp cüa B phn thiRrng trirc
Khoa hQc Cong ngh v tInh hmnh dang k cac hott dng khoa hpc & cong ngh
näm hQc 202 1-2022 và tin hãnh thão 1un các ni dung sau:
I. Xét duyt dàng k d tài Nghiên ciru khoa h9c cp Trirong näm 202 12022
Hi dng thng nht the quan dim:
- Tip t1ic thixc hin diiing ni dung Quy djnh 206 8/QD-DHHHVN d ban
hành, darn bão các d tài duçc trin khai thirc hin dung tin d, darn bâo chit
luçing va the yêu c.0 v san phm du ra;
- Khong duy trI d tài nghiên c1ru khoa h9c cp Tru?rng theo huâng phong
trào, s 1ucng d tài cp TnRmg cn duçc can di và dam bão chit 1ucng khoa h9c
cña d tài khi duçc phê duyt trin khai thirc hin;
- Các d tài có ni dung d xut chuang trInh dào tto se khong duçic xp vào
danh mic d tài cp TriRng vi dày là vAn d thuc chiên lu?c cüa Trung, không
phñ hcp vth tiêu chI nghiên ci1u khoa hçc do mt Ca nhân thirc hin;
- Các d tài d xuAt ca sâ vt chAt, xây dirng phOng thI nghim không dam
bão phU hp tiêu chI nghiên ciru khoa h9c cña d tài cAp Trung;
- Ni dung nghiên th'u, linh viic nghiên ciru cña d tài cn duc phân dung
theo linh virc Hi dông giao su Ngànhl Lien ngành dä duc Hi dng Giáo su nhà
rnrâc phân loai phu hcip.
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DuOi sir diu hãnh cüa Chü tjch Hi dng DT&KHCN, các thánh viên Hôi
dng d xét duyt và cho kin cii th di vi thng d tài trong tëng so 133 dé
xut dang k, kt qua nhu sau:
- Ting s d tài cp Tri.rO'ng duqc phê duyt trirc tip: 87/13 3 d tài.
- S d tài cp TruOng cn chinh si'ra, lam rO ni dung: 27/133 d tâi;
- S d tài cp Trung không diiçc phê duyt:
19/13 3 dé tãi;
Chi tit theo theo danh sách dInh kern Thông báo nay.
II. Xét duyt däng k biên sotn Giáo trinh, Tãi 1iu tham khão, sách
Chuyên khão nãm 2021-2022
Can cir Quyt djnh s 1684/QD-DHHHVN v Quy djnh biên soan, thm djnh
vã sr ding giáo trInh cüa Trung Dai h9c Hang hâi Vit Nam, Hi dng
DT&KHCN cia cho kin xét duyt và thông qua di vài 34 dé xuât biên sotn
giáo trInh, sãch tham khão, sách chuyên khão trong näm h9c 202 1-2022, trong do:
- Giáo trinh:
- Sáchchuyênkhão:
- Tài lieu tham khão:
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III. To chtrc thirc hiên
Giao Hi dOng DT&KHCN các Khoa/Vin thng nht các ni dung trao di,
,2 kin gop cüa Hi dông DT&KHCN TriRing vài chü nhim d tài d hoàn thin
d xuAt, thuy& minh däng k vã gi1i v Phông Khoa hçc - Cong ngh tng hqp
trurc 16h00 Thir Tir ngày 13/10/2021.
Yêu cu PhOng Khoa h9c — Cong ngh rà soát theo dung các quy djnh ban
hành và trInh Hi dng ra quyt djnh phé duyt thixc hin;
Trong qua trInh th1rc hin, nu cO các vn d phát sinh dé nghj các KhoaNin
lien h vri PhOng Khoa hc - Cong ngh d duçic huOng dn thirc hin;
Yëu cu Thu trung các dn vj thông báo tâi toãn th can b, giãng viên và
sinh viên trong dn vj bitt vã thixc hin >i hJ—
Nri n/i In:
- Nhu trên;
-Lixu:VT,KHCN.

I

PGSbTS.
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DANH SACH CAC BE TA! KHONG BIJC DUYT
Ten d tài

Chü nhim (in dam)
/NhOm tham gia

TT

Ma dé tãi du kin

1

DT21-22.02

2

DT2I -22.08

3

DT21-22.09

4

DT21-22.11

5

DT21-22.50

Nghiên ciru dánh giá chit lucing din cña h thng phân phi din h áp Khu A TS. Bng Hông Hal
Trung dai h9c Hang hâi Vit Nam
ThS. Nguyn Van Hung

6

DT21-22.55

Nghiên ciru, xây dirng phAn mém mô phóng tin hiu La bàn, GPS, AIS phiic vi
dào tao, huân 1uyn hãi d din tfr

7

DT21-22.61

Nghiên cru 1rng ding bàn tin chuyên bit (ASM) cüa h thng nhn dng
dng AIS trong cong tác quân l tàu thuyên ti các trung tam VTS

8

DT21-22.71

Nghiên cüu 1mg diing cOng ngh GIS xây drng cc s du 1iu và xut bàn hái d
dang 3D phiic v1i nghiên ci'ru và giãng dy

9

DT21-22.72

Nghiên clru djnh huâng phát trin không gian kin trñc cânh quan tri.thng Dui ThS. Nguyen Thin Thành
h9c Hang hái Vit Nam
ThS. Nguyn Trçng Khuê

Nghiên ci:ru d xut chuong trInh dào tto 1mrc quân 1 ye vn chuyn chat nguy TS. Phan Van Htrng
hiêm và dc hii bang thr?mg bin
ThS. Trn Gia Ninh
TS. Mai Xuân Htro'ng
Nghiên ciiru diu dng tránh va cüa s 7 quan trijc ca bung lái trong tInh hung
ThS. Nguyn Thanh Diu
có nhiu nguy c dam va xãy ra trên biên
ThS. Nguyn Trung ChInh
Nghiên ciiru áp diing B 1ut ye tàu hoat dng tai các vñng mroc thuc circ Trãi
ThS. Nguyen DInh Hal
Dat "Polar Code" dê xây dirng khóa hçc nhärn miic dIch cap chirng chi dào tao
KS. Lê DiTrc Binh
cho thuyên viên Vit Nam
TS. Nguyn Van Trtrrng
Anh hung cña djch bnh COVID-19 tâi di ngü thuyn viên Vit Nam
ThS. D Cong Hoan
ThS. Nguyn Ba Thâng

ThS. Boàn Hfru Khánh
PGS. TS. Dinh Anh Tun
ThS. Nguyn Thanh Van B
ThS. Vu Van Rue
ThS. Büi DInh Thinh
ThS. Nguyn Quang Huy
ThS. Nguyn Thj Hông

3

TT

Ma d tài dir kiên

10

DT21-22.91

11

DT21-22.94

12

DT21-22.99

13

DT21-22.116

14

DT21-22.122

15

DT21-22.127

16

DT21-22.129

17

DT21-22.130

18

DT21-22.131

19

DT21-22.132

Ten d tãi

Chü nhiêm (in dm)
INhóm tharn gia

Nghiên ci'ru d xut co ch xay dirng khu thuong mai tir do dành cho thành ph
ThS. Nguyn NgQC Ha
Hãi PhOng nhm thñc dy phát triên cãng bin vã trung tam logistics
Nâng cao näng 11rc cmnh tranh cho các doanh nghip vira và nhO Vit Nam th?ñ
TS. Hoàng Thi Thüy Phiro'ng
kI hu Covid- 19
ThS. Trwrng Thj Phirng
Nghiên cüu tãc dng cüa COVID19 dn xut khu cña Vit Narn sang ASEAN Anh
ThS. Nguyen Thj Lien
Dâng b tinh Thai BInh Iänh do phát trin kinh t nông nghip trong nhing näm TS. VU Thj Duyên
1986-1996
ThS. Pham Thj Thu
Dánh giá hin trtng quãn 1 chit thai nguy hai cüa mt s phOng thI nghim tai TS. Trân Him Long
Trung Dai h9c Hang hãi Vit Nam và d xuât mt s giãi giài pháp quãn l phü ThS Nguyn Thj Nhu Ngc
ThS Nguyn Thj Tam
hçp
Nghiên ciru phn mm Tinkercad ng diing trong giâng dty thirc hành module
ThS. Do Thu Huyên
Din tfr s tai TriRing Cao ding VMU
Nghien ciru dê xuât các bin pháp nâng cao chit 1ucing dào tto ngành Tài chInh CN. Hoàng Th Phtrong Mai
- K toán tti TruO'ng Cao dng VMUD
ThS. Büi Thj Thu Tháo
ThS. Mai Van Xuân
Nghiên ci'ru xay dirng phOng thirc hành ltp d.t h thng din phiic vii dào tao
KS. Do The Hung
thirc hành k nàng nghê Din cho h9c sinh, sinh viên tai Trting Cao dàng VMU
ThS. Nguyen Quang Vu
Nghiên ciru iing diing phn mm Solid Works d mô phóng ciiim dia ly hap, vO
ThS. Phm Thj Hông Nhung
ly hpphiic vii cho vic giáng day chuyên nganh Cong ngh ô to tai tru6ng
KS. Nguyn Van H9c
Cao dàng VMU

Nghiên ccru xay dijng Bàn thijc hành diu khin dng co din, phiic vii dào tao
ngh Din tai Tru&ng Cao ding VMU

TIIS. VU Van Cu*ng
TS. Dng Xuân Thin
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DANH SACH BE TAI CAN CH!NH SIA THEO GOP \ CUA HOI BONG BT&KHCN
TT

2

Ma d tài
du' idéji

Ten dé tài

Chü nhiêm (in dm)
/IEhón tham gia

Gop

cüa thành viên Hi dông

DT21-22.13

TS. Lirong Th Kim Dung
Nghiên ciru quyt djnh hInh phtt doi
ThS. Bñi Hung Nguyen
vâi ti pham trong linh v?c hang hãi
CN. Nguyn Vit Ha

D nghj xem Ia ten d tài, ten d tài phãi duçc
th hin rO rang phü hqp vâi ni dung, rntic tiêu
nghiên ciru cüa dê tài.

DT21-22.18

Nghiên ciru ch to thu nghim b hOa
TS. Lê Bang Khánh
trn nhiên 1iu bang cong ngh khuay
TS. Nguyn Tun Anh
siêu am

Xem 1?i ten dê tài, nghiên ciru cO chê to th'tr
nghim mô hmnh vt 1 hay khong?

3

DT21-22.21

Nghiên ciru xây diing thut toán diu TS. Phim Van Triu
khin chuyn dng cho tàu thüy
KS. Dng Van TrQng

D nghj diu chinh Ten d tài, ni dung và miic
tiêu nghiên ciru. Các thut toán diêu khiên
chuyn dng cho tàu thñy dã duçic nghiên ciru
va sir diing nhiu trong các nghiên ciiru truOc
day. Do do, tác giã can nêu ci th thut toán
diêu khin sir diing trong nghiên thu.

4

DT21-22.26

IJ'ng diing phn mm MAESTRO phân PGS.TS. B Quang Khái
tjch d ben dcc chung than tàu
ThS. Büi S Hoang

D nghj diu chinh Ten d tãi cho phñ hçp vOi
ni dung và miic tiêu nghién ciru.

DT21-22.33

Nghiên ciu giãi pháp cOng ngh tang
TS. Nguyen Thj Thu Lê
khã näng grafit hoá khi dic than dng
IS. Lê Thj Nhung
co born nixc tti Cong ty TNHH Co khI
ThS. Doan Xuân Trucng
düc gang Duyên Hãi

D nghj diu chinh Ten d tài cho phU hap,
khuyên nghj dim dja dim ap ding .tai Cong
ty TNHH co' khI dñc gang Duyên Hãi" vào
trong phm vi, ni dung thuyt minh, không d
dê tài.

5

5

TT

6

7

8

9

Ma dê tãi
thy kjn

DT21-22.34

DT21-22.35

DT21-22.44

DT21-22.46

Ten de tai

Chü nhiêm (in dm)
/Nhórn tham gia

GOp ' cüa thãnh viên Hi cMng

Nghiên cüu giái pháp nâng cao chit
luçmg b mtt 4t 1iu chong chOng tàu TS. Lê Thi Nhung
thüy d giâm hin tuçng xói mon do ThS. Doàn Xuân Tnrçng
xâm thirc trong môi triing nuâc bin

Dê nghj diêu chinh Ten dê tài cho phü hcp.
Thng nht các khái nim chong chong và chân
vit.

Nghiên ciiru nâng cao chat luong thép
CB400 dung trong kêt câu cong trinh TS. Trân Thj Thanh Van
giao thông và xay dung

D nghj chuyn chuyên ngãnh va danh mic
cong bô khoa h9c:
- Chuyên ngành: Vt 1iu hoc.
- Danh mic Tap chI cong b thuc: Hi dng
giáo su nganh Luyn kim;
- Diu chinh danh m1ic Cong b darn bão quy
djnh di vOi san phm d tài.

Nghiên cIru nâng cao chit hrçrng phiic
TS. Nguyen Lan Huo'ng
hôi bánh rang nhO cüa cr câu quay
ThS. Pham Thi y
trong may nâng chuyn

D nghj chuyn chuyên ngành và danh rnic san
phm thuc HDGS:
- Chuyên nganh: Ch tao may.
- Danh rnitc Ttp chI cOng b thuc: Hi dng
giáo sir lien Lien nganh Cr khf - Dng lirc.

Nghiên ciru ch tao thiir nghim mô
PGS.TS. Trân Sinh Biên
hInh cong tcr din hai chiu 1rng dicing
IS. Nguyn Van Tin
cOng ngh JoT

D nghj chuyn chuyên ngãnh và danh miic san
phm thuc HDGS.
- Chuyên ngành: Ch tao may din và thit bj
din;
- Danh miic Tap chI cOng b thuôc: Hi dng
giáo sir nganh Din - Din ti'r - Tr dng hOa;
- Diu chinh danh miic cong b cho phü hcrp.

6
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TT

10

Ma detai

drkien

DT21-22.49

Chü nhim (in dm)
/Nhóm tham gia

Ten de tai

Nghiên ciu, ch tao b nghjch luu ba
ThS. Vu Ngçc Minh
pha sir diing van cong suât tich hcllD
ThS. Pham Thj Hng Anh
driver phic vi dào tao

Gop

cüa thãnh viên Hi dông

D ngh chuyn chuyên nganh và danh miic san
phm thuc HDGS:
Chuyên ngành: Ch tao may din và thit bj
din;
Danh m11c Tp chI Cong b thuc: Hi dng
giáo sr ngânh Din Din tfr Tr dng hóa;
Diu chinh danh miic d xut cong bô cO phü
hap;
-

-

-

-

-
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DT21-22.75

Nghiên c1ru phân tIch cong tác t chrc
ThS. Pham Thj Ly
giao thông trén mt so tuyên duO'ng tai
TS. Nguyn Phan Anh
thành phô Hãi Phông ngay tir bithc
ThS. Lê Th L
thit ke

12

DT21-22.76

Nghiên clru giãi pháp nâng cao näng
1irc quán 1, khai thác, bão tn cOng trInh TS. Phim Van Trung
câng bin Vit Nam

D nghj slra Ten d tâi cho phü hap vài ni
dung, quy rnô, phm vi nghiên clru.

DT21-22.80

Phân tIch dao dng elm thanh Co xét
PGS.TS.
Duân
dn bin dang trixçYt ngang bang
ThS. Trn Van Bôn
phrangpháp chuyn vj cuong blrc 1i
ThS. Doàn Thj Hng Nhung
giãi so

D nghj slra Ten dê tâi cho phii hap vâi ni
dung nghiên clru.

13

-

D nghj sira Ten d tãi cho phü hap vâi ni
dung nghiên elm.

7

Chü nhim (in dim)
hOm tham gia

TT

Ma d tãi
dir kiên

14

DT21-22.84

TIm hiu các xu huàng nghiên ci'xu v TS. Phtm Th1 Yen
câng bin thông minh, áp ditng phucng ThS. Nguyn Thj HuQng
pháp phân tIch trc krçng thu m1ic
Giang

Dê nghj sira Ten dê tài cho phü hçp vOi ni
dung nghien ciru.

DT21-22.85

Phân tIch so sánh hiu qua hoat dng
cña các bn câng Container tti khu virc T1IS. Phtm Trung Kiên
câng bin Hâi Phông

D nghj sra Ten d tài nêu rö giai dotn nghiên
c1ru.

DT21-22.86

Mo hInh phát trin cãng sinh thai tii
ThS. Bñi Thj Thñy Linh
Dài Loan, M, Châu Au và bài h9c cho
TS. Hoang Thj Ljch
cãng Hãi PhOng

Dê nghj süa Ten dê tài, bô sung lam rO pham
vi, ni dung và k& qua nghiën ciu.

DT21-22.90

Nghiên ciru các nhân t the dng dn
phát trin Kinh tê câng trong chin TS. Phim Vit Hñng
luqc phát trin kinh t bin cña Vit ThS. Nguyn Ng9c Ha
Nam

D nghj sira Ten d tài, b
nghien ciru.

DT21-22.93

ThS. JJô Thanh Tñng
Nghiên cüu co cu dan st va nhung
ThS. Nguyn Thu QuS"nh
anh hixâng ti phát trin kinh té Vit
ThS. Nguyn Thj Phuong
Nam
Mai

Dê nghj Hi dông KhoaNin xem xét, tránh
trñng ltp vài kt qua d tãi Tiên si sau nay cüa
tãc giã.

DT21-22.95

Nghiên cüu giâi pháp nâng cao nãng TS. Hoang Thi Phiro'ng
hrc tài chInh cña các doanh nghip nhó Lan
va vira Hãi PhOng
ThS. Dinh Thj Thu Ngân

Dé nghj s1ra Ten dé tài, bô sung giai don
nghiên ctiru.

15

16

17

18

19

Ten de tãi

Gop

cüa thãnh viên Hôi dng

sung giai dotn

8

TT

Ma dê ,tãi
dr kien

Ten
Nghiên cüu các yu t6 ânh hiRing dn
sir gia nhp và riit khói thj triRing 4n
tái và kho bãi cüa doanh nghip Vit
Nam trong giai dotn 20 15-2020
Attitudes of the English- majored
freshmen at Vimaru towards peercheck
in
writing
(Thai d cüa sinh viên närn thir nhât
nganh ngôn ngü Anh cüa truOrng
DHHHVN di vài viéc chüa bài cho
ban trong mon Vit)

Chü nhim (in am)
/NhOm tham gia

Gop ' cüa thành viên Hi dng

ThS. D Th Bich NgQc
ThS. Phan Anh Tun
ThS. Hoàng Viêt Khánh
ThS. Hoàng Thj Hng Lan

Dê nghj diêu chinh so lucing thành viên tham
gia, tôi da không qua 3 ngr?ii bao gm cã Chü
nhiêm d tài.

ThS. Nguyn Th Huyn
Trang
TS. Nguyn Thj Thüy Thu

Dê nghj si:ra Ten dê tài, ghi dy dü ten cüa
Tru?mg.

20

DT2122.101

21

DT2122.110

22

DT2122.113

Dánh giá thixc trang thu nhp cña ngiRii TS. Quách Th Ha
lao dng trong the doanh nghip tai ThS. Nguyen Thüy Tuyêt
thành phô Hãi Phông
Anh

Dê nghj sira Ten de tài, bô sung giai doan
nghiên ci1ru.

DT2122.114

Giáo diic, bôi dlxOTig l tiRing và dao
di'rc each mang cho sinh viên trix?mg
Dai h9c Hang hãi Vit Nam theo tu
tixâng H ChI Minh

TS. Hoàng Th1 Bich
Phtro'ng
TS. Phan Duy Hôa
ThS. Mac Van Nam

D nghj sira Ten dê tài cho phü hçTp vâi ni
dung nghiên c1ru.

DT2122.115

Di mâi và vtn diing Phucmg pháp
thuy& trInh trong day h9c mon Chü
nghia xa hi khoa hçc 0 Tnr0ng Dai
hQc Hang hal Vit Nam hin nay

ThS.Trirong Th Anh Dào
TS. Trn Vit Dung
ThS. Mai Thi Mn

Dê nghj sira Ten dê tài cho phü hp vOl ni
dung nghiên ciru.

23

24

9

TT

Ma d tài
dir k1

Ten dê tài

Chü nhiêm (in c1m)
iI'hón tham gia

Gop

cila thnh viên Hi dông

25

DT2122.123

Nghiên ciru xây dirng c sâ dii 1iu so
ciia vO tàu và chân vit trong thi& k
dóng mOi tàu vn tãi bin cho khai
thác k thuât

26

DT2122.125

Nghiên ci'ru dánh giá hin trng hott
dng phá dfi tàu cii tai Vit Nam gop
TS. Trinh Xuân Tiing
phn cái thin môi triRng cong nghip
tãu thiiy

Dé nghj siia Ten d tài, ni dung và phinmg
pháp nghien ciru cho phii hcip.

27

DT2122.126

Nghien cIru tin hiu Acoustic
Emission và các ung dicing trong XC
dlnh trng thai ciia dôi tuçYng

Dê nghj siia Ten dé tài, ni dung và phuong
pháp nghiên thu.

ThS. Phim Van Ng9c
PGS.TSKH. D Due Luu

PGS.TS. Bao Minh Quân
TS. Dng Xuân Thin

D nghj si:ra Ten d tài cho phii hçp.
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