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THÔNG BAO
Kt 1un cuc hQp Hi &Ing DT&KHCN Triro'ng Dii h9c Hang hãi Vit Nam
KInh gi'ri: Thu triJng các dan vj trong toàn Trung.
Can cir k hoch hot dng Khoa hçc Cong ngh nãm h9c 202 1-2022 cüa
TriRing Di hpc Hang hâi Vit Narn, PhOng Khoa h9c - Cong ngh (KH-CN) dà triên
khai Thông báo v vic dang k tham gia xét tang Giãi thrnng "Nghiên cüu Khoa
hgc NEPTUNE" näm hçc 2020-202 1 và thông bão v vic dàng k d tài nghiên ciiru
khoa h9c cp Ca sà, nghiên ciru khoa h9c sinh viên näm h9c 202 1-2022. Trên Ca S
H sa däng k xét tang "Nghien ci.iru Khoa h9c NEPTUNE" (g9i tt là giãi th.thng
Neptune), dê xuât dang k thirc hin d tài NCKH cap Trung tr9ng dim và d tài
NCKH sinh viên nãrn hçc 202 1-2022 cüa các Khoa/Viên và các dan vj trong toàn
TriRrng, PhOng KH-CN dã tin hành tong hgp và trinh Hi dOng Dào to & Khoa h9c
Cong ngh (DT&KHCN) Nhà trung xét duyt.
Hi dng DT&KHCN d tin hành hçp vào ngày 09 tháng 11 nam 2021 ti PhOng
h9p s 2.1, duâi six chü trI cüa PGS.TS. Ph?m Xuân Duang - Hiu truâng, Chñ tjch Hi
dng DT&KHCN Tru&ng và tham gia cüa các thành viên Hi dng, lanh do PhOng Ké
hoach - Tài chInh.
Hi dng DT&KHCN d nghe báo cáo tng hp cüa Thu k thu6ng tri.rc Hi
dng, Tru&ng PhOng KH-CN v s lieu M sa däng k xét tang giãi thurng Neptune,
s lieu dang k các d tài NCKH cp Trueing tr9ng dirn, d tài NCKH sinh viên näm
h9c 202 1-2022, tin hành thão lun và thng nhtt các ni dung sau:
1. Phê duyt thãnh viên To thâm djnh d xuât dng k dé tài Nghiên cfru
khoa hçc cap Tru'ô'ng trQng diem nãm 2022
- Trén ca sâ sO lucrng dé tài, linh virc nghiên ciru cüa NCKH cap Trung tr9ng
dim d xut dang k thrc hin trong närn 2022 và danh sách d xu.t thành viën t
thm djnh cüa b phn thung trirc Khoa hpc Cong ngh, Hi dng dä thng nht hra
ch9n các thành vién T thrn djnh d xut d tài cp Trung trçng dim, ci th nhu
sau:
TT

Ma s

Ten de tài de xuat

To thâm dinh
(To trzthng in dam,)

Xây dng mô hInh SO da
1. PGS. TS. Trn Khánh Toàn (Phó
1 phc vi nghiên cü'u frng
Tru'O'ng Khoa COng trInh) - T truO'ng
1. DT2022.01 xir cua tam väi cu*ng
2. TS. Trân Long Giang (Vin
cao Keviar chu tãi trQng
NCKHCNHH) - u viên
dan dao ô' t lê microscopic
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TT

MA so

Ten d tài d xuât

Nghiên cfru frng diing cay
2. DT2022.02 tre Vit Nam trong gia cô
nn dê trQng 1rc

Nghiên cü'u phát trin các
thut toán trI thông minh
nhân tao nhm ti tru các
3. DT2022.03
muc tiêu kinh tê và k
thut trong ngAnh xãy
drng

To thAm dinh
(To trzthng in dam)
3. PGS. TS. Nguyn Duong Nam (Vin
Co khI) - Uy vien
4. TS. Nguyn Duy Trung Giang
(Khoa CNTT) - Uy vien
5. TS. Nguyn Thj Hng Hanh (Khoa
Cong trInh) - Thu k
1. PGS. TS. Nguyn VAn NgQC
(GVCC Khoa Cong trinh) - T tru&ng
2. PGS. TS. Lê Thj Huong Giang
(Khoa Cong trInh) - Uy vien
3. TS. Hoang Mnh Cung (Vin Co
4. PGS. TS. Trn Ng9c T
(Khoa
Dong tàu) - Uy vien
5. TS. Nguyn Th Dim Chi (Khoa
Cong trinh) - Thu k
1. PGS. TS. Dào VAn Tuãn (TruO'ng
Khoa Cong trInh) - T trumg
2. PGS. TS. Doán VAn Duân (Khoa
Cong trInh)
3. TS. Nguyn Hu'u Tuân (Khoa
CNTT)
4. PGS. TS. Vuo'ng Diirc Phüc (Khoa
Din-Din ti1)
5. TS. Vu Quang Vit (Khoa Cong
trinh)- Thu k'

- T thm djnh có nhim viii t chirc thm djnh dë xut dé tài NCKH cap Trung
trQng dim nAm 2022 theo quy djnh ti Diu 8 vá Dim b, Khoãn 4 - Diu 6 cña Quy
djnh xét chQn, thirc hin và dánh giá d tài nghiên ciru khoa h9c cAp Co sâ cüa Trung
Di h9c Hang hãi Vit Narn ban hành kern theo Quyt djnh s: 206 8/QD-DHHHVN
k ngày 10/11/2020;
- Giao nhim vii cho Ti truâng T thAm djnh chü dng quyt djnh v thii gian,
dja dirn tin hành hçp thArn djnh các c1 tài; Thi gian trin khai thirc hin thAm djnh
tir 22/11/202 1 dn ngày 13/12/202 1 vã chuyn toàn b h so' thAm djnh v Phông
KH-CN trw9c 16h00 ngây 14/12/2021 d tng hçip vã báo cáo;
- Giao thim vt cho PhOng KH-CN 1.p Quyêt djnh thãnh 1p T thAm djnh các d
tãi dA dugc Hi dng thng nhAt, cung cAp toàn b h so dé xuAt dé tài cAp Trumg tr9ng
dirn cho T thAm djnh, h trçY, theo dOi trin khai Va tng hçp các kt qua thAm djnh.
2. Xét duyt clang k dê tãi "Xây drng h thong quãn 1j thông tin, dü' I&u
hoqt c1ng khoa IlQc cong ngh, trên nn tang tryc tuyln cüa Giáng viên Trithng
Dcii /ic Hang hãi Vit Nam" do PhOng KH-CN d xuât.
- Các thành viên Hi dng DT&KHCN dng tinh, ñng h vic cAn thit phãi
xây diing h thng quân 1 thông tin, d 1iu hott dng khoa hçc cong ngh cüa Nhà
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tru?Yng nhm nâng cao hiu qua cong tác quãn 1 chuyên môn, cung cp các thông tin
phitc vii tim kim, tra ciru và th6ng kê cac máng hott dng khoa h9c cOng ngh cüa
Nhà tnthng nOi chung và cüa Ca nhân các nhà khoa hoc, các giãng viên và sinh viên
nói riêng;
- Giao cho PhOng KI-1-CN nghiên cru. 1p t trInh v vic trin khai thirc hin
xay dirng thng quãn l thông tin, dU 1iu hott dng khoa h9c cOng ngh cüa Giáng
viên Trixng Dti h9c Hang hài Vit Nam dáp i1ng duçc yêu cu và phfi hçp vài djnh
hung, nhim vii cüa näm h9c 202 1-2022, thirc hin chuyn di s nhim nâng cao
hiu qua cüa cOng tác quãn l, phiic vii giãng viên, sinh viën d trinh Hiu tru&ng
xem xét, phé duyt.
3. Xét duyt dãng k dê tài Nghiên ciru khoa hQc sinh viên näm hc 2021-2022
- Các thành viên Hi dng DT&KHCN Trng tMng nht giao nhim vii cho
Hi dng DT&KHCN các Khoa/Vin chü dng rà soát, trin khai trên Co s üng h,
tao diu kin thüc dy phong trào NCKH trong sinh viên tai cãc KhoaNin ben canh
nhim viii chmnh là hçc t.p;
- Yëu cu 1änh dao các Khoa/Vin trin khai, don dc, theo dOi tin d thrc
hin cia các sinh viên/ nhórn sinh viên và giãng viën hung dn d tài NCKH, tránh
hInh thü'c. Qua do, các Khoa/Vin 1ira chçn các d tài NCKH sinh viên cO ch.t 1ucng
gfri nghim thu cap Trixng và dê xuât tham gia các giãi thi.thng NCKH sinh vién
cap cao hon.
4. Xét tng giái thu'O'ng "Nghiên curu kho hoãn a h9c NEPTUNE" näm 2021

- Trén co' sâ 06 h so dang k Giãi thuO'ng tp th và 03 h so dãng k Giãi
thithng Ca nhân, theo các tiêu chI xp '°a cña Quy ch xét tang giâi thung "Nghiên

c(ru khoa hçc NEPTUNE" ban hành, Hi dng DT&KHCN Tnthng dã xét và lixa
chçn ra duçic các tp th và cá nhân có thành tjch xut sc nht trong hoat dng nghiên
ciru khoa h9c näm h9c 2020-2021. Kt qua xét tang giãi thiRrng "Nghien ciru khoa
h9c Neptune" näm 2021 nhu sau:
a. Giãi thirông Tp the:

TT

Ten Tap the

BInh quân s dim
dánh giá quy dôi
theo các tiêu chI

Dtt giãi

1

Vin Co khI

4 1,38

Giãi Nht

2

Khoa Din - Din tü'

4 1,22

Giái Nhi

3

Khoa Hang hài

29,14

Giãi Ba

4

KhoaCOngtrinh

25,00

GiãiBa

5

Khoa May tàu bin

24,10

Khuyn khIch

6

Khoa CNTT

19,9 1

Khuyn khfch
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b. Giãi thu'o'ng cá nhãn:

Ten Tp th

TT
1
2

TS
Khoa Hang hãi
TS. Nguyn Xuân Sang
Vin Môi trung
TS. Nguyn Lan Hu'o'ng
Viên Ca khI

l3iêm cong trInh
quy di

Bat giãi

23,30

Giãi Nht

11,23

Giãi NhI

9,60

Giãi Ba

- Giao cho PhOng KH-CN chun bj cac hè sa, thu tiic l.p Quyêt djnh khen
thuó'ng cho các T.p th& cá nhân dtt giãi thu&ng "Nghiên cüu khoa h9c Neptune"
närn 2021, chun bj Gi.y khen d trao trong dip t chirc L mit tinh k nim ngày
Nhà gião VietNam 20/11/2021.
Hi dng Dâo to & Khoa h9c Cong ngh Nhà trithng thông bão dn tat câ các
dan vj, tp th

Va

cá nhân duçc bi

> .V

No'i nhân:
- Nhu kInh g11i;
- DU, HDT, BGH;
- Luu: VT, KH-CN.
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