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QUYET D!NH
Ban hành Quy ch t1 churc và hotit dng nhóm nghiên cIru manh
Truring Di hçc Hang hãi Vit Nam
HIEU TRIJ'O1G TRUNG BA! HQC HANG HAl VIT NAM
Can ci Nghj dfnh so' 99/2014/ND-CP ngày 25/10/2014 cia ChInh phi quy djnh
vic dcu twphát triê'n tim hcc và khuyê'n khIch ho cit dc3ng khoa hQc và Cong ngh trong
CaC co so' giáo dic dgi hQc,
Can Ct'LU2t sO' hü'u trI tu so' 50/2005/QHJJ ngày 29/11/2005 cia Quo'c h3i nu'ó'c
Cong hOa xâ hi chz nghi'a Vit Nam,
Can thLuatKhoa hQc Va cOng ngh so' 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013 cia Quo'c
hi nu'âc Cong hOa xã hi chi nghia Vit Nam;
Can Ct'rLUt Chuyen giao cong nghc so' 07/201 7/QHJ4 ngày 19/06/2017 ca Quo'c
hi rnthc C$ng hOa xã ht7i chi nghi'a Viçt Nam,
Can th Thông tu'sO' 22/2011/TT-BGDDT ngày 30/5/2011 cza B5 tru'O'ng B5 Giáo
c4ic và Dào tgo ban hành quy djnh v hoot dóng khoa hQC và cong nghc trong các cct sO'
giáo c4ic dgi hQc;
Can c& Quyê't djnh so' 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cua H(51 dng TrirO'ng
Tru'O'ng Dgi hQc Hang hái Vit Nam v vic ban hành Quy chl To' chic và hogt d(5ng
caa Tru'àng Di hQc Hang hái Viçt Nam;
Can Ci' Quyê't djnh so' 1333/QD-DHHHVN ngày 25/7/2017 cüa Hiçu tru'O'ng
Tru'àng Di hc Hang hái Vit Nam v vic ban hành Quy djnh Hoat dt7ng khoa hQc
cong ngh tii Tru'&ng Dgi hQc Hang hal Vit Nam;
Can th Nghj quyê't so' 1002/NQ-DHHHVN-HDT ngày 17/8/2022 cia H5i dng
tru'O'ng v vic thông qua dy' thOo Quy chl to' chj'c và hogt dng nhóm nghien ctu minh
Tru'O'ng Dgi hQC Hang hal Vit Nam;
Xét d nghf caa Tru'àng PhOng Khoa hQc - COng ngh.
QUYET D!NH:
Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay là Quy ch t chüc và hot dng nhOm
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Biu 2. Tnthng các Phông: TC-HC, KH-CN, KH-TC, can b, giãng viên, nhà khoa
hQc và các dcm vj lien quan chju trách nhirn thi ha y3 i'I
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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

QUY CHE TO CHC VA HOJT BONG NHOM NGHIEN CIfU MNH
TRIJNG BeI HQC HANG HAl VIT NAM
(Ban hành kern theo Quylt d/nh so' 4i/QD-DHHIfVNngày 2.9. tháng . nàm 2022
cia Hiu truOiig Truáng Dgi hQc Hang hái Vit Narn)
CHU1NG I
QUY B!NH CHUNG
Biu 1. Phm vi áp diing
1.Van bàn nay quy djnh v vic xét chçn, cong nh.n, t chirc hoat dng và dánh giá kt
qua hoat dng cüa các nhóm nghiên cüu manh Tru&ng Dai h9c Hang hãi Vit Nam.
2. Quy ch nay áp diing di vth các nhóm nghiên ciiru manh do Truông Dai hçc Hang hãi
Vit Nam xét ch9n, cong nhn và các Ca nhân là thành viên tham gia các nhóm nay.
Diu 2. Giãi thIch tñ' ngfr
1. Nhóm nghiên c1ru: Là mt nhóm các nhà khoa h9c tçr nguyen lien kt vOi nhau cüng
nghiên ciru, phát trin san ph.m khoa h9c và cong ngh (KH&CN) gn vài h trçi dào tao, hoc
chia sé lii Ich kinh t, khoa hçc, hoat dng phi hành chInh thông qua vic cüng thrc hin nhiêm
vi KH&CN, hoat dng chuyên mOn. Nhóm nghiên cüu bao gm các nhà khoa Co hru cUa
Tru?mg và các nba khoa h9c khác trong và ngoài Trumg.
2. Nhóm nghien cüu manh: Là mt nhóm nghiên ccru bao gm các nhà khoa h9c di.rçc t.p
hçip theo huàng nghiên ciiru chuyên sâu, hoat dng nghien ciiru khoa hçc và dào tao dat hiu qua
t& và n dinh, tao ra các san phm KH&CN và dào tao cht luçng cao, cO dü nang lye trin
khai các nhiêm vi! du an KH&CN cp Bô trâ len.
3. San phm khoa h9c trong quy djnh nay duçc hiu là cOng b trên tap chi khoa h9c
chuyên ngãnh trong nuic hoc quc t, bang dc quyn sang ch& giãi pháp hftu Ich, duçic hinh
thãnh tü kt qua hoat dng theo linE vyc và hu&ng nghiên ciru cüa nhóm dä dang k' (tác giá
chInh do'i vái cong bO' trên tqp chI hoc cá nhân dcii din chi van bcng dO'i vái bang d5c quyn
sang ché', giái pháp hru Ich phOi là 01 trong các thành viên thuc nhóm nghiên ctu và là nhà
khoa hc ccv hiru caa Tritàng Dcii hQc Hang hái Viçt Nam hogc phái id ten dan v/là Tru'&ng
Dqi hQc Hang hái Viçt Nam trên cOng bo').
4. San ph.m khoa hçc uy tin trong quy ch nay diiçc hiu là cOng b trên tp chI khoa
hçc chuyên ngành quc t thuc danh m11c ISIIScopus ducic xut bàn bâi cac Nhà xu.t bàn uy
tin trên th giâi; bang dc quyn sang ch& giâi pháp hUu Ich duçic c.p bi Cyc Si hru tn tu
hoc tiwng throng. Nhà xut bàn uy tin dirçic cong nhn trong quy ch nay bao gm: Elsevier,
Springer, Wiley-Blackwell, Taylor&Francis, Sage, Oxford University Press, Cambridge
University Press, Emerald, Macmillan Publisher, Inderscience Publishers, Edward Elgar
Publishing và IEEE.
5. San phm cOng ngh trong quy djnh nay dugc hiu là các san phm khoa h9c cong
ngh hQu hinh có giá trj chuyn giao irng diing thyc tin, cac san phm thrçic cac b ngành, tinh,

thãnh ph ghi nhn, giri thiêu, chuyn giao (dtrcrc the hiçn thông qua hcrp dng chuyen giao
cong nghc hoc các van ban chuyen giao do doii vj có thdm quyn xác nhán).
Diêu 3. Miic dIch thãnh 1p và hot dng cüa nhóm nghiên cfru mtnh
1. Xây drng môi tnxng nghien c1u chuyên ngành và lien ngành Co tInh chin hrçic dãi
han, lien ti1c va k thra nh.m thiic dy hoat dng nghiên cru khoa hçc và chuyn giao cong
ngh cüa Trithng Dai hçc Hang hãi Vit Nam.
2. Tang s hrgng và cht 1ung các cong b khoa h9c uy tin, san ph.m rng diing hoàn
thin có cht lugng, có tInh rng ding cao và hiu qua kinh t. Nang cao các chi s cOng b
khoa hçc nói riêng và chi s xp hang di h9c noi chung cüa Triiàng Dai hpc Hang hãi Vit
Nam theo các chun quc t, gop phn phát trin thiiang hiu và vj th cüa Nhà truYng
trong khu virc và trên th gii.
3. Thiic dy hcip tác vri các di tác trong nuóc, quc t trong nghien cüu khoa h9c và
chuyn giao cong ngh.
4. S: dçmg, khai thác có hiu qua tim lirc ca s vt ch.t, trang thit bj cüa các phong thI
nghim phic vii hot dng nghiên ciru t?i Tri.rmg Dai h9c Hang hãi Vit Nam d tao ra các san
phm khoa hçc cong ngh cO chit lucmg, mang lai giá tn kinh t tü hot dng khoa h9c cOng ngh.
5. Xây drng di ngü chuyên gia, các nhóm nghiên ciru mang thuang hiu Tru?mg Dai
h9c Hang hái Vit Nam có khã nàng giãi quyt các v.n d KH&CN thirc tin, dóng gop vào sir
phát trin kinh th xä hi dt nuc.
6. Gop phn xây drng và phát trin h sinh thai di mài sang tao, gn kt các hoat dng
h9c thu.t, dào tao dai hQc, dào tao sau dai h9c vOi khoa hc cOng ngh.
7. Lam can ci d du tu phát trin các djnh huâng nghiên cüu khoa h9c tr9ng dim,
mOi nh9n cüa Trirng Dai hpc Hang hãi Vit Nam, gop ph.n quan tr9ng trong hoat dng dào
tao ngun nhân lirc chat lung cao cho dt nuOc vã dira ra các san phm khoa hçc d kt ni
vOi các doanh nghip, d tir dO các doanh nghip cO th du tij kinh phi, ngun 1rc, phuang
pháp và cOng ngh d sat cánh cüng các nhà khoa h9c trong vic tao ra cac san ph.m mang
tInh 1mg ding cao.
Diu 4. Các 1oii hInh nhOm nghiên cfru mnh
1.Nhóm nghiên elm manh djnh huàng nghiên elm ca ban (gQi tat là nhóm nghiên ciu cu
ban): Huàng dn các san phrn khoa hçc uy tin có chat luçrng cao.
2. Nhóm nghiên elm manh dnh huàng 1mg dng (gQi tat là nhóm nghien ciu tng dyng):
Hithng dn các san phAm cong ngh cO tInh 1mg dng thc tin, thi.rang mai hóa, khii nghip
ho.c chuyn giao vi doanh nghip, giãi pháp dimçic ap ding giãi quyt vn d kinh t - xã hi,
các tai san trI tu (quytn s& htru cOng nghip, sang ché', giáipháp hiu ich,...).

CHIfONG II
TIEU CHI, THU TUC XAY DIXNG NHOM NGHIEN cffii MINH
Diu 5. Các tiêu chI cüa nhóm nghiên cifu minh
1. TieuchIchung
a. Nhóm nghiên ciiru mnh phãi có djnh hucng nghiên cüu ci7i th và dài hn phü hçTp vó'i
djnh huâng phát trin v khoa h9c cong ngh cüa Trithng Di hçc Hang hãi Vit Nam va có k
hoch phát trin hurng nghien cru do theo timg giai don, g.n kt vOi các hot dng dào tto.
b. Co di'i tim lirc ca sâ v.t chit, ngun lirc can b khoa h9c k5 thut phi hçp d dam bão
trin khai hot dng nghiên cüu theo djnh huOng d ra cüa nhOm.
c. CO k hoch thu ht các ngun kinh phi d trin khai ngbiên ciru và duy tn hot dng
thix6ng xuyên cüa nhóm ngoài các ngun h trçx tü Trung Dai hc Hang hâi Vit Nam.
2. V nhân lrrc
Mt nhóm nghiên cü'u manh gm cO It nht 05 nba khoa hc tr len (trong dO cO 01 tn±ng
nhóm và It nht 02 thành viên chInh). Tru&ng nhóm phài là can b c hu'u cüa Trixng Di hçc
Hang hãi Vit Nam (dam báo di thô'i gian cong tác là can b(5 co h1ru trong qua trInh nhóm
dttcrc N/ia trzthng cong nhan), các thành viên tham gia có th là can b ca hru ho.c ti1 ben ngoài
Trithng Di hc Hang hài Vit Nam, trong dO s thành viên tr ben ngoài chim không qua 1/2
tng s6 thành viên cüa nhOm. Khuyn khIch mñ các thành viên và cong tác viên là các nhà
khoa hc nixâc ngoài.
a. TruO'ng nhOm nghien ciiru mnh phài dáp iimg các tiêu chI sau:
- Co chiTrc danh, hc ham tr Phó Giáo sir tri len; trumg hçp là Tin si thI phãi có it nh.t
03 näm kinh nghim hoat dng nghiên cñu sau khi dt h9c vj;
- Là nhà khoa h9c có uy tin, có nàng lirc t chirc, tp hçp các nhà khoa h9c, cO khã nãng
djnh hrnng phát trin, xây dimg và diu phi, trin khai các nbim vi KH&CN;
- Co trInh d ngoi ngü dáp img tea yêu cu nghiên cüu và giao tip;
- CO kinh nghim và khã näng huy dng các ngun lirc dam bão diu kin cho hot dng
cüa nhóm;
- Trong vông 05 näm tInh dn thii dim dàng k nhóm, trrnYng nhóm nghiên ciru mnb
cn dt duqc các kt qua cong b khoa h9c sau:
+ Di vâi tri.rO'ng nhóm nghiên cfru ca bàn: Là tác giã (first author hoqc corresponding
author) cüa It nht 02 cOng trinh khoa hc cOng b trên tp chI uy tin thuc danh miic 1ST hoc
Scopus (thuc các nhà xuã't ban uy tIn); Hoc chü biên 01 sách chuyên khào dã dugc xut bàn
bi nhà xut bàn quc t hay 02 sach chuyên khão dà duçc xut bàn bM nhà xut bàn trong
ni.rOc cO uy tin (dztcic cOng nhan bOl H.3i dng Giáo sit Nhà nu'ó'c);
+ Di vâi truOng nhOm nghien i'rng ding, nhOm djnh hi.ráng san xu.t thi'r nghim, thrning
mi hOa, khâi nghip: Là các cá nhân dà chU tn thirc hin thành cOng it nh.t 02 d tài cp B
(hoc ttroiig du'o'ng) dã ducc nghim thu hoc là tác giã (first author ho4c corresponding
author) hoc dng tác già cüa it nh.t 02 cong trInh khoa hçc cOng b tnên tp chi uy tin thuc
danh miic 1ST hoc Scopus (thu5c cOc nhà xuã't ban uy tin); Hoc là chü biên 01 sàch chuyên
khào dà diiçic xut bàn bii nhà xut bàn trong nuO'c cO uy tin; Hoc là Chü b.ng cüa it nht 01

bang dc quyn sang ch&giãi pháp hUu Ich (là thrçc Civic S hfiu trI tu cp; Ho.c là Tác giã
chInh cüa thi thiu 01 san phm khoa h9c và cong ngh (là dixçc chuyn giao irng ding thrc
tin (là (luçc cOng nhn hoc (là duçc thucmg mi hóa bang hçp dng k kt bxi cac (lan vj có
th.m quyn hoac hçp (lng chuyn giao cong ngh. U'u tiên cá nhân (là C kinh nghim hcip tác
vâi các cc quan, doanh nghip, Ca nhân trong và ngoài nrnic trong hot dng trin khai nghiên
ciiru, san xut thr nghim (là có các san phrn khoa hçc dugc irng diving.
b. Thành viên chInh cüa nhóm nghiên c1ru mnh phãi (lap irng các tiêu chI sau:
Là can bO, giang viên co hftu cüa Trumg Di h9c Hang hãi Vit Nam hoc các chuyên
ngoài Trithng CO chuyên mon phü hçp vOi (ljnh huó'ng nghiên ci'ru cüa nhóm và do truâng nhóm
d xu.t, (lng thai (lam bão các (lik kin sau:
- Là nhà khoa h9c có trInh (l tin sT tth len, hoc nu là thc si thi phài có It nht 03 nàm
kinh nghim trong lTnh vrc nghien ciru 'duQc th hin qua các ke't qua cong ho' khoa hQc,); Ho.c
là chuyên gia phài có it nht 05 nàm kinh nghim cong tãc trong linh vrc chuyên mon.
- Trong vOng 05 näm tInh (lan thi (lim (lang k nhóm, thành viên chinh cUa nhóm nghiên
ci.iru mnh c.n (lt (luçc các kt qua cOng b khoa h9c sau:
+ Di vOi thành viên chinh nhóm ngbiên ciru ca ban: Là tác giã (first author hoc
corresponding author) cüa It nh.t oi cong trinh khoa h9c cOng b trén tp chI uy tin thuc danh
miic Scopus (thu5c các nhà xuâ't ban uy tin); Ho.c chü biên! (lng chü biên 01 giáo trinh (là (lugc
xut ban bO'i nhà xut trong nurc CO uy tin 'diric cOng nhan b&i H.3i dng Giáo su' Nhà nithc);
+ Di vâi thành viên chinh nhóm nghiên 1rng diing, nhóm (ljnh hung san xut thu
nghim, thiio'ng mi hóa, khii nghip: Là các cá nhân (là chU trI thirc hin thành cong It nht
01 (l tài nghiên ciru khoa h9c cAp Ca sâ trâ len hoc thành viên chInh cüa it nhAt 01 (l tail
dr an! chuo'ng trinh cAp B (hoc twang dwcrng) (là dixçc nghim thu mrc "Dat" trâ len;
Hoc là tác già (first author hoc corresponding author) hoc (lng tác giã cüa it nhAt 01 cOng
trInh khoa hçc cOng b trên tp chi uy tin thuc danh miic Scopus ('thuc các nhà xuá't ban uy
tin); Hoc là thành viên cüa it nhAt 01 bang (lc quyn sang chl giãi pháp hü'u ich (là thr?c
Cic Si hCu trI tu cAp; Hoc là tác gial (lng tac gia cüa ti thiu 01 san phAm khoa h9c Va
cOng ngh (là (liiçc chuyn giao irng diing thirc tin (là (lixçc cOng nhn hoc (là (liiçxc thuang
mai hóa bang hçip (lng k kt bâi cac (lan vj có thAm quyn ho.c hçip (lng chuyn giao cong
ngh.
- Nu là thành viên ngoài Trithng Di h9c Hang hai Vit Nam phâi có van bàn cam kt
tham gia nhóm nghiên ci'xu.
c. Thành viên tham gia ho.c cong tac viên
Là can b, giãng viên, nghiên ciru viên, nghiên ciru sinh, h9c viên cao hçc, sinh viên cüa
Tnrmg Di h9c Hang hai Vit Nam, cac chuyên gia, nhà khoa h9c khác trong và ngoài trixO'ng
có chuyên mOn phü hçp do trrnYng nhóm (l xuAt.
3. V co' so v(it chtt, trang thkt bj
Nhóm nghiên ci'ru mnh phãi chi.irng minh có (lU tim 1ixc ca s 4t chAt, các trang thit bj
phü hcip phiic vi cho hisó'ng nghiên cüu. Ca s& vt chAt, trang thiAt bj cho nghiên ciru có th là
tài san cüa Truông Di hçc Hang hãi Vit Nam ma nhóm nghiên cüu (luc giao quàn l' sir diing
trrc tiAp, hoc là tài san riêng cUa nhóm.

4. V các hort dng và hçYp tác nghiên cfru
a. Nhóm nghien cüii phãi cO djnh huóng phát trin nhóm rO rang v miic tiêu, ni dung
và san ph.m nghiên cru.
b. Nhóm nghiên ciru phãi gn hoat dng nghiên ciru vâi hot dng dào t?.o dc bit là dào
to trInh d tin si, thc sT cüa ngành, chuyên nganh và hot dng cüa các b môn, phOng thI
ngbim.
c. Nhóm nghien cüu ca bàn phãi có các hot ctng hçrp tác quc th hoc d có san phm
khoa h9c chung vth di tác nixOc ngoài.
d. Nhóm nghiên cru rng diing phãi có hçp tác vâi doanh nghip, t chrc, dja phucing
hoc Co san phm üng diving dà thrçc trin khai thirc t.
Diu 6. Trách nhim, quyn lçri cüa trtthng nhóm nghiên cui'u mnh và các
thành viên
1. Tráclz nhim cüa trithng nhóm nghiên cá'u minh và cdc thành viên
a. D xut, xây dimg d dicing! thuyt minh, dAu thu, trin khai th%rc hin các nhim vii
KH&CN các cp hoc tuong throng, trong do iru tiên tQp trung các nhim vii cp B tr& len và
nhim vii hçrp tác quc t.
b. Thc hin các nhim vi KH&CN có tInh mfii và dt phá do nhOm d xut hoc các
nhim v tr9ng dim, dt xu.t dc bit do Truô'ng Dai h9c Hang hãi Vit Nam và các cp CO
thm quyn dt hang.
c. Tao ra các san ph.m và cung c.p các djch vii KH&CN chit hrcmg cao; hang näm mi
nhóm nghiên cüu cci bàn phài cong bé It nht 01 bài báo khoa hçc trên tp chI thuc danh milc
1ST ('do'i vói các cong b trên Tqp chI thuc danh myc ISI Open Access thl phái dam báo TQp
chI thu5c các Nhà xuO't bàn uy tin du'çc quy djnh tqi Khoàn 4 - Diu 2 càa Quy chê' nay) phü
hp vâi lTnh vrc va djnh hiiOng nghiên ciu cüa nhóm, di vOi nhóm nghiên cu ing ding sau
03 näm phãi cO It nh.t 01 san phm chuyn giao vOi trj giá tcr 300 triu dng tth len hoc có it
nht 01 sang ch hay giài pháp hüu ich (doii vj càa chà van bcngphái là Tru'&ng Dçü hQc Hang
hái Vit Nam) dixcic Cue s hü'u trI tu cp van bang.
d. Trirc tip tham gia dào tao di ngü can b khoa hpc cO trInh d cao; mi nhóm nghiên
ciru phãi cO k hoach tip nh.n dào tao mO'i it nh.t 01 nghien cüu sinh hoc 02 thac si trong 03
näm boat dng, tril&ng hcTp không tuyn duçc có th cI xut thay 01 nghiên ciru sinh bang 01
bài báo trên tap chi khoa hçc thuc danh muic ISI hoc thay 01 thac si bang 01 bài báo thuc
danh muc 1ST hoc Scopus (trithng nhóm hoc thành viên chinh nhóm nghiên ci'tu mQnh phái
là Tác giá tht nhd't -first author hogc Tác giá lien h - corresponding author càa cOng bO') và
phãi thrcic phê duyt.
e. T.p hçTp, kt ni ngun lc giüa các Khoa/ Vin chuyên môn, thu hut ngun lrc ben
ngoài Nhà triring.
d. Xây drng và quãng bá thucmg hiu Trixô'ng Dai hçc Hang hãi Vit Nam, sü ding ten don
vi Vietnam Maritime University và email user@vimaru.edu.vn trong các Cong b6 khoa hçc.
g. Mi Ca nhân lam Truàng nhOm thi da 01 nhOm nghiên cru mnh.

2. Quyn 41 cüa Irwong nhóm và các thành viên
a. Trixng nhOm duçic giãm 20% djnh mrc gi?i giãng dy và các thành viên chInh duçc
giãm 15% djnh miirc mirc gi giâng dy d ru tiên dành thi gian cho nghiên ci'm khoa h9c theo
quy ch hin hãnh cüa nhà Triiông.
b. Thxçc iru tiên, xét duyt, giao, dt hang trin khai các nhim viii KH&CN trong thm
quyn cüa Trithng Di h9c Hang hài Vit Nam; uu tiên tham gia d xut, tuyn chn các nhim
vi KEI&CN các cp, trong và ngoài nixâc.
c. Các phông thI nghim cüa TrixO'ng gn vOi cac nhóm nghiên cüu mnh duqc ixu tiên
xem xét du tii trang thi& bj, diu kin nghiên cü'u thông qua các dir an du tu phát trin, dir an
tang ci.thng nang 1irc nghiên ciru cüa Trix&ng.
d. Duçc uu tiên nhn huó'ng dn nghiên cru sinh và h9c viên cao hçc lam lun an, 1un
van theo hInh thiirc dào to tp trung.
d. Các thành viên cUa nhóm nghiên ciiru mnh duçc u'u tiên cir di bi duOng chuyên môn,
trao di hçc thut; thxçc xem xét h trçi (met ph.n hay toàn ph.n) kinh phi tham dir hi nghj,
hi thão theo djnh huàng nghiên ciru cüa nhóm, phü hçip vOi các quy djnh cUa Nha trumg.
e. Duçic h trq v Co ch và các ngun lirc d thirc hin thu ht các nha khoa hc có trinh
d a trong và ngoài nuâc dn lam vic.
g. Các cong b khoa hc uy tin, các san ph.m irng dcing uy tin và các giãi thumg, thành
tIch khoa h9c xu.t sc cüa nhóm và các cá nhân thirc hin sê duçic xét thi dua, khen thuang theo
quy dinh hin hành.

Diu 7. Quy trInh dàng k, xét chQn và cong nhn nhóm nghiên ciru m,nh
- Vào du Qu III hang näm, Nhà trumg thông báo dn các KhoaJVin v vic dang k
nhóm nghiên cru mnh;
- Các nhà khoa hc dü diu kin chu.n bj và np h so dang k nhóm nghiên cüu mnh
v PhOng Khoa h9c - Cong ngh;
- PhOng Khoa h9c - Cong ngh tip nhn và kim tra thông tin trong hè so dang k cong
nh.n và tham miru cho Hiu truang d thãnh 1p các Hi dng tu vn, xem xét dánh giá h so,
xét ch9n nhóm nghiên c.'ru mnh;
- Trên co s ni dung và kt qua thrn djnh, dánh giá h so cüa các Hi dng tu v.n, Hiu
tru&ng ra quyt dinh cong nh.n nhóm nghiên ciru mnh.

Diu8.Hisodãngk
H so dang k nhóm nghiên cCru manh gm có:
1. Don dang k nhóm nghiên ciru mnh (Mu 01).
3. Ban thuyt minh nhóm nghien ci'ru mnh (Mu 02).

4. L ljch khoa h9c cüa truang nhóm và các thành viên chInh (Mu 03).
5. Danh sách trich ngang các cong tác viên (nu co) (Mu 04).
6. Các mirth chirng v näng 1irc cUa nhOm theo các tiu chi neu a Diu 5 cüa quy ch nay.
7. Các h so, minh chiing b sung khác (nê'u co).
B h so gc np v PhOng Khoa hc - Cong ngh va b h so din tà gri qua email ghi
trong thông báo trin khai dang k.

Diu 9. Hi dông xét ch9n nhóm nghiên ciru mnh
- Can dr vào h so dang k' hang näm, Hiu trung ra quyt djnh thành 1p các Hi dng
tu vAn xét ch9n nhóm nghiên clru mnh (g9i tt là Hi dng xét chçn), mi Hi dng dánh giá
cho mt hay mOt s h so cing huó'ng chuyên mon.
- Hi dng xét ch9n tà' 05 dn 07 thành viên, trong dO Chü tjch Hi dng và 02 Uy viên
phn bin là các nhà khoa h9c có chlrc danh, h9c vj tr Phó Giáo su, Tin sT tth len, cüng ho.c rat
gn linh vçrc chuyên mon cüa nhóm nghiên c1m (TrieO'ng h'p là Tiê'n stthIphái có It nhd't 05 nãm
/dnh nghim cong tác chuyên mOn). Di vO'i Hi dng xét chçn nhóm nghiên cü'u mnh theo dnh
hung 1mg dmg yêu cu cO them ti thiu 01 Uy viên là lanh do doanh nghip có sIr diing cong
ngh tlr k& qua sau nghiên elm (theo n5i dung thuye't minh dang kj cia nhóm nghiên c&u,) ho.c
01 chuyên gia It nhAt 05 nm kinh nghim cong tác trong lTnh virc chuyên mon.
- H so' dang k nhóm nghiên elm mtnh duçic chuyn dn cáe thành viên chm nhAt 07
ngày trrncc khi Hi dng xét ch9n t chIrc hçp. Các üy viên phãn bin chuAn bj bàn nhn xét
theo mu (Mu 05) và np v& PhOng Khoa h9c - Cong ngh téi thiu truâc 02 ngày khi Hi
dng xét chn t chlre h9p.
- Phiên h9p cüa Hi dng xét chçn duçxc tin hành khi có m.t It nhAt 04 thành viên, trong
do có ChU tjch, Thu k và it nhAt 01 Uy viên phãn bin (bàn nhn xét càa ày viên phán bin
yang mt dã np trithc,). TruO'ng hçp üy viên phàn bin không dng ' thông qua h so dang k
thI nguñ do nhAt thi& phãi cO mtt ti phiên h9p.
- Chü tjch Hi dng diu hành phiên h9p. Sau khi nghe di din nhóm nghien clru giâi
thiu torn tt h so dang k, Uy viên phãn bin dcc nhn xét, cad thành viên Hi dng chAt vAn
nhóm nghien cm và gop d lam rO và hoàn chinh các vAn d trong h so.
- Các thành viên Hi dng xét ehn th hin kin thông qua Phiu dánh giá (Mu 06),
trong mi phiu CO thang dirn (ti da là 100 dirn) d dánh giá. Hi dng 1p danh sách các
nhóm nghiên elm dugc sp xp theo thlr tr dim tlr cao xung thAp và dim ti thiu là 70 dim.
Kt qua hçp Hi dng xét chn dugc l.p thành biên bàn, trong do ghi rO các kin cüa Hi
dng (Mu 07).
Diêu 10. Cong nhn nhOm nghiên thu mnh
1.Trên eo sO' kt qua dánh giá elm Hi dng xét chpn và cad diu kin khác, Hiu tru&ng
TruO'ng Di hc Hang hài Vit Nam ra quyt djnh cOng nhn nhOrn nghien clru rn?nh. S luçing
nhOm nghiên elm duqc cOng nh.n tüy thuc vào tmnh hInh thirc t elm Nhà truOng. Quyt djnh
cOng nh.n nhOm nghien elm mnh TruO'ng Dai hc Hang hãi Vit Narn có giá tn, ti da 03 näm
ktIrngàykbanhành.
2. Cáe nhOm nghien elm duçxc Hi dng xét chn dánh giá "Dat" nhimg chua duge cOng
nhân trong nm, se b sung h so theo yêu cu cüa Hiu truO'ng d dirge cOng nhn trong näm
tip theo ma khong phai lam 1i h so. Thai hn bão liru kt qua dánh giá elm Hi dng xét
chçn là 01 näm.

CHUNG III
TO CHIYC THTIC HI1N
Diu 11. Hoat dng cüa nhóm nghiên cfru mtnh
- Trong th?ñ hmn 15 ngày sau khi thrçic cong nh.n, tru&ng nhóm nghien ciru mnh có trách
nhim hoàn thin k hoch hot dng cüa nhóm trong 03 näm trên cc sâ các kin gop cUa
Hi dng xét ch9n.
- Hiu tmng và trumg nhóm k Hçp dng dt hang nhim vii nhóm nghiên c'iim mnh.
- Dira trên k hoch dã phê duyt và Hçip dng dt hang nhim viii dã k, tru&ng nhóm
nghiên ciru mnh có trách nhim t chi'rc, trin khai hoat dng cUa nhóm.
Diu 12. Dánh giá hoit dng
1. Dánh giá hort ctng cüa nhóm nghiên cfru mçznh htng näm
- H.ng näm (tth nam thr 3 cui k5'), Nhà tru&ng t chrc kim tra tin d hot dng cüa
nhóm nghiên ciru minh. Truông nhóm nghien ciru mnh có trách nhim báo cáo v tInh hInh
và k& qua trin khai hot dng cUa nhóm và các d xut kin nghj (Mu 08) và các minh chüng
kern theo v PhOng Khoa hc - Cong ngh;
- Phông Khoa hc - Cong ngh chü tn cOng tác kim tra và 1p biên bàn kim tra (Mu 09).
- Can cur biên bàn kim tra, Phông Khoa hc — Cong ngh tham muu d Hiu tnrOng ra quyêt
djnh tip tçic cong nhn va cho phép nhóm nghiên ciru mnh hot dng theo k hoch.
2. Dánh giá cui kj' hoit ct3ng cüa nhóm nghien cfru mqnh
Danh giá cui kS' duçcc thirc hin sau 3 näm k tr ngày dirçic cOng nh.n là nhóm nghiên
cüu m?nh. Truiâng nhóm nghiên cuiru mnh 1p báo cáo tng kt (Mu 10) và gui v PhOng
Khoa hc — Cong ngh trong th?yi gian 02 tháng truâc khi kt thuiic ki hot dng.
Hi dng dánh giá cuéi k' do Hiu tnxng ra quy& djnh thành lap, gm tu'r 05 dn 07
thành vien (trong dO có Chuii tjch, 02 Uy viên phán bin và các üy viên khác). Các üy viên phãn
bin là các nba khoa hoc, chuyên gia trong hoc ngoài Trux?mg Dai hc Hang hâi Vit Nam, có
chic danh, hc vj Phó Giáo su, Tin si tth len cüng hoc gn lTnh vrc chuyên mon cüa nhóm
nghiên cuiru (nê'u là Tiê'n s7 thl có It nhd't 05 nãm kinh nghim cong tác chuyên mOn). Di vi
Hi dng dánh giá nhóm nghiên cuiru mnh theo djnh huóng uirng diing yêu cu có them ti thiu
01 üy viên là lanh dao doanh nghip có suir dung cong ngh tr kt qua sau nghién cuu ('theo báo
cáo ke't qua trin khai cáa nhóm nghiên ci'cu,.) hoc 01 chuyên gia It nht 05 näm kinh nghim
cong tác trong linh vrc chuyên mon.
sa tng k& hoat dng nhóm nghiên cuiru manh du.rçc chuyn dn các thành viên ch.m
nht 07 ngày truâc khi Hi dng tin hành hop dánh giá. Các üy viên phán bin chun bj phiu
nhn xét theo mu (Mu 11) và np v PhOng Khoa hc - Cong ngh tnrc khi Hi dng hop
ti thiu 02 ngày.
Phiên hop cüa Hi dng dánh giá du?c tin hành khi có mt it nht 2/3 s thành viên,
trong do cO Chñ tjch, Thu k và It nht 01 ñy viên phán bien (khi bàn nhan xét cáa áy viên phán
biçn vcng mqt dã np trzthc,).
Các thành viên Hi dèng th hin kin thông qua Phiu dánh giá (Mu 12), trong mi
phiu có kt 1u.n 3 muirc "Xut sic", "Dat" và "Không dat".

K& qua dánh giá nhu sau:
+ "Không dat" nu có trén 1/3 s thành vien Co mt dánh giá a mc "Không d?.t".
+ "Dat" nu cO It nht 2/3 s thành viên có mt dánh giá a müc "Dat" tra len.
+ "Xut sic" nu có It nht 2/3 s thành viên có mt dánh giá a mc "Xut s.c" và không
cO thãnh viên nào dánh giá a mrc "Không dat".
K& qua h9p Hi dng dánh giá duçyc 1p thành biên bàn, trong do ghi rO k& luân cüa Hi
dng (Mu 13).
Các nhóm nghiên ciru mnh di.rçc dánh giá "Không dat" xem nhu không con dLrçYc cong
nhn là nhóm nghiên cü'u mnh. Các nhóm di.rçc dánh giá "Xut sac" và "Dat" se duçc Nhà
truOng tip tiic ra quyt djnh cong nh.n nhóm nghiên ciru mnh kS' hot dng mOi, trong do các
nhóm "Xut sic" sê duçc khen thuOng và xem xét tang mirc uu tiên a mOt s quyn lçi.
Diu 13. Quyn htn vä trách nhim cüa các do'n vj lien quan
1. P/thng Khoa h9c - Cong ngh
- Là dcm vj thumg trxc, tham mxu giüp Hiu trrnYng t chiirc thirc hin, quãn l và giám
sat các hot dng cüa nhóm nghien ciru mnh theo dung các quy djnh cüa Quy ch nay (cac
van ban thi tic, nhân sit, tiê'n do, khô'i lurnig, chá't htcmg, hOi tháo, nghim thu, thanh quyê't
toán, hru trfr quán lj hd sa, dtt lieu và nhrrng cong vic lien quan trong qua trInh thtc hin).
- Chu trI và phi hçip vOi các dan vj lien quan t chüc dánh giá hot dng cüa cac nhóm
nghien ci'ru mnh theo ni dung quy djnh tti Diu 12 cüa quy ch nay.
2. Trách nhim cüa Khoa/Vin chuyên mon
- To diu kin v ca sa v.t ch.t, phOng thI nghim phic vii qua trInh nghiên ciru cüa
nhóm nghiên cü'u mnh do dan vj quãn l;
- Phi hcTp vai PhOng Khoa h9c - Cong ngh d xut thành phAn Hi dng chuyên ngành
CO dü nang lçrc và chuyên mon tham gia Hi dng xét ch9n, dánh giá hot dng cüa nhóm
nghiên ciiru m?nh
3. Các 1km vi khdc
Co trách nhim phi hçp vâi PhOng Khoa hçc - Cong ngh h trçY hot dng cUa các nhOm
nghiên cru mnh tuy theo chi'rc nang và nhim vt cüa trng dun v.
Diu 14. Diu khoãn thi hành
1. Quy ch nay áp diing cho các dan vj và cá nhân trong toàn tnthng và có hiu 1irc thi
hãnh k tr ngày k quy& djnh ban hành.
2. Trong qua trInh thrc hin, nu cO vuang mac, các dan vj và Ca nhân phãn ánh kjp thai
d Nhà tnrang xem xét diu chinh./.
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Mu 01 - Dan dáng kj nhóm nghien c&u mqnh

BO GIAO THÔNG VAIN TAT
TRIJNG OH HANG HA! VIT NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
J3c 1p - Tw do - Hnh phñc

TXTh BANG KY NHOM NGHIEN cUu MANH
KInh gi1i: Ban Giãm hiu Trung Di h9c Hang hãi Vit Nam

Can cir Quy ch v t chirc và hot dng nhóm nghiên ciru mnh Trirông Di hc Hang
hãi Vit Nam ban hành theo Quyt dlnh s . . ./QD-DHHHVN ngày . . .1... /2022 cüa Hiu
trueing Truông Di hçc Hang hãi Vit Nam;
Can cir Cong van s . . . .1 DHHHVN-KHCN ngày . . .1... /20... v vic trin khai dang
k xét ch9n nhóm nghiên ciru mnh näm 20... cüa Tru&ng Dai hçc Hang hãi Vit Nam.
Chüng tôi xin dang k nhóm nghiên ciiru manh cho dçit xét chn näm 20... vth các thông
tin nhi.r sau:
1. Ten nhóm nghiên ciru:
2. Linh vrc chuyên mon hot dng:
3. Loi hinh nhóm nghiên ciru (co bàn, irng diing):
4.TnrOngnhóm:
Chirc danh, hQ Va ten:
Chuyên môn:
Don vj cOng tác:
Diên thoai:

.

Email:

KInh d nghj Ban Giám hiu TmOng Dai h9c Hang hãi Vit Nam
cong nhn là nhóm nghiên ciru mnh.

th chrc xét ch9n và

H so dang k kern theo gm:

Xin trân trng cam on!

Hái Phông, ngày tháng nám 20....
TRIYNG NHOM

MJu 02 - Thuyt minh nhóm nghiên ct'w mgnh

BO GIAO THÔNG VLN TAI
TRUNG fH HANG HA! VIT NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

THUYET MINH NHOM NGHIEN cUu MiNH

1. THÔNG TIN CHUNG YE NHOM
1.1. Ten nhóm nghiên cfru:
- Ting Vit:
- Ting Anh:
- Ten gi t&t (nu co)
1.2. Linh virc chuyên mon hoit dng:

1.3. Loi hInh nhóm nghiên cfru:
Nghiên cfru co' ban

E Nghiên cfru frng ding

1.4. Miic tiêu chin luirc:

1.5. Trtr&ng nhóm (kern theo l ljch khoa hQc)
Chi.'rc danh, h9 ten:
Chuyên môn:
Dan v cong tác:
Diên thoai'

E-mail:

1.6. Danh sách các thành viên chInh (kern theo lj ljch khoa hQc)
TT

H và ten

Chfrc danh, hçc vj

1
2
3

1.7. Danh sách các thânh viên vã cong tác viên

Don vj cong tác

Máu 02 - Thuyêt minh nhóm nghien c&u mgnh

TT

H9 Va ten

Don vj cong tác

Chfrc danh, hQc vj

1
2
3

1 8. Các cMi tác hop tác
TT

Ten 1i tac

Oja chi

Lich sfr hop tác

('thanh pho, quoc gia)

1.
2.
3.
4.

2. THANH TICH HOJT BONG KHOA HQC vA CONG NGH CUA NHOM
2.1. Danh miic các cong b6 tiêu biu lien quan dn hirO'ng nghiên cñ'u trong 05 näm
gn nht (sap xp theo thá' tw thai gian mói nhát dê'n cu nhãt, mói cong ha trinh bay theo dinh
dgng liçt kê tài 1içu tham khOo cia APA, in dgm ten tác giá là tru'áng nhóm hay thành viên cia
nhóm, ghi rô danh myc ISI/SCOPUS)

2.2. Danh miIc các nhim vy KH&CN có lien quan tfr cp B tr& len thi1rc hin trong
05 näm gn nht (do truàng nhóm hay thành viên nhóm chi trl)
TT Ten nhim vy, mA s
1.
2.
3.
4.

Chü nhim

Tho'i gian
thic hin

Cp quãn
l

TInh trtng
(dang thc
hin/dâ nghim
thu, /cé't qua)

Mu 02 - Thuyé't minh nhóm nghiên cth mQnh
2.3. Danh miic các san phâm KH&CN da irng dçing, dang ky s& hfru trI tue, chuyn
giao trong 05 näm gn nhât (sap xlp theo th tzr thô'i gian mó'i nht dê'n cu nhã't)

2.4. Các giãi thu*ng v KH&CN trong 05 nàm gn nhât (ten cong trInh, ten giOi
thirO'ng, cá'p khen thu'&ng, thai gian)

3. NANG LIIC yE a SO ViT CHAT VA TRANG THIET B! HIN CO (chi nêu
các hçng myc thièt yê'u)
3.1. Phông lam vic, phông thI nghim
Ten phông lam vic, phông
thi nghim

TT

Oja chi

Din tIch sfr
dyng

Don vj quän l

1.
2.
3.

3.2. Trang thit bj nghiên ciru
Ten thik bj

TT

Miic dIch sfr
dyng

Shfru
(den vj, nhóm, cá
nhdn?)

Doii vj quãn 1

1.
2.
3.

4. KE HOACH HOAT DQNG DV MEN TiJNG NAM
San phm di kin dt
durç'c
Ni dung hot
Myc tiêu hot
NAm thir
dng nghiên ciru (loqi san phãrn, sO' lwcmg,
dng chInh
chi tiêu chat lwiig)
1(20 )
2(20

)

3(20

)

Kinh phi
(triêu
dng)

MJu 02 - Thuyt minh nhóm nghien ctu mgnh
5. CAC BE XUAT
5.1. Be xut h tr kinh phi hot dng
Di1 toán kinh phi
Don vi tInh: VND
A

Nguon von
11

Ni dung các
khoãn chi

1

Cong lao dng
trrc tiêp

2

Nguyen

Tong
Kinh
phi

Tang
s

Näm
thfr
nhat

Näm
thfr 2

Nàm
thir 3

Tn các
hot
dng
kHCN
khác

A

Nguon
khác

Ghi
chü

vt

'iou

3

H trçi nghiên
ciru sinh

4

Htrakhác
Ting cong
Bcing chü': .t
Khoän 1. Cong lao dng trc tip

Tt

Nôi dung
cong vic

Hs
tin
cong
theo
ngãy

Ngulmn von
So
cong

Tng
Kinh
phi

Tng
.
so

NAm NAm Näm
thfr thfr thir
nhât
2
3

Tir các
hot
,.

Nguon
khaC

khác

1
2
3
4
Tngcng
Khoãn 2. Nguyen vt lieu

Tt

Ni
dung
cOng
viêc

1
2
3
Tng
cong

Ngun vn
Don
Ban Thành
S
vi
itrqng giá
tin Tng
do
so

Nàm
thir
nhat

Näm Nàm
thfr thu
2
3

Tir các
hot
ng
KHCN
khác

A
Nguon
khc

Mcu 02 - ThuyEt rn/nh nhórn nghien c&u rngnh
Khoãn 3. H trçr nghiên cü'u sinh/ h9c viên cao hyc
Ngun vn
Tt

Ni dung

So
tháng

T1ng
Kinh
phi

Tong
s

NAm
thir
nhat

Nàm
thir 2

Näm
thu 3

Tir các
hoat
dng
KIEICN
khác

Nguôn
khác

Tfr các
hot dng
KHCN
khác

Nguon
iác

H9c phi,
2

Thà lao nghiên
ci'ru
(tuong
dizcing so h9c
phI /näni h9c)

3

Hoáchtvâttu
tiêu hao

Tong cong
Khoãn 4. Khoãn chi khác

Tt

Ni dung

1

phOng
Van
phrn, in an tài
lieu...

2

Chi dánh giá
cht luçmg san
phm

Tong
Kinh
phi

Ngu1n vn
Tong
s

NAm thfr
nht

Nãm
thfr 2

Näm
thfr

3...
4...
Tng cong
5.2. Các d xuât khác

Hái Phông, ngày tháng nám 20...
TRUQNG NHOM
(KjvàghirOhQten)

Mu 03 - Lj ljch khoa hQc

BO GIAO THÔNG VIN TAT
TRU'ONG DH HANG HA! VIT NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM
Dc 1p - Ti do - Hanh phüc

LY L!CH KHOA HQC
(Dung cho truóng nhóm và thành viên chInh nhóm nghiên c&u mgnh)

1. Hovàtên
2. Nm sinh

3. Gith tInh

4. Chtirc danh:

Näm thrçc phong:
Nàm dat h9c vj:

B&ng cp:
5. Ch(ic danh nghiên ciru:

Chirc vi:

6.Diachi:
email:

7. Din thoai:

8. CG quan - ni lam vic cüa can b khoa hçc:
Dja chi Ca quan:
Din thoai Co quan:

9. Qua trinh dào tao
No'i dào tao

Bc dào tao

Chuyên mon

Nàm tot nghip

Cr quan cong tác

Chfrc vii

10.Qua trinh cong tác
VI trI cong tác

Thôi gian

11. Các cong trinh khoa h9c dà cOng bô ('trong 05 näm gdn nMt)
TT

Ten cong trinh
(sách, giáo trInh, bài báo,...)

Sách, giáo trinh
1.
2.
Bài báo khoa hoc
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Là tác giã hoc
dng tác giã cong
trInh

No'i cong bo
(ten nhà xu4t ban, tqp
chI d dang)

Máu 03 - L lich khoa hQc

12. S hrçrng vAn bng bAo h so' hiru trI tu dA dirçrc cp ('neu co)
NAm cp vAn bang

Ten vA ni dung vAn bng

TT

1.
2.
13. S cong trInh thrqc áp diing trong thiyc tin ('nëu co)
Hlnh thfrc, quy mô, dja
chi áp diing

Ten cong trinh

TT

ThOigian,
(bat dâu - Mt
thzc)

1.
2.
14. Các d tAi, dir an, nhim vii KII&CN dA chü trl hoc tham gia trong 05 nAm gn day
Ten d tAi, diy an, nhim vi
dA chü trI

ThO'i gian
(bat dáu ké't thic)

Thuc chu'ong trInh,
d tài, thy an,

Tlnh trng d tài
(dã nghim thu/ c/nra
nghiin thu)

15. GiAi thirO'ng KH&CN (nêu co)
NAm tng thtrO'ng

HInh thfrc và n i dung giAi thwO'ng

TT

16. Thành t1ru hott dng KH&CN vA sAn xuât kinh doanh khác ('nê'u co)

17. Tham gia hot dng dào tto san di h9c
17.1. Dào tao tién si

Ten NCS

Ten Iun An

NAm bão v

Vai trO
hirO'ng
dan

Co so' dào to

17.2. Dào tçio thzc si - S 1un vAn huâng dn chinh trong 05 nAm gAn nhf

xAc NHAN CUA TI{tJ TRUONG DON V

........., ngày ... tháng ... näm 20..
NG1ftn KHAI
(Kj và ghi rä h9 ten)

Máu 04- Danh sách trIch nganh các c3ng tác viên

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

BO GIAO THÔNG VN TAI
TRIIUNG OH HANG HA! VIT NAM

DANH SACH TRiCH NGANG CAC CQNG TAC VIEN NHOM NGHIEN C1U MiNH
- Ten nhóm nghiên cifru:
- Tnning nhóm
TT

Hç và ten

Chirc danh, h9c vj

Nàm
sinh

Chuyên mon

Noi cong tác

Email lien h

1.
2.
3.
4.

Hái Phông, ngày tháng näm 20....
TRU'€NG NHOM

ii

1

S

\1.\\

Mciu 05 - Phiu nh2n xétphán bin hd so' dãng /c nhóm nghien cthi mgnh

BO GIAO THÔNG VAIN TAT
TRIIUNG OH HANG HAl VIT NAM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHtA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hnh phüc

PHIEU NHN XET PHAN BIN
HO

so BANG K CONG NHN NHOM NGHIEN CU MNH

Ten nhóm nghiên cü'u:
Trueing nhóm:
H9 ten ngtrô'i phãn bin:
Chirc danh, h9c vj:

, LTnh vrc chuyên mon chInE:
NQI DUNG NHJN XET

1. V uy tIn, nAng hyc khoa hQc, các thành tiru khoa hçc cüa Truô'ng nhóm và thành
viên nhóm nghiên cü'u (mic d5 dáp z'ng các tiêu chI trong Quy ché' cüa Trztôiig Dqi hc Hang
hái Vit Nam v nhóm nghiên c&u manh, nêu rö nhu'ng dim mgnh và dkm yê'u):
1.1. Trithngnhóm
1.2. Các thành viên
2. V hiró'ng nghiên cfru, miic tiêu và trin vQng phát trin cüa nhóm nghiên cthi

3. V k hoich ho3t dng triên khai trong 3 nàm và tü'ng nãm, các d xut cüa nhóm
nghiên cfru (tInh hcrp l,3 và tInh khá thi):

4. Các vn d khác

5. Két luân
O D nghj cong nhn nhOm nghiên ciru mnh;

o D nghj không cOng nhn nhóm nghiên ciru mnh.
, ngày ... tháng ... nám 20...
NGIJOI PHAN BI1N

Máu 06- Phiu dánh giá hi dng xét chQn nhóm nghien ccu mgnh

BO GIAO THÔNG VIN TAI
TRUNG BH HANG HAl VIT NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc

PHIEU DANH GIA
HO S(1 BANG K CONG NHN NHOM NGHIEN C1U MiNH
Ten nhóm nghiên ciru:
Trrnmg thOrn:
HQ ten ngirô'i dánh giá:

TT
1

Tieu chi
TrirOng nhóm nghiên cfru
- Chirc danh, h9c vj
- Uy tin khoa h9c, näng 1rc tp hçip, t chüc
- Kinh nghim chü tn cI tài cp B tth len
- Kinh nghim hurng dn NCS hoac LV thac sT
- Kt qua hoat dng KH&CN trong 5 näm gn nht
- Kha näng ngoai ngU
- Kinh nghim, kha nãng huy dng ngun 1irc

2

Thành viên nhórn nghiên cüu
- S lucrng, t l trong và ngoài Tnxng DH Hang hãi Vit Nam
- Chüc danh, hçc vj
- Kinh nghirn chü trI, tham gia thành viên các d tài
- Kt qua hoat dng KH&CN trong 5 näm g.n nht

3

TInh sn có cüa CSVC, trang thit bj nghiên ciiru ca ban

4

Kinh nghim hçp tác (di tác nghiên cliru, doanh nghip,..)

5

Mirc d dy dü cüa bO h so' (bao grn Ca minE chiirng)

6

Huâng nghiên ciru va trin v9ng phát triên

7

K hoach hoit dng 3 näm và tüng näm

8

TInh khã thi cCia các d xu.t

9

Cam kt tao diu kin cüa dan vj chü quân nhóm nghiên cthi

10

TrInh bay và giái trInh truôc Hi dng
* M&c d5 dáp thig các tiêu chI ghi: "DQt" hay "Không dQt"

Mfrc do
dap trng*

Ghi chu

Máu 06- Ph!êu dánh giá h5i ding xét chQn nhóm nghiên ctu mçinh

Két luân:
Nhóm nghien cru dt hay khong dt yêu c.0 d cong nhn nhóm nghien cü'u mnh?
LI Dt
(Chz

35:

LI Khôngdt

Ket luan "Dqt" nèu tát Ca CáC tiêu chI trong bang trên dëu "Dgt')
Hal Phông, ngày tháng näm 20...
THANH VIEN HO! BONG
(K.3vaghiröhQtên)

Mu 07- Biên ban hQp hi dng xét chQn nhóm nghiên cth ingnh
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Hái Phông, ngày tháng nãm 20...
BIEN BAN HQP
HQI BONG XET CHQN NHOM NGHIEN CffiJ MNH

1.Ten nhóm nghiên ciru:
2. Tnx&ngnhom
3. Quyt djnh thành 1p hi dng: . . ./QD-DHHHVN-KHCN ngày . . .1.. ./20....
4. Ngày h9p:
5. Dia dim:
6. Thành viên hi dng: Tng s:

Co mt

Vng mt

7. Kt qua bO phiu dánh giá:
- S phiu dánh giá mirc "Dqt":
8. K& 1un cUa hi dong*:

. S phiu dánh giá a mirc "Không dqt":

8.1. Nhóm nghiên cüu có duc d nghj cong nhn là nhóm nghien ciu mnh cüa Trurng
Di h9c Hang hãi Vit Nam không?

8.2. Các ni dung yêu cu diu chinh, b sung:

(*Ghi chá: Ducrc d nghj cong nhan nèu trên 3/4 thành viên hç5i dng CO mt dánh giá "Dgt ")
CHU T!CH HQI BONG
(kJvàghirohQ ten)

THU K\
(/çvàghirohQ ten)

Mu 08 - Báo cáo tlnh hlnh hogt dng hang nám nhóm nghien c&u mgnh

BÔ GIAO THÔNG VAN TAT
TRYNG OH HANG HAl VIT NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Oc 1p - T do - H3nh phtIc

BAO CÁO TINH HINH HOAT BONG NAM
1. THÔNG TIN VE NHOM NGHIEN CUU

- Ten nhóm nghiên ciru minh:
- Tnthng nhóm:
-Dynvi:
- Thai gian duçc cong nhn: t1r <tháng/nam> dn tháng/nam>
2. BANH GIA T!NH H!NH HOAT BQNG TRONG NAM
2.1. Các ni dung hoit dng (kern theo mô tá chi tieA't)
TT

Nôi dung hoat dông
theo ke hotch phe duyçt

.
.,
Noi dung da thirc hien

Tir dánh giá mfrc
dQ hoan thanh

1.
2.
3.
4.

2.2. Các san phm (kern theo minh chz'ng)
TT

San phm theo k hotch
phê duyt

1.

San phm khoa h9c

2.

San phm dào to

3.

San phm rng diing

4.

San ph.m khác

San phm dã dit dirqc

Tir ctanh giá

2.3. TInh hInh sir ding kinh phi
TT

Ngun kinh phi

1

Tru?ing Dti h9c Hang hãi Vit
Nam h tra

2.

Tr các nhiêm vu KH&CN

3.

Ngun khc
T6ng c3ng

Tng kinh phi

Ba chi

Ba quyt toán

Mu 08 - Báo cáo tInh hInh hoqt dçng hang nàm nhóm nghiên c&u mgnh

3. KE HOACH HOAT BONG TRIEN KHAI TRONG NAM TIEP THEO
(neu rô cr?ng diu chinh, bd sung nê'u có so vái icE hogch phê duyt và hcip dcng dçt
hang nhim vy dã k3 kê't,.)

4. CAC KIEN NGHI (nê'u co)

Hái Phóng, ngày tháng nám 20...
TRU'cNG NHOM
(Kj, ghi rô hQ và ten)

Mu 09 - Biên ban kim tra tie'n d hoqi dng hang nám nhóm nghiên cáu mqnh

BO GIAO THÔNG VAN TAI
TRIJONG OH HANG HA! VIT NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Oc 1p - Ti do - H3nh phñc
Hal Phông, ngày tháng nám 20...

BIEN BÀN KIEM TRA
TIEN DQ HOAT BONG HANG NAM NHOM NGHIEN C1U MNH
Ten nhóm nghiên ciiru mnh
Thai gian:

gi?

ngày

thang

näm

Dia dim:
Thành phn dir hop:
- Dqi din Tru'àng Dqi hQc Hang hal Vit Nam
(1).
(2).

, Phông KH-CN, T truOng;
,
, Thu k

(3).

,

Thànhviên.

- Dqi din nhóm nghiên thu mqnh:
(1).

,Truingnhom;

(2).
NQI DUNG VA KET QUA KIEM TRA
1. Các ni dung và kt qua dä thirc hin cüa nhóm nghiên cü'u mnh
1.1. Vcôngbkhoahc:
1.2. V dào to nghiên cliru sinh:
1.3. V các hot dng khoa hc cong ngh khác:
2. TInh hInh sfr drng kinh phi
3. Kin ngh cüa nhóm nghiên cuu mnh
4. Kt luân cüa ti kim tra
TRIXNG NHOM NGHIEN CI5U Mi.NH
(Kj5, ghi rö hQ và ten)

TO TRIJNG
(Kj, ghi rö hQ và ten)

xAc NHN CUA TR!fONG DAI HOC HANG HA! VIT NAM

Mu 10 - Báo cáo tdng kt hogt dng nhóm nghiên cthi mgnh
HIJ'NG DAN VIET BAO CÁO TONG KET CUOI K
HOiT BONG NHOM NGHIEN cffii MNH
A. NQI DUNG BAO CÁO
Báo cáo tang kt cui k' hot dng cUa nhóm nghien ciru mnh thxgc dóng thành 01
tip, gm có các phn sau day xp theo thir tir:
.Trang bla ngoài (xem mciu ben dithi)
• Muc itic
• Phn 1. Thông tin chung v nhóm nghiên cü'u m3nh
(Ten nhóm, lou hlnh nghiên thu, ltnh vtrc chuyên mOn, trzthng nhóm, danh sách các
thành viên, doii vj chi quán, quyê't djnh cOng nh2n nhóm nghien c&u mgnh sO', myc tiêu
chiê'n 1woc.....Lam rö các thay dO'i, diu chinh v to' chi'c, nhân h!c nê'u co)
• Phân 2. K hotch ho3t dông thrçrc phê duyt và k hoch trin khai trên thrc t
(Nêu các n3i dung chinh cáa ké' hoqch dã diccic phê duyet, mO tá ke hogch hoçit dng
thirc te dã trk4z khai, lam rO các diu chinh, thay dO'i nê'u co)
• Phn 3. Kt qua ho3t dng cüa nhóm
(Báo cáo chi tie2t kèt qua hogt dng theo tü'ng ni dung, ti'tng nám và mô tá các san
phdm dã dqt duçrc, nOi dung du'çrc phán chia thành các myc phIi hcip. Toàn b5 san phdm
phái cO minh cháiig kern theo trong Phy lyc cuO'i báo cáo)
• Phn 4. TInh hInh kinh phi và co s& vt chat, trang thit bi
(TO'ng hcrp kinh phi nhóm dã th dyng trong k và tirng nãm: Các ngun kinh phI, rnic
kinh phi mi nguO'n, tInh hInh quyO't toán; tang giám v CSVC, trang thié't b/.....)
• Phân 5. Kt 1un và d xut, kin nghj
• Phu Itic
(Ban sao quye't dinh cOng nhán, Ke' hoqch hoqt d5ng ducrcphê duyt, các minh chi'ng
kê't qua và san pha2m hoQt dng, các h scr dinh kern khác)
B. HINH THU'C BAO CÁO
• Báo cáo tng kt dugc in trên kh gi.y A4 (210x297mm); l trên 2,5 cm; 1 duOi 2,5 cm; l
trái 3,0cm và 1 phãi 2,0cm.
• Djnh dng phn chft trong báo cáo: font cht'r Times New Roman; cO ch 1 3pt (c chfr trong
các bang, hInh cO the2 nhO han); cách dông (line spacing) 1,15; khoãng trên don (spacing,
before) O6pt; dOng du don (first line) lüi vào 1,27cm.
• Các minh chi'rng phãi là các bàn scan tir bàn gc.

Mu 10 - Báo cáo tang ke't hoqt d5ng nhóm nghien thu mçznh
Mh bIa báo cáo tang kt nhóm nghiên cfru mnh

BQ GIAO THÔNG VN TAT
TRIYNG 0i4J HQC HANG HA! VIT NAM

•1

•

15

BAOCAOTONGKETHOiLTDQNG
NHOM NGHIEN CU'U MiNH

Ten nhóm nghiên cu'u minh:
Trtr&ng nhóm:
Don V:
Thô'i gian hott dng:

Hái Phông, tháng ... näm 20..

Mu 11 - Phiu nhn xét phán bin báo cáo tdng ket nhóm nghien cáu mgnh
BØ GIAO THÔNG VIN TAI
TRI1(YNG DII IIANG HA! VIIT NAM

CONG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - H3nh phüc

PHIEU NHAN XET PHAN BIN
BAO CÁO TONG KET NHOM NGHIEN CUu MNH
Ten nhóm nghiên cu'u mnh:
Trithng nhóm:
Th?ji gian hoat dng
HQ ten ngtrô'i phãn bin
Chiirc danh, h9c vj:

, Linh virc chuyên mon chInh:

Ni cong tác:
NO! DUNG NHL4N XET
1. Ye quy cách báo cáo ('mác d tuán thá quy djnh cáa Trit&ng Dqi hQc Hang hái Vit
Nam v n5i dung và hInh thá'c báo cáo, tinh rö rang, dy di, cáa báo cáo, các vá'n d v hInh
thá'c khác).

2. V kt qua hoit dng cüa nhóm nghiên ciIu minh ('mác do dáp á'ng ká hoqch
du-çic phê duyt, chá't lwcing cáa titng kê't qua và san phdin, hiu qua cáa các hogt dng, uy tin
v chuyên mOn cáa nhóm cO duçrc náng cao, vic tá chác diu hành các how' dông, vai trd dóng
gop cáa các thành viên, su' hop tác vO'i các dO'i tác,...)

3. V kinh phi vã co' so' vt cht, trang thit bj (khá nãng huy d5ng kinh phi, tinh
hcp lj trong sir dyng kinh phI; sir dyng và gia tang ve C'SVG, trang thiet b;):

4. Các vn cn trao dli, gop

5. Kt 1un: Báo cáo thng kt dU diu kin d dua ra Hi dng dánh giá hay khong?
Hal PhOng, ngày tháng näm 20...
NGIXfl PHAN B!N

IvMu 12 - Phiu dánh giá báo cáo tdng kéct nhóm nghiên c&u mgnh
BO GIAO THÔNG VAN TAT
TRUNG DH HANG HA! VIT NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hnh phñc

PHIEU DANH GIA
BAO CÁO TONG KET NHOM NGHIEN

cffii MNH

Ten nhóm nghiên ciru:
Tnthng nhóm:
H9 ten ngirô'i dánh giá:

Tieu chi

Diem tôi
da

1

Các hot dng trin khai dung tin d theo k hoch phê duyt

5

2

S lizcmg các k& qua, san phm dáp irng theo k hoch

10

3

Cht 1ucng các kt qua, san phm dáp irng theo k hoch

25

4

Hiu qua do các hot dng cüa nhóm dem 1ti

10

5

Uy tin chuyên mon cUa nhóm du?c nâng cao

10

6

T chirc diu hành t&, tham gia dy dü cUa các thành viên

7

Sir hçp tác vâi các di tác nghien cliru, doanh nghip...

10

8

Khã näng huy dng kinh phi, s'r ding hçp 1 kinh phi

10

9

Näng 1irc CSVC và trang thi& bj duçc câi thin

10

10

Chit 1uçng cüa báo cáo tng kt

TT

Diem
danh gia

5

5

TEingdkm

100

Các kin gOp khác:

Kêt 1un: Xp 1oi kt qua hot dng cüa nhóm nghiên ciru mtnh:
Xuât sc

E

D3t

EJ

Không dtt

Ghi chz: Xp 1oi (theo dim tng cong): Xut sac: 85-100 dim; Dat: 55-84 dim; Không dat: <55 dim

Hái Phông, ngày tháng nãm 20..
THANH VIEN HQI BONG

Mu 13 - Biên ban hQp Hi dng dánh giá tdng kt nhóm nghiên ctht mgnh
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tç do - Hnh phñc
BIEN BAN HQP HQI BONG
DANH GIA TONG KET NHOM NGHIEN CU MNH
1.Ten nhóm nghiên ciru:
2. Truângnhóm
3. Quyt djnh thành 1p hi dng: . . ./QD-DHHHVN-KHCN ngãy . . .1.. ./20...
4. Ngày h9p:
5. Dja dim:
6. Thânh viên hi dng: Tng s:

Co mt

V.ng mt

7. Kt qua bô phiu dánh giá:
- S phiu dánh giá a m'crc "Xut sc ":
- S phiu dánh giá a m1rc "Dqt":
- S phiu dánh giá a mrc "Không dqt":
8. Kt 1un cüa hOi dng:
8.3. Dánh giá hott dng cüa nhóm nghiên ciru mnh*:
8.4. Các kin khãc:

(*Ghi chz: KEt 1u2n cza H5i dng là "Dat" nëu có 2/3 sá thành viên Co mçt dánh giá & mic "DQt"; là "Xudt
sac" neu cO 2/3 s thành viên CO mt dánh giá & mc "Xut sic" và khOng có thành viên nào dánh giá & m&c
"Khong dat").

CHU T!CH 1101 BONG
(Kj và ghi rO hQ ten)

THU K
(Kj và ghi rö hQ ten)

