
BQ GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRTJOG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p  -  Tr do  - Hnh phüc 

S:  ASSL  /TB-DHHHVN-KHCN HáiPhông, ngày  41  tháng 10 nám 2022 

THÔNG BAO 
Kêt Iun cuc hQp Hi dông Khoa hQc & Dào tio 

Tru*ng Bii h9c Hang hãi Vit Nam 

KInh giri: Thu trrnng cãc ckm vi trong toàn Tnrng. 

Can cr k hoch hot dng Khoa hQc Cong ngh näm h9c 2022-2023 cüa 

Trning Di h9c Hang hâi Vit Nam, trên c sâ d xut cUa các Khoa/Vin và các 

dcm vj trong toàn Truông, Phông Khoa h9c - Cong ngh da tin hành tng hçip 

däng k d tài Nghien ciru khoa hçc cp Cor s và biên sotn giáo trInh, tài 1iu 

tharn khão, sách chuyên khâo nAm hçc 2022-2023 và trinh Hi ding Khoa h9c & 

Dào t?o  (KH&DT) Nhà trumg xét duyt. 

Horn nay, ngày 06 tháng 10 näm 2022 tui Phông h9p s 2.1, Hi dng 

KH&DT d hçp dtxâi six chü trI cüa PGS.TS. Phtm Xuân Duong - Hiu tnthng, 

Chñ tjch Hi dng KH&DT Trung, các thành viên Hi dng, lãnh dao  Phông K 

hoach - Tài chInh. 

Hi dng KH&DT d nghe báo cáo tng h9'p cüa BO phn thung trirc Khoa 

hçc Cong ngh v tInh hInh dàng k các hot dng khoa h9c & cong ngh nàm h9c 

2022-2023 và tin hãnh thão 1un các ni dung sau: 

I. Xét duyt dãng k dê tài Nghiên ciru khoa hQc cp Truông näm 2022-

2023 

Hi dng thing nht các quan dim: 

- Tip ttic  th?c hin xét duyt và trin khai theo dUng Quy djnh 206 8/QD-

DHHHVN d ban hành, darn bão các d tài duçc trin khai thirc hin dUng tin d, 

darn bão cht luçing và các yêu cu v san phm du ra; 

- Không phê duyt di vri các d tài không CO tinh mri, không khã thi và 

không phU hçip vOi tiêu chun cUa mt d tãi cp Tru&ng; 

- Ni dung nghien ciIru, linh vrc nghien cUu cUa d tài cn duçic nhn cljnh 

theo các linh virc Hi dng giáo six Nganh/ Lien nganh dä duçic Hi dng Giáo six 

nhà nuOc phân 1oti phU hçp. 

Duâi sir diu hãnh cUa Chu tjch Hi dng KH&DT, các thành viên HOi  dng 

dä xét duyt vã cho kin ci,i th di vri trng d tãi trong tëng s 137 d xut dang 

k, k& qua nhu sau: 

- Ting s d tãi cp TruOng duc phé duyt trijc tip: 76/137 d tãi. 

- S d tài cp Trung cn chinh sUa, lam rO ni dung: 55/137 d tãi; 

- S d tãi cp Trumg không duçic phê duyt: 06/137 d tài; 



Chi tit theo theo danh sách dInh kern Thông báo nay. 

II. Xét duyt dàng k biên son Giáo trinh, Täi 1iu tham khäo, sách 

Chuyên khão Ham 2022-2023 

Can cir Quyt djnh s 1 684/QD-DHHH\TN v Quy djnh biên sotn, thm djnh 

va sr diing giáo trInh cña Trrnrng Dai  hc Hang hãi Vit Nam, Hi dng KH&DT 

d cho ,2 kin xét duyt và thông qua di vâi 36 d xut biên soin giáo trInh, sách 

tharn khâo, sách chuyên khão trong näm h9c 2022-2023, trong dO: 

- Giáo trmnh: 30; 

- Sách chuyên khâo: 01; 

- Tài lieu tharn kháo: 05. 

III. To chüc thijc hin 

Giao Hi dng KH&DT các KhoaNin thng nht các ni dung trao di, 

kin gOp cUa Hi dng KH&DT Trixng vâi chü nhirn d tài d hoàn thin d 

xut, thuyt rninh dang k va gcri v Phông Khoa h9c - Cong ngh tng hçip trtrYc 
16h00 Thfr Nàm ngày 13/10/2022. 

Yêu cu PhOng Khoa h9c - Cong ngh rà soát theo dung các quy djnh ban 

hành va trInh Hi dng ra quy& djnh phê duyt thirc hin; 

Trong qua trinh thirc hin, nu cO các vn d phát sinh d nghj các Khoa/Vin 

lien h vâi PhOng Khoa h9c - Cong ngh d dirçic hisàng dn th%rc hin; 

Yêu cu ThU triRcng các do'n vj thông báo tâi toàn th can b, giãng viên và 

sinh viên trong don vj bit va th%rc hin.,') 

No'i nhân: 
- Nhs trén; 
- Lu'u: VT, KH-CN 

?GS.TS. £i4 , 



DANH SACH CAC BE TA! KUONG BTJC DUYT THIJ'C HIN 

TT 
Ma 
thr kien 

Ten d tài L do không duyt 

1 DT22-23.29 
Nghiên elm phát trin h thng do tin hiu sir sang tü xa sr dung ra da bang 
thông rng 

Nghiên eiiru không khã thi, d dãng k d tài tr9ng 
diem näm hoe 2021-2022 nhung không triên khai 
duoe. 

2 DT22-23.89 Nghiên clru các yk t ânh hrning dn vic sinh viên quyt djnh eh9n Tru?ing 
Di h9c Hang hái Vit Nam 

Nghiên elm chua phü hçp vci mt d tài ep CG s6. 

3 DT22-23.111 Nghiên elm dao dng cüa may dm dt và ánh hung cüa no tOi con ngui 
Nghiên elm không eó tinh mâi. 

4 DT22-23.122 
Quan dim elm V.I.Lênin và H ChI Minh v ch d tp trung dan ehU trong 
Dãng 

Nghien ciiru không eó tInh mri. 

5 DT22-23.123 Mt s quan diim cüa H ChI Minh v quyn dc 1p và tir do cüa dan te Nghiên elm không có tinh mâi. 

6 DT22-23.134 
Nghiên elm xây drng phn mm quãn 1 hçc sinh h Trung ep Truông Cao 
dàng VMU 

Nghiên elm chua phü hçp vâi mOt  d tài ep cc sâ. 
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DANH SACH BE TA! CAN HIEU CH!NH THEO GOP CUA HO! BONG KHOA HQC & BAo TO 

TT 
a C ai 

kien 
Ten d tài Nôi dung cn hiêu chinh 

- 

Nghiên ciu chin 1uc vâ xay drng t1fl 

chuyên dôi so trong linh virc hang hãi 
- D nghj hiu chinh chuyên nganh: T chc va quân 1 giao thông vn tãi 

(7.2); 

- D nghj diu chinh ten: "Nghiên cü'u d xut giãi pháp nâng cao hiu qua 
kê hoch thrc hin chiên hxçic chuyên ôi so áp diing cho các doanh nghip 
vn tãi biên và quãn 1 tàu Vit Nam". 

2.  DT22-23.05 

Nghiên ci.iru dánh giá d chmnh xác vj trI tãu xác djnh 

bang may thu GPS 6 ch d 2D/3D trên yang yen 

bin Hâi PhOng - Quãng Ninh 

- Lam rO nhthig vüng khác thi có gI khác bit không (hay cn thit thirc 

hin d tài cho mi vtng); 

- Can gii hn phrn vi áp diing; 

- Phân tIch dánh giá các ct tài lien quan dn v.n d nay dã thirc hin, lam 

rO dim dong gop mâi cüa d tài trong thuyt minh. 

3.  DT22-23.06 

Nghiên ci'ru d xut cu trüc h thong hang hãi 

thông minh trên viing bin Vit Nam 
- Thuyk minh can nêu rO sir khác bit và phm vi nghiên ciru cüa d tài so 

vài d tài 1un an Tin s5 cüa NCS Kang Huyn Jin, Ngành Khoa hçc Hang 

hâi: "Giãi pháp chuyn di s phát trin h thng hang hal thông minh 

trên các vüng bin Vit Nam theo xu hir&ng E-Navigation quc tb"; 

- Diu chinh ten d tài phü hcp. 

4.  DT22-23.07 
Nghien cüu, xây dmg quy trInh kim soát an toàn 

qua trInh lam hang nguy him: áp diing cho tàu hóa 

ch.t duOi 20.000DWT 

Rà soát diu chinh 1i ten d tài và phm vi nghiên cüu cho phü hçp. 

5.  DT22-23.09 
D xuAt giãi pháp quãn 1 giãm thiu hao hut trong 

• 
qua trrnh chuyen tai hang rcn Px tau xuong sa lan ye 

cãng Quárig Ninh tr khu virc yang neo H Long 

. . 
De nghi hieu chrnh chuyen nganh: To chtxc va quan ly giao thong vn tai 

7 2 
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TT 
a e ai U 

kien 
Ten dê tai Nô dung can hiêu chinh 

6. DT22.23.1O 

Dánh giá chInh sách thu hut du tu phát trin cãng 

biên thông qua qua trInhthrc thi dr an dâu tu X' 

drng Cang cua Ngo quoc te Lch Huyçn - Hp 

phan B - Giai doin khcn dpng. 

. .,. 
- De nghi hieu chinh chuyen nganh: To chuc va quan ly giao thong van tai 

(7.2); 

-LuudanhmucTapchIdêxuat. 

7 • DT22...23 12 
Nghiên clru xac djnh vüng an toàn cho tàu t?i  mt 

s khu virc thuc vüng bin Hâi Phông 

Lam rO pham vi nghiên elm trong thuyt minh d tài, lam rô vüng an toãn 

và giri han  an toàn. 

8 • - DT22 23 13 
Nghiên elm xây drng h thng quân 1 bão duOng 

theo k hoach  cho tàu VMU Vit-Hàn 

- D nghj hiu chinh ehuyên ngành: CG khI Giao thông (3.3). 

- D nghj diu chinh ten d tài va kinh phI cho phñ hçTp vOi san phm dâu ra. 

9 • - DT22 23 14 

Nghiên cüu 1mg diing Symbolic Math Toolbox 

trong Matlab d xác djnh d c1mng các gi do h triic 

châri vjt bang phuxmg phap Jack-up 

- D nghj hiu chinh linh vrc: Cor khI. 

- D nghj hiu chinh chuyên nganh: May xây drng xp do, k thut 

phuong tin vn tâi ô to, du may, toa xe, tàu thüy (7.5). 

- Chuyên nganh phãi ph1m hçp vi Hi dng GS ngành, lien ngành. 

10.  DT22-23.15 

Giãi pháp nâng cao cht lucmg dao tto, hun luyn 

thuyn viên tui Khoa May tàu bin -TruOng Dai  hc  

Hang hãi Vit Nam dáp 1mg yêu c.0 thrc tiên 

- D nghj hiu chinh linh virc: Giáo diic h9c; 

- D nghj hiu chinh chuyên nganh: L 1un và phircmg pháp dy h9c b 

mOn (8.2); 

- Hiêu chinh sanh mic Hi dng GS: Ngành Giáo dic hçc. 

- Rà soát lai danh miic Tap  chI phü hçp vi khuyn nghj. 

11.  DT22-23.17 

Nghien clru 1mg diing cOng ngh trI tu nhân tao  AT 

d giám sat vâ phát hiên eáe su c bt thuàng v 
. • . . 

luçing nhien hçu tieu thi cua d9ng co diesel tren tau 

bin 

, 
Lam ro san pham dau ra cua de tai trong thuyet mrnh. 
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TT 
Ma de tal dr 

kien 
Ten d tài Ni dung cn hiu chinh 

12.  DT22-23.19 

Nghiên cIru phucmg pháp và xây dirng phn mm 

xác djnh chi s hiu qua nang 1ucYng dôi VOi tàU 
clang khai thác 

- Lam rO san phm d.0 ra cüa d tài trong thuyt minh; 

- D nghj diu chinh ten d tài: "Nghiên cüu xây dmg phAn mm xác djnh 
chi s hiu qua nang hxcing di vâi tàu clang khai thác". 

13.  DT22-23.20 
Nghiên ciru mô phông dánh giá ành hu&ng cüa vic sü 
dicing dng thôi nhiên 1iu diesel sinh h9c và LNG dn 

chi tiêu k5 thut và môi tnxing cUa dng ca thu thüy 
D nghj hiu chinh chuyên ngành: Dng ca Dt trong (3.10). 

14.  DT22-23.26 
Nghiên cü'u, thit k h thng giám sat không khI trong 
hm hang trên tàu thüy ü'ng ding cong ngh JoT 

- Hiu chinh chuyên ngành; 

- B sung San phm cong ngh trong Thuyt minh. 

15.  DT22-23.27 
Nghiên cru ch tao thik bi diu khin tu dông và 
du doan hong hoc cho he thong chieu sang trong 
buong lai tau thuy 

. . . . De ngh hiçu chrnh chuyen nganh: Dieu khien trong GTVT bien, song, sat, 

o to, hang khong (7.2). 

16.  DT22-23.30 
Nghiên ciiru k5' thuât 1 hng áp suit nhm muc dIch 
giãm xâm thirc chong chong tàu biên bang phuang 
pháp CFD 

. . 
De ngh; hiçu chinh chuyen nganh: Ca khi Giao thong (3.3). 

17.  DT22-23.32 
Mo phOng và phân tIch thüy dng 1rc h9c cüa h 

dy hai chong chong dng triic cho ngu lôi 533 si'r 
dyng phuang pháp CFD 

D nghj hiu chinh chuyên ngành: Ca khI Giao thông (3.3). 

18.  DT22-23.33 
DanE giá ãnh hirâng cüa bin dang dn d bn tOi 

, 
han cua ket cau than tau 

. . 
De ngh hiçu chrnh chuyen nganh: Co khi Giao thong (3.3); 

19.  DT22-23.34 
Xây clung phn mm tInh toán vüng bñ léch kIch 
thuOc cüa tuyên dung ông tàu thUy trong qua trinh 
thi cong cong tau 

. . 
- De ngh hiçu chinE chuyen nganh: Co khi Giao thong (3.3). 

. 
- Lam rO san phâm cüa dê tài trong thuyet mrnh. 
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TT 
MA 

kiên 
Ten d tài Ni dung cn hiu chinh 

20.  DT22-23.35 
Nghiên ciru tlrr dng hóa tfnh toán tang cun cap 
trong Co CâU nâng cüa may triic 

D nghj hiêu chinh chuyên ngành: Co khI Giao thông (3.3). 

21.  DT22-23.43 
Nghiên cIru mô hInh nhit dng h9c cUa Pin 

Lithium-Ion 18650 bang phuang pháp so 
D nghi hiu chinh 1i chuyên ngành: Cong ngh Nhit 1nh (3.13). 

22.  DT22-23.44 
Nghiên cüu sfr diing 6ng có cánh nâng cao khã nAng 

km tnt nhit cho äc quy nhit bang phucng phap so 
D nghj hiu chinh 1i chuyên ngành: Cong ngh Nhit lnh (3.13). 

23.  DT22-23.45 
Nghiên ci'ru tir dng hóa tInh toán tInh chInh xác 1p 
rap cüa h thông du&ng ông tàu thüy 

D nghi hiêu chinh iai  chuyên ngành: Co khI Giao thông (3.3). 

24.  DT22-23.47 
Nghien cthi dánh giá rüi ro và 1p quy trInh van 
hành an toàn cu chuyn tài ti Cong ty Co phn 
Cãng xanh Vip 

- D nghi hiêu chinh lai  chuyên nganh: D nghj hiu chinh 1i chuyên 
ngành: Co khI Giao thông (3.3). 

- Xem xét di tucing nghiên ciiru là mt day chuyn cii th có bj giói hn không. 

25.  DT22-23.49 
Phan tIch dông 1?c  h9c mô hInh dao dng ô to co 

. 
phân tir dan nhàt cap phân so 

D nghj hiêu chinh 1i chuyên ngành: O to - May kéo (3.11). 

26.  DT22-23.50 
Nghiên ciru ch to cánh tay Robot ghi nhâ và 1p 
1i các thao tác dixçic chi dan trçrc tiêp tr ngithi dung 

D nghj hiu chinh 1i chuyên ngành: Ca - Din ti'r (3.17). 

27.  DT22-23.53 
Nghien ci'ru ch to bO xü 1 tin hiu cam bin ng9n 
lüa sir ding trong h thng diêu khiên ni hoi, là 
d& rae 

- Hiu chink chuyên ngành: Diu khin tr dng (6.3.2); 

- Hiêu chink lai danh mc Ttp chI HDGS: Lien ngành Din - Din tr - Tir 

dng hóa; 

- Rà soát dank miic Ttp chI dê xuât; 

- C nêu rO phm vi áp diving cüa d tài. 

- Lam rO uu viêt so vâi các thit bj dà có trên thj triràng. 
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TT 
Mädêtaidu 

kien 
Ten de tai Noi dung can hieu chinh 

28 DT22 23 54 
Nghiên cu, thit k bô diu khin barn quT do cho 

thit b 1n không ngui lái 

Hiu chinh chuyên nganh: Diu khin trong GTVT bin, song, sat, o to, 

hang không (7.2). 

29.  DT22-23.55 

Nghiên cru phát trin các module mô phOng, dánh 

giá hiu näng cüa h thng thông tin s sir diing câu 

true thu phát mrn 

- Hiêu chinh lai linh vuc: Vô tuyn diên; 

- Hiu chinE chuyên ngành: Vô tuyn din và truyn thông (6.2.2); 

- Hiu chinE 1i danh miic Tap chI HDGS: Lien ngành Din - Din tir - Ti,r 

dng hóa; 

- Rà soát danE miic Tap  chI d xu.t. 

30.  DT22-23.56 

Nghiên cüu thu nhO bô ghép dinh hithng a t.n s 

trung tam Co GHz ap dung cho he thong d!nh vl va 

dan throng hang hai 

, . 
Hiçu chrnh chuyen nganh: Dieu khien trong GTVT bien, song, sat, o to, 

hang khong (7.2). 

31.  DT22-23.57 

Nghiên ci.'ru phát trin thuât toán phát hin và theo 

dOi muc tieu tren mat nuoc cho cac phuong tiçn 

thuy thong qua du hçu LiDAR 

, . 
Hieu chinh chuyen nganh: Dieu khien trong GTVT bien, song, sat, o to, 

hang khong (7.2). 

32 DT22..23 58 
Nghiên cuu, chê tao bô tai dông su dung câu true 

DC/DC hai chiêu cho be thir tãi ô to, xe may 

- Hiu chinh 1a  linh virc: Din, Din ti1 - Tr dng hóa, Thik bj din; 

- Hiêu chinh chuyên ngành: Ch tao may diên và thit bi diên (6.1.2); 

- Hiêu chrnh lal danh muc Tap chi HDGS Lien nganh Diên - Diên tii - Tii 

d9ng hoa; 

- Rà soát danh muc Tap  chI d xut. 

33. DT22-23.59 
Nghiên c.'ru giãi pháp xác dinh vi trI trong không 

gian hçp khong dung GPS img diving cho hç thong 

djnh vj phiiong tin 

. , . • . Hiu chrnh ehuyen nganh: Dieu khien trong GTVT bien, song, sat, o to, 

hang khOng (72) 
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TT 
Ma d tài dr 

T &' en e tat Ni dung can hiu chinh 

34.  DT22-23.61 
Nghiên cu xây dng mô hInh mng phân phi diên 

mt chiu dãi cong suit dn 10KW ng ding trong 

nhà may cOng nghip 

- Hiu chinh chuyên ngânh: H thng din (6.1.3); 

- Xem lal  san phâm dau ra dê tài có phü hçp vâi kInh phi ct xut; 

- Xem lai  có mô hInh 4t 1 d xut; 

- Xem 1i danh m1Jc Tap chI d xut. 

35.  DT22.23.62 

Nghiên ciru thit k mô hInh mô phOng thii gian 

thrc ni hoi tàu thüy trên Matlab cho cac thik bj 

dieu khien tir tong hgp b diêu khiên PID bang thrc 

nghim 

Hiu chinh chuyên nganh: Diu khin trong GTVT bin, sOng, sit, 0 to, 

hang không (7.2). 

36.  DT22-23.64 
Nghien ciru, thit k b diu khin, giám sat may 

icc du tr dng, thay th b diu khin 1c hang 

Alfa laval trên tàu thus'. 

- Bo sung san pham cong ngh; 

- Thông nhât dê xuât sO lucng cOng b i d xut Va thuyt minh. 

37.  DT22-23.65 
Nghien ciru diêu khiên vj trI 3D Robot Scara si:r 

ding logic m 

. 
Hiu chinh chuyen nganh: Diêu khiên tir dng (6.3.2). 

38 DT22. 
Xây drng mô hinh mng n ron hoc sâu kt h 

cho bài toán phân loai cam xüc vn ban 

- Xem xét d xut kinh phi có phü hçp vOi san ph.m theo quy djnh. 

- 0 sung cong o oa hc G phan de xuât. 

- Diêu chinh mrc kinh phi d xut 10 triu. 

39. DT22-23.76 
Nghiên ci'ru xây dimg mO hinh tInh toán dao dOng 

cüa mt s cong trInh giao thông chju tâi trng 

dng dt theo mô hInh I1ii lrcing - là , 

- Lam ro thuat ngü "met sO cOng trInh" là nhü'ng loai cOng trinh nào; 

- Dieu chinh ten d tài thành "Nghién ci'ru xây dmg mô hinh tInh toán dao 

dng cüa cong trInh ben cãng chju tãi trQng dng dt theo mO hInh khi 

lucmg - là xo". 
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TT 
a e ai 

kien 
Ten dê taa Nôi dung can hiêu chinh 

40.  DT22-23.79 

Nghien cini tInh toán dr báo sir thay di chân hoa 

tiêu theo thai gian thrc bang cira s triu d phiic 

vii cong tác 1p kê hoch dieu dng tàu và quàn l 

khai thác 1ung hang hãi 

- Thông nht dê xuât so hrng cOng b d xut và thuyt minh. 

- Bô sung san phâm cOng ngh a phãn dê xuât. 

41.  DT22-23.86 
Nghiên ciru giâi pháp quân 1 rüi ro các dr an du 

tu xây drng h tAng giao thông do th tti thành ph 

Hãi PhOng 

Xem xét linh vuc, chuyên ngành d phit hçip vai vn ct nghiên ciru. 

42 DT22 23 87 
Nghiên cüu tInh toán các dng lien kt bu lông 

trong khung thép nlia dan diing thp tAng 

Rã soát danh mic Tp chI d xut, cAn ci th theo quy dnh di vài san 

phAm cüa d tái. 

43.  DT22-23.93 
Nghiên ciru tInh hinh phát thai 0 nhim và chi phi 

môi trung gay ra bâi hot dng tàu bin ti các 

cãng container khu virc Hãi PhOng 

D nghj lam rO vic chi tInh toán phát thai cho tàu vào cãng container. 

Diu ehinh ten d tài cho phü hçip. 

44.  DT22-23.95 
Nghiên ci'ru ct xut mô hinli trung gian thuo'ng mai 

kiu mai trong linh virc thrnmg mi din tir ti Vit 

Nam 

- Hiu chinh chuyên ngành: Kinh doanh (13.2); 

- Hiu chinh sanh miic Tp chi HDGS: Ngành Kinh t; 

- Rà soát danh miic Ttp chi d xut. 

45 DT22..23 98 

Dung phrnmg pháp Fuzzy Analytic Hierarchy 

Process (AHP) nghiên ciru tiêu chI phát trin trung 

tam djch vu Logistics quc t cho khu virc Kinh t 

tr9ng dim Bc B 

Thuyt minh cAn trIch dAn và phân tIch lam rO sir khác bit, dim mâi cüa 

d tài so vOi 1un an Tin si cüa NCS TrAn Hãi Vit: "Nghiên cüu lun ct'r 

khoa h9c xây dimg và phát trin trung tam djch vii logistics quc t cho 

khu vrc kinh t tr9ng dim phIa Bc". 
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TT 
Mãdêtaidtr 

kien 
Ten de tai NQ1 dung can hiçu chinh 

46.  DT22-23.100 

Nghiên cru mi quan h gitta ni dung tip thj cong 

Ich (CRM) v9i khã nAng lan truyn trên môi tnrmg 

mang x hôi dôi vâi ngun tiêu dng tré 

(Cause-related marketing in social media: 

Examining the impact of message frame on virality 

and word of mouth behavior) 

,. 
- Cac cong bo tren H91 thao khoa h9c se khong thu9c danh m1ic san pham 

khoa bce theo quy dnh. 

- Ra soat danh muc Tap chi de xuat. 

47.  DT22-23.104 
Nghiên ciru các nhân t ânh hrning dn mirc d hài 

lông cüa du khách vâi trãi nghim du ljch m thrc 

(food tour) tai  Thành ph Hãi PhOng 
Diu chinh ten d tài cho phü hcip. 

48.  DT22-23.11O 

Nghiên cüu nâng cao cht hrcmg b mt cánh bcim 

nhm giãm tác dng cüa xâm thirc trong khai thác 

thiêt bj phic vi ngânh Hang hãi 

- Hiu chinh chuyên ngành: Ch tao  may (3.1); 

- Hiu chInh danh mic Tp chI HDGS: Lien ngành C khI - Dng lrc; 
- Rà soát danh sách tap chI d xut. 

49.  DT22-23.114 
Nghiên ciru mô hinh tang trixng ti ru CO tInh dn 

yu t thii gian và lien quan dn doanh nghip vn 

tãi 

- Rà soát danh miic Tap  chI d xut. 

- D nghi diu chinh ten d tài thành" "Nghiên cüu mô hinh thng truâng 

ti uu có tInh dn yu t th?i gian di vâi doanh nghip 4n tãi" 

50.  DT22-23.117 

Exploring English Teachers' Identity Formation at 

Tertiary and Secondary Levels in Vietnam 

(Khám phá sr hInh thành bàn sc cá nhân cüa giáo 

viên ting Anh a cp Dai  h9e và Ph thông trung 

hoc tai Viêt Nam) 

- Hiu chInh chuyên ngánh: L lun và phuang pháp dy hc b mon (8.2); 

- Hiu chinh danh miic Tap  chI HDGS: Ngành Giáo diic hoc; 

- Rà soát danh miic Tp chI d xut. 
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TT 
Ma dê tai dir 

Ten dê tat Not dung can hiêu chinh 

51.  DT22-23.118 

Designing term-ended test on academic reading 
skill 3 for students of English major at Vietnam 

Maritime University 

(Thiet ke bai th het hc phan D9c hiêu 3 cho smh viên 

chuyên ngit, trtx?lng D?i  hc Hang Hâi Vit Nam) 

Hiu chinh ten dê tài dam bão miic tiêu huóng dn xây drng bài thi dam 
bão trinh do 3. 

52.  DT22-23.119 

Interactive Online Learning by Pear Deck for EFL 

Writing: Vietnam Maritime University English-major 

Students' Level of Engagement and Course 

Satisfaction 
(FJc trçrc tuyn tuang tác bng cong cii Pear Deck cho 
k5 nang Vit: mirc d tham gia và hài lông cüa sinh 
viên chuyên ngti tnrOng Di hc Hang hãi Vit Nam) 

Hieu chinh chuyên ngành: L 1un va phucmg pháp dty hc b mon (8.2). 

53.  DT22-23.120 
Phát trin kinh t s a Viêt Nam trong bi cãnh 

Cách mng cong nghip 4.0 
Dê nghj chinE süa ten dê tài cho phü hçip, giâi hn li phm vi nghiên ciiru. 

54.  DT22-23.121 

Dti mai phixo'ng pháp thão lun nhóm trong dy 
hoc mon Chü nghia xà hôi khoa hoc theo dinh 
huOng phát trin näng lirc cho sinE viên ti Tru?mg 

Di hçc Hang hái Vit Nam hin nay 

Hiu chInh chuyên ngành: L lu.n và phucing pháp dy hçc b mon (8.2). 

55.  DT22-23.124 
Giãi pháp nâng cao chit lucmg giãng dy mon Lich 
sir Dãng Cong san Vit Nam ti Trrnmg Di h9c 

Hang hâi Vit Nam hin nay 

- Xem xét tInh mai, khã nãng trüng 1p, vic lra chQn ph?m vi áp diing là 
Truông DH Hang hãi Vit Nam không mang tInh di din. 
- D nghj thay dôi ten dê tài: Di mai phucmg pháp thuy& trinh trong dy 
hc mon Ljch sü Dâng Cong san Vit Nam ti Truàng Di h9c Hang hãi 
Vit Nam hin nay. 
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