BQ GIAO THÔNG VIN TAT
TRIXNG PH HANG HA! VIT NAM

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

S: 2J /QD-DHHHVN-KHCN

Hái Phdng, ngày ,i2 tháng Al nàm 2021

QUYET D!NH
V vic giao thirc hin d tài nghiên du'u khoa h9c sinh viên
näm hQc 2021-2022
HIU TRUONG TRUNG DAI HOC HANG HAl VIT NAM
Can th Quyê't d/nh s 1 756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia Hçäi &ng tru'àng
Tru'O'ng Dqi hQc Hang hái Viçt Nam ye vic ban hành Quy chê To chi'c và hoçit dng
cia Tru'ô'ng Di hQc Hang hái Vit Nam,
Can ct Quyê't djnh sO' 1333/QD-DHHHVN ngày 25/7/2017 cia Hiu trtràng
Trzthng Dgi hQc Hang hO! Vit Nam ye vic Ban hành Quy dinh "Hoçtt di5ng khoa hQc
cOng ngh tQi Trw&ng DQi hQc Hang hO! Vit Nam ",
Can cii' Quye't dinh so' 860/QD-DHHHVN-KHC'N ngày 16/5/2018 cOa Hiu
trithng Trwàng Dgi hQc Hang hO! Vit Nam ye vic ban hành The l Xét tang GiOi
thu'&ng "Nghiên thu khoa hQc sinh viên" Tru'àng Dcii hQc Hang hái Vit Nam;
Can c& Ké' hoçich hogt d5ng khoa hQc cong ngh nám hQc 202 1-2022 cOa
Trithng Dgi hQc Hang hO! V!t Nam;
Can th Thông bOo kit lugn cuç5c hQp Hç5i dng DT&KHCN Tru'àng Dcii hQc
Hang hO! Vit Nam so 1661A/TB-DHHHVN-KHCN ngày 09/11/2021,
Theo d ngh/ cia PhOng Khoa hQc - Cong ngh.
QUYET IHNH:
Diu 1. Giao d tài nghiên ciru khoa hçc sinh viên näm h9c 202 1-2022 cho các
sinh viên, nhórn sinh viên và giãng viên huOng dn thiic hin dê tài ('danh sOch dê tài
kern theo Quyet djnh nay).
Diêu 2. Các sinh viên, nhóm sinh viên và giãng viên hrn9ng dn sinh viên có
trách nhim triên khai nghiên cru, báo cáo kêt qua dê tài truOc tháng 5/2022, theo
dting quy djnh tui The 1 xét tang Giãi thuâng "Nghiên ciru khoa hQc sinh viên"
Trung Di h9c Hang hãi Vit Nam.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1?c k tiir ngày k.
Trithng các Phông: TC-HC, KH-CN, KH-TC; Thu trtxâng các kxn vj có lien
quan, các sinh viên, nhóm sinh viên và giáng viên huàng dan cO ten trong danh sách
ghi tai Diêu 1 chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!
No'! nhân.

-Nhu'Diêu3;
- Hiu tnràng (dê báo cáo);
- Luu: VT, KH-CN

G
TR(JÔNG
DiJ HQC
HANG HA
viEi HAM

KT. HIEU TPUC,NG
PHO HIEU TPUONG
PG,TSI

DANH SACH BE TAI NGHIEN cU'u KHOA HQC SINH VIEN
Nàm hyc 202 1-2022
(Kàrn theo QDiJ/QD-DHHHVN-KHCN ngày..AL tháng ..J/.. näm 2021 cia Hiçu tru'áng Triràng DHHHVN)

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thrc hin
(SVchiu trách nhiém thInh
dIrn - Mi nhórn khOng
quO 5 SV,)

Lo'p
(Ghi rö lop
cOa các SV
tharn gia)

GV hu'&ng dn
(Khong qua 02 giáng
vién hzróiic di trong do
có 01 giOng viên hu'Oiig
d'n chinh - in darn,)

Ni dung nghiên ciru
(Nêu tOrn tOt n.5i dung nghien thu, ke't qua
dy' kién cOa cOng trInh)

Khoa Hang hãi

2.

3.

4.

SV21-22.O1

Nghiên cCru phisGng
pháp tInh toán
hiu chinh dfr !iu
AIS trong khu virc
luông

SV21-22.02

Nghien cüu v m(rc
do ô nhim rác thai
Nguyn Bài Phu'ong
bi bin du 1icIi Viêt
Anh
Nam và dua ra giái
pháp hiru diing: may
d9n rác ô bãi biên

SV21-22.03

SV21-22.04

Nghien
cüu
mô
phOng khói bang
phn mm Unity
Pháp luat v bão v
môi tru'äng bin do tác
dng rae thai tàu bin
và vic thrc thi Phii 1iic
V MARPOL 73/78
Viêt Nam

Truong Thj NgQc M5
Trixcing DInh BInh
Trn Thj Xuân Nguyen
Nguyn Thj Phiro'ng Thüy

PIim Ngçc Hào
Trân Ngcc Qu2
Nguyn Van H9c

BÜI Tüng Du'o'ng
Nguyn Thj ThOy Hucing
Nguyen Dinh Thão Trang

QHH6ODH
QHH6ODH
QHH6ODH
QHH6ODH

LHH59DH

BKT6OJ3H
DKT6ODH
DKT6ODH

LHH600H
LHH6ODH
LHH600H

1

TS. Lu'o'ng Tü Nam

ThS. Ngô Nhff Tai

TS. D Van Cuô'ng

TS. Nguyn Van
Tru(lng

Nghiên ci'ru d xut phicrng pháp có th
tInh toán, ni suy, dir doán các trtng thai
ding hc cüa tàu bj mat hoc sai lëch tai
mt vai th?ii dirn khi tàu dang hành trInh
trong khu virc lung dira trên dc tInh
chuyên dng cüa tâu tai các khu virc khac
nhau trong 1ung.
Nghiên cru dánh giá nhu cu v vn d
dçn dçp rae trên cac bãi bin du ljch tti
Vit Nam, tir do tin hành xay diing mô
phóng rnô hInh vat 1' may d9n rae trên bãi
bin voi các khoáng lam vic duc tInh
toán cii th gçn nhç, d sCr dçing.
Sir dung ph.n mm mo phOng d
phOng khói trên may tInh.

mo

Nghiên cCru thirc trng ô nhini môi
tru'ông bin do rae thai tàu bin gay ra. Tn
do dê ra phirong huó'ng hoàn thin pháp
luat ngän ngü'a ô nhim môi truông biên
do rác thai tàu bin gay ra ó Vit Nam.

Gh
cht

TT

5.

Ma d tài

SV21-22.05

6.

SV21-22.06

7.

SV21-22.07

8.

SV21-22.08

Ten cong trinh

Sinh viên thirc hiên
(SVchiu trách nhiêm chInh
- M"i nhórn không
qua 5 SV)

Nghiên ct'ru v hlnh Nguyn Phtrong Quynh
phtt ti'r hInh trong Trjnh Duy Phixang
pháp Lut hInh sir Hoàng Thj Hoài Linh
Viêt Nam
Vu Thj Linh Chi
Nghien ciru pháp 1ut
Duong Thj Ha
Viêt Nam ye bäo
Nguyen QuS'nh Mai
vt nuôi duó'i góc di
Lê M Uyen
luât so sánh
Tnrcmg Thj Hxang Mai
Nghiên ciru dánh giá
các giai pháp tim
nãng thIch i'rng vci Nguyn Van Dfrc
chiên 1uc giám phát Doàn Phuong Tháo
thai khI thai ttir tàu
bin cña IMO
Nghiên ciru dé xuât
kê hoach sn sang Nguyn Thi ThuS' Giang
lrng phó sii c chAt Nguyn Ng9c Anh
nguy him vã dc hi Hoàng Thj Thu Dung
tti cáng thus' nôi dia

Lop
(Ghi rö 1'
cza cac SV
tham gia,)

GV hirong dn
(Khong qua 02 giáng
viên hwó'ng dá'n frong do
có 01 giáng viên hwOng
dJn chInh - in dám)

LHH6ODH
LHH6ODH
LHH6ODH

ThS. Trinh Thi Thu
Thão

LHH600H
LHH6ODH
LI-ll-I6ODH
LHH6ODH
LHH6ODH

TS. Lu'o'ng Th Kim
Dung

QHH600H
QHH6ODH

TS. Phan Van Hung

QHH61DH
QI-JH61DH
QI-IH61DH

TS. Phan Van Hirng

Ni dung nghiên ciru
(Nêu torn tht nói dung nghien thu, kt qua
dw kiên cz)a cong trinh,)
Dra trén phân tIch nhtng vAn d 1 1un
ye hInh phat tir hInh và các quy djnh v
hInh pht tir hInh trong pháp 1ut hInh sij
Vit Nam, nghiên ciru d xuât mt so giái
pháp nhm hoàn thin pháp Iut và nâng
cao hiu qua cCa vic áp diing hInh phat tr
hInh.
D xuAt các giái pháp hoàn thin pháp 1ut
và các giái pháp khác nhm báo v vt
nuoi tai Viêt Nam dua trén su so sánh
pháp luat v vt nuôi cUa các quc gia trên
th giâi.
Phân tIch cac giái pháp giám phát thai khI
thai ttr tàu bin. Tr do d xuAt phirong
pháp dánh giá các giài pháp giám phát thai
tiêm näng.

Phân tIch các co sO pháp 1 kiém soát
hang nguy him tii cáng thus' ni dja. Tir
do, d xuât khung k hoch sang sang,
Ong phó sir c hang iiguy hiêm.

Khoa May tàu bin

9.

SV21-22.09

Nghiên ciru, xây
Vu Hüu Diêu
dirng b diu khin
Nguyn Cong Minh
PID cho Robot Iai
Trân Van Lam
binh tr can bng
Dào Hoang Long

MTT59DH

2

TS. Do Van Doàn

Xây drng mô hInh Robot 2 bánh Ur can
bang dra trén nn tang 1 thuyt mô hInh
con 1c nguc; các nguyen I co ban v t%r
can bng.
TInh toán các thông s dng hrc hoc, xay

Ghi
chü

TT

10.

11.

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
"SVchlu trách nhim chInh
in dam - Mi nhOm khong
quO 5 SV)

L&p
(Ghi rö lap
cta CCIC SV
tham gia,)

GV hirong dn
(Klióng qua 02 giáng
vien huóiig dn trong do
CO 01 giáng viên hwóng
dO'n chInh - in darn)

SV21-22.1O

Nghiên ciru và thi&
kê h thng do và
rung Vu Van Vinh
giám sat d
dng d phát hin và Phm Van Nam
chuân doán sir cô cña Nguyn Thj Kim Thoa
dng Ca din trong
qua trInh lam vic.

MCN600H
MCN59DH

PGS.TS. Trân Hông
Ha

SV21-22.11

Ngiên ciru, ch tio
thiêt bl do lun
Vu Tin bang
giám sat các thông so
Doàn Hü'u Thng
nuót thai ü'ng diing
Nguyn Tüng Anh
trong các nhà may,
khu cong nghip

MCN6ODH

TS. Vu Xuân Hu

3

Ni dung nghiên cfru
(Nêu torn tt n5i dung nghien cfru, ke't quO
di! kién cOa cong trInh,.)

dirng các ham khong gian trng thai (statespace) cüa mô hInh.
Xây drng mô phóng mô hInh trên phn
mêm Matlab Sirnulink cho giái thuat diu
khin PID.
Xây drng thut toán diu khin dng Co.,
gir thang btng cho Robot.
Kt qua dtt du'çc cüa d tài: Xây drng
thut toán diu khin PID cho dôi ti.rclng
Robot hai bánh ti can bang. Các kt qua
kim chirng dUVC trInh bay trên môi
truing mô phông Matlab/Simulink và có
kt qua thirc t dê kim chirng.
Dua ra tng quan ci:ia ct tài.
Nghien thu thit k h thông do vâ giáni
sat rung dng.
Thir nghim h thng do và giám sat rung
dng.
Kt lun.
Két qua cña d tài là thit b có chüc näng
do lu'&ng và giám sat trçrc tiêp & rung ciia
dng ca din.
Nghiên ct'ru các dc tInh cüa các 1oi cam
biên do các thông s niloc thai, nghien
thu phuang an ché to thit bj sü ding vi
diu khin xi'r 11 các tIn hiêu tt1 các dng
cam bin do thông s nuóc thai và hin thj
trên man hinh LCD cüa thit bj. Kt qua
cüa d tài là thit bi có chüc näng do
hthng và giám sat trirc tip các thông s

Ghi
cia

TT

Ma d tài

Ten cong trinh

Sinh viên thirc hin
(SVch/u trách nhiêm chInh
in darn - M8i nhOrn khOng
qua 5 SV,

L&p
('Ghi rô lap
cia các SV
tham giq)

GV htring dn
(Khong qua 02 giáng
viên hwóng dcn trong do
cO 01 giáng viên htróng
din chInh - in dárn)

Ni dung nghiên ciru
(Neu torn tat nói dung nghien c&u, k& qua
dw kiên cza cong tr1nh)
rnthc thai (mg dting cho nba may cong
nghip.

III
12.
IV

13.

14.

Khoa Bong tan
SV21-22.12

Tinh toán, thit ká
ccra kin nuc trên tàu Nguyn Huy Hoàng
thüy

BTA61BH

PGS.TS. B Quang
Khãi

Tèng quan v c(ra kin ntx(mc trên tàu.
Nghiên c(mu, thi& U c(ma kin nuOc trên tall.
Dánh giá qua trInh nghiên c(ru.

Khoa Biên — Biên til

SV21-22.13

Nghiên c(ru ch tao Lu'o'ng Ton Quyn
Trinh DOe PhO
xe giao hang tij dng
PhOng Hoàng Vtrnng
trong khu cách ly
VO Hoàng Vit

BTB600H
DTD6ODH
DTD6ODH
DTD6ODH

ThS. Vu Thi Thu

SV21-22.14

Nghiên ci'ru thi& U,
chê tao h thông bane
tir dng nhân dang
the xanh covid, phân
loai và cp nhat dcr
1iu thông qua ma QR
code

TBH6ODH
TDH6O DH
TDH6O DH
TDH6O DH

PGS.TS. Dinh Anh
Tun

Nguyn Xuân Vu
Pham Tiên Dung
Hoang PhO ThOnh
Ha Van Th.ng

4

Nghiên c(mu các loai xe tir hành.
Lira ch9n, xay dirng h th6ng truyn dng
cho xe tim hânh.
Nghiên cCru, lira chn cam bin phát hin
vat can.
Thi& U h thóng diu khin tir dng cho
xe giao hang.
Dçr kin san phtm nghiên c(ru:
Mo hinh xe giao hang tir dng.
Nghien c(ru, (mg dung nhung phn mm
lap trInh trén may tInh, thi& bj diu khin
khà trInh PLC, thit b nhan dng ma QR
code, s(m diing cong ngh mng truyên
thông cong nghip tfr do tao c s& d thit
U ch tao Bane tir dng nhan dng the
xanh covid qua QR code.
Dr kin san phâm nghien c(mu:
Thit bi Bane tr dng phân loai di tuqng
di qua khu virc can giám sat, cãnh báo, Iuu
trü dft lieu vào cc s du lieu phiic vii cho
mi,ic dIch nhan dang.

Ghi
chu

TT

15.

16.

17.

Ma d tài

Ten Cong trInh

Sinh viên thurc hin
('SVchiu trách nhiêm chInh
in dm - MJi nhóm khong
qua 5 SV)

Lcrp
(Ghi rö ló'p
cta các sv
tham gia)

GV hu'crng dn
(Khong qua 02 giáng
viên htróng dJn trong do
có 01 giáng viên huthig
dn chInh - in darn,)

SV21-22.15

Nghiên cüu ch tao
mô hinh h thông
giám sat than nhit và
sat khutn tr dng
phtc vii phOng chông
djch bnh lrng diving
cong ngh loT

Mal Van Qii
Nguyn Quôc Khánh
Dinh Van Thãnh
Vu Van Tin

DTD6ODH
DTD6ODH
DTD61DH
DTD61DH

SV21-22.16

Nghiên cüu ch tao
mô hInh diu khiên
và giám sat thi& bj
gia ding üng diving
cong ngh JoT

Nguyn Chin Thang
Lê Van Chin
Nguyen Trung Kiên
Nguyen Dang Khóe
Nguyen Tun I-lung

DTD6ODH
DTD6ODH
DTD6ODH
DTD6ODH
DTD6ODH

PGS.TS. Trân Sinh
Biên

SV21-22.17

Nghiên cthi, ch tao
thir nghim mO hlnh
may tao nuóc tir
không khI scr dung
näng luqng mt trâi

Lê TrQng Huy
Ngo Minh Long
Nguyen Vit Hoang
Nguyn Tan Hung
Nguyen Van Minh

DTD6ODH
DTD6ODH
DTD6ODH
DTD6ODH
DTD6ODH

TS. Nguyn Van Tin

5

PGS.TS. Trân Sinh
Biên
ThS. D Thi Chang

Ni dung nghiên cuu
(Neu torn tt n5i dung nghiên c&u, ket qua
dt kiên cza cOng trinh)

IIJ'ng diing cam bin nhit d hong ngoi d
xác djnh than thit, sü, ding JoT d hién thj
ktquá cho ngui giám sat, quán 11.
Ché t?o các 1mb kin co khI dam báo qua
trInh sir dicing duçic thun tin, phü h9p vii
chiu cao khác nhau cüa mi ngu&i.
Kt qua dir kin: Mo hInh thông giám sat
nhit d cci th con ngtri tü xa có cht'rc näng
cánh báo nu thit do c th lón han 37,5°C.
Nghiên ciru phucrng an diu kiTn va giám
sat thit bj gia ding.
Xây dirng mô hinh 4t 1 diu khin va
giám sat rnt s thit bj gia diing.
Xây drng thut toán và phân mm diu
khin và giám sat qua Internet.
K& qua dtr kin: Mo hInh diu khin và
giám sat mt s thit bj gia ding qua
Internet.
Nghiên ciru các phuang pháp tách nuOt tñ
khOngkhi.
L'a chpn phuang an và thit bj si:r dung
cho rnô hInh tách nuoc tr không khI.
Nghiên ctru giài pháp thu và luu trU näng
1Lrçing mt tri.
Ch tao vâ thr nghim mô hinh.
Ti u'u CáC thông s k thut d cho hiu
suât cao.
Kt qua di' kiii: Mo hInh thit bj tách
nu'ic tLr khong khI sr cJiing nãng !ung
mat tthi.

Ghi
cli (t

TT

18.

19.

20.

Ma d tài

SV2122.18

Ten cong trInh

Sinh viên thtrc hin
('SVchiu frách nhiém chInh
- M& nhOm khong
qua 5 SV,

Vu Tin Manh
IiJ'ng ding nang lucmg
Pham Hoâng Phong
gió trên du'&ng cao
Dào Minh Hiu
tôc d phát din phic
Dào Minh Hal
vi cho phii tái tii ch
Nguyn Trung Kiên

Lop
(Ghi rö lap
cza
tham gia,)

DT059DH
DTD59DH
DTD59DH
DTD59DH
DTD59DI-I

GV htrrng dn
(Khóng qua 02 giáng
vien hu'Ong dn trong do
cO 01 giáng viên hwO'ng
dn chInh - in darn)

TS. Dng Hông Hãi

SV21-22.19

Xây dimg he thng
Trinh Van S
nhân diên khuôn mat
Dinh Thj Huyên Diêu
kêt hgp kim soát
Ding Thj Ha Phuong
than nFiiêt

DTV59DH
DTV6ODH
DTV6ODH

TS. Nguyen Mnh
Cuong

SV21-22.20

Nghiên cfru, phân tIch
dc tInh cOa chân vit
biu xuay Azipod tü Doàn Van Minh
do üng ding tInh toán Nguyn Minh DOe
thit kê h thOng chân Nguyn Hüu Dt
vit bu xuay Azipod
cho tàu kéo

DTT59DH
DTT6ODH
DTT6 I DH

ThS. Bñi Van Tn

6

Ni dung nghiên CUU
('Nêu tOrn tat ni dung nghiên cáu, kt quO
dtr kiên cOa cOng trinh)
Thuy& minh d tài và các ban ye.
Nghiên cCru v näng lucmg gió duçic si'r
diing qua dng cci phát din vói cánh qut
tric dt'rng dt ti dái phân each gi&a các
tuyn dithng tto bi các dông xe kru
thong. Näng hrcing din duçic t?o ra cap
cho các h thng cong cong.
Nghien cIru mô hInh chuyen aoi nang
Iuvng gió thành din nAng.
Kêt qua du kin: Mo hinh chuyn di
näng krqng gió thành din näng.
SCr diing ngôn ngU Ip trInh Python, tim
hiu v thu vin OpenCV, Dub, rng diing
vào nhân diOn khuôn mat con ngi.r?ii. Tr
do xây dirng h thông nhan din kêt hçip
kim soát than nhit sinh viOn trong
trung h9c.
,K& qua dir kin: H thng nh.n diên,
kim soát than nhiêt và diem danh sinh
viên trong trithng h9c
Nghien c(ru ! thuyêt hot dng và thit k
h thông chân vt bu xuay cho tàu kéo,
uu nhuçrc dirn cOa h thng.
Chon !oi dng co Azipod phü hçip vri
cong suAt kéo cOa tàu.
KOt qua dir kiOn: Hoàn thin ban thiOt kO
và so d nguyen I mt day cho h thOng
chân vjt bu xoay cüa tàu kéo.

Ghi
chü

TT

21.

22.

Ma d tài

SV21-22.21

SV21-22.22

Ten Cong trInh

Nghiên ctru eh tao
b diu khin và giám
sat he thng Dieselmay phát có üng
ding PLC và man
hmnh HMI

Nghiên ctru và üng
diving cOng ngh rnô
phongthrc tê ão cho
h thông báo cháy,
cha cháy tàu thCiy
phic V1 cong tác
huân luyn an ninh,
an toàn hang hái

Sinh viên thi'c hin
'SVchiu trách nhiêm chInh
dam - Mi nhóm không
qua 5 SV)

Nguyn Due Hu
Nguyen Quang Duy
Doàn The Tuân
Dng Van Cong

Trân Hoài Lam
Dng Manh Hung
Lê Hoàng Hâi Long
BUi Dtrc Nhât
Pham Tn Dung

L&p
('Ghi rö lap
cta
tham gia,)

DTT59DH
DTT6ODH
DTT61DH
DTT61DH

TDH59DH
TDH59DH
TDH59DH
TDH6ODH
TDH6IDH

7

GY hlthng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hwóngdJn trongdó
cO 01 giáng viên hu0ng
dn chInh - in dam,)

ThS. Bang Dmnh Phiic

KS. Nguyen Van
Hung

Ni dung nghiên cfru
('Nêu torn tat n5i dung nghiên ctu, ke't qua
c4 kién cña cong trinh,)
Nghiên ciru l thuyt hoat dng ciia h
thông diu khiên và giám sat Diesel- may
phát sir ding cho trim phát din trên tàu
thüy, dánh giá i.ru nhuçc dim ciia h
thông hin tai dang scr dung, tü do dua ra
nhan xét và phung an cãi tin nhtng
nhu'çic dim do, irng dung PLC kt noi
man hInh HMI vào viêc diCu khin và báo
dng, báo v cho h thng Diesel- may
phát trong qua trInh khai thác trên tàu.
Kt qua di kin: Hoàn thin mô hmnh v.t
1 mô phOng h diu khin và giám sat h
thông Diesel- may phát trên tàu thüy.
Nghiên ciru v tai nan dam va tàu trêri
biên.
Nghiên cüu, thit k& ch tao phn cáng
cho h thong rnO phóng báo cháy.
Nghiên ciru, thiêt ke phn mém cho h
thông mô phOng h thông báo cháy.
Nghiên cCru, crng diing cong ngh thirc t
ão giüp h9c viên nm bt duc các quy
trInh thao tác thit bj khi xáy ra sr c cháy
trên tàu.
Kt qua dr kin: Mo hInh huAn luyn báo
chay và cht'ra cháy trên tàu thii3'.
Phân mm mô phOng thirc tê áo sü dung
cOng ngh VR dê mO phông toàn tàu khi
cO sircôvàcháyn.

Ghi
chü

TT

Ma d tài

23.

SV21-22.23

V

Khoa CNTT

24.

25.

Ten cong trinh

Thit k rnô hInh
tram sac cong cong
sCr ding näng hrçmg
mat trOi

Sinh viên thirc hin
(SVchiu trách nhiêm chInh
in dam - M& nhóm khong
quO 5 SV

Nguyn Ngoc Tü
Nguyn Trng An
Nguyn Tan Sang
Dang Nhu Chin

Lrp
(Ghi rö 1'
cta
tham gia)

TDH600H
TDH6ODH
TDH6ODH
TDH6ODH

GV htrong dn
(Khong qua 02 giáng
viên hw6ng dJn trong do
có 01 giOng viên hwáng
dcnchInh-inddrn)

Ni dung nghiên cáu
(Nêu torn tat n5i dung nghien czu, kt quO
dir kiên cza cong trInh)

KS. Pham Minh Thão
.

Nghiên c(ru tng quan ngun näng hxçng
mói trên the giói hin nay.
Nghiên c(ru xay dirng mô hlnh trtm sac
pin sfr diing näng hrqng mt tr?i k& hçip
dOn chiOu sang và camera ph%ic vi cho
cOng tác an ninh, an toàn.
cOng cong si'r diing näng lucing mt trôi
Kt qua dir kiên: Mo hInh trim sac pin
nàng Iung mt tthi, dOn chiu sang bang
cam biOn, camera kt hçip cam bin.

SV21-22.24

Xây dirng app di
dng kiêm tra sr tp
trung cüa tài xê trên Nguyn Duc Hal
nn tang Android dra Duong DCrc Hiu Nguyn
vao phân tIch ánh mat Tun Anh
ngtrôi sir ding trI tu
nhân tao

KPM59DH

TS. Nguyn Hüu
Tuân

SV21-22.25

Nghiên cru xây dirng
b video bâi giâng
trijc quan cho ngithi
hc Tin hoc van
phOng Office 2019

CNT59DH

TS. Ho Th Hirong
Them

Ding Hal Yen
Trân Hüu Ngc Minh
Long
Ngo Thj Diu Linh
P1mm Trung Nam

8

Tim hiu các biu cam khuôn mat, các góc
nhIn cfla tài x khi dang lái Xe.
Xây dirng phn mm chy trên nn tang
android.
St'r dung cong ngh nhn din hlnh ánh vã A!.
SCr dçtng cho mç1 tài x diOu khin phu'ccng
tin tham gia giao thông.
Két qua dçr kin: Mt app chy trén nn
tang android có th nhn din diiçic khuOn
mat cüa tài x& qua do có th kim tra và
dánh giá dirçic sir tp trung cüa lái xe.
Nghiên cCru cong cii phü hçp (có th chpn
Adobe Premiere Pro và Adobe After
Effect) dung d chinh sfra video và tao
hiu (mg.
Xây dmng kch bàn và ni dung cho các
video bài giang cho ngu&i hc Tin hc van
phOng Office 2019.

Ghi
chü

TT

26.

27.

28.

Ma d tài

Ten cong trInh

SV21-22.26

Xây dirng rng diing
cho và tang do dung
hçc tp trên nén tang
Android

Sinh viên thu'c hiên
(SVchju trách nhiêm chInh
in dam - MJi nhóm khóng
qua 5 SV)

Trân Hfru Ngçc Minh
Long
Do Quang Hung
Phüng Ba Dtt

Lop
(Ghi rö lop
cta
sv
tham gia,)

GVhirongdn
(Khong qua 02 giáng
viên hu'óng dan trong do
cO 01 giáng viên hwóng
dJn chInh - in darn)

CNT59DH

ThS. Nguyn Kim
Anh

SV21-22.27

Khng D Ha
Xây dimg rng diing
Nguyn Trjnh Tn Phát
chn tin nhn spam
Phm Van Ng9c
trên facebook.
Dang Van QuS'nh Thtng

CNT61DH

ThS. Trân Dlnh
Vuo'ng

SV21-22.28

Nghiên cüu và phát
Büi Durc Cuong
triên üng dung hçc
Ngô Minh Tutn
1p trInh qua các mini
Vu Quc Phong
game giái dO

KPM6ODH

Nguyn Trung Quân

9

—
Ni dung nghiên cuu
(Nêu torn tat nç5i dung nghien c&u, ke't qua
dr kién cia cong trinh,)
Xây dçrng b video bài giáng cho nguii
hçc Tin hc van phông Office 2019.
Kt qua dr kin: He thông video bài giáng
trrc quan cho nguYi h9c Tin h9c van
phông Office 2019.
TIm hiu, phân tIch và thit k các cht'rc
nãng cña phân mm cho và tang d dfing.
Xây drng phn mrn chay trén nn tang
Android.
Str diing thI dim cho sinh viên truôilg Di
hçc Hang Hái Vit Nam thông qua six
quán 1 cüa van phOng Doàn Thanh niên
Nhà tru.rO'ng.
D kin san phm nghien curu: Phn mm
urng duing trên nn Android cho phép
ngu1i dung dang kI cho và nhn d dung
hoc tap.
TIm hiu thuât toán và các framework lien
quan dn d tài.
Nghien cüu d tuo ra phAn rnm nhm
chän các tin rác, tin spam.
Di kin san phm nghiên cüu: San phrn
nghiên ci'ru là mOt lrng dimg cho phép
chn các tin spam, tin rác trên facebook.
Khão sat (nhu câu nguôi dung, các 'ng
during tung tU).
Dánh giá, d xut giái pháp.
Phân tIch, thit k phn mm üng diing va
CSDL.
Lp trInh (mg diung.

Ghi
ch ü

TT

MA d tài

Sinh viên thirc hin
"SVchju trách nhim chInh
in darn - M3i nhórn khong
qua 5 SV,)

Ten công trinh

Lóp
(Ghi rö 1ó.íì
cza CC SV
tham gia)

GV hiró'ng dn
(Khong qua 02 giáng
hng dJn trong do
có 01 giáng vien hztOiig
dn chInh - in darn,.)

-

29.

SV21-22.29

Nghien CIIU, XIY
drng h thng quán
1? thit bj din thông Phan Vit Vu
minh cho phông hoc Nguyn Phu'ang Dông
và phông lam vic Dtng Van Khánh
côa trithng Dti hçc
I-lang hâi Vit Nam

CNT61DH
CNT6OCL

10

ThS. Phm Ng9c Duy

Ni dung nghiên can
(Nêu torn tat n3i dung nghiên c&u, ket qua
dr kiên cza cong trInh,)
Trin khai irng diing trên các nên tang.
Vtn hành thCr nghim và thu thp phán hi
v h thng.
Dánh giá, két luan.
Dr kiên san phm nghien c(ru: Mt phân
mêm i'rng diing (dang trô chcii) h trg h9c
tp 1.p trInh vOi chi'rc näng: cung cap ni
dung các bài h9c v 1p trInh duOi dng
các trô chcii, giüp nguci düng/h9c viên
tip cn vic h9c tap 1p trInh mt cách
hiu qua, hap dan hon, !uyn tp khã näng
fl.r duy 1p trInh, có cci hi d giao luu thi
du v6i nhau. PhAn mm ông dung hoat
dông trên da nn tang (thit bj di dng —
he diu hành Android và may tInh — he
diu hành Windows).
Khão sat (hin trng, nhu cu cüa nhà
trung).
Tim hiêu các h thng tucrng tr hin nay.
Dánh giá, d xut giâi pháp.
Phân tIch, thit ké h thông:
+ Thit k mô hinh thi& bj phn cüng.
+ Thit k phn mrn mg dmg nén web
CSDL.
Phát trin h thng thir nghim.
Trin khai he thng.
Vin hành thr nghim và dánh giá.
Kêt 1un — Hircng phát triên.
Dr kin san phm nghien ciru:
Mt bâi báo khoa h9c dang trên tap chI

Ghi
chü

TT

MA dé tài

Sinh viên thu'c hin
(SVchlu trách nhiêm chInh
in dm - Mi nhóm khong
qua 5 SV)

Ten cong trInh

30.

SV21-22.30

Xây dimng (mg diing To ThI Tuyt Lan
D Thi Hue
báo thüc thông minh

31.

SV21-22.31

Xây dimng trcl 11

O

Vu Minh Dtrc
Büi Minh Nghia

L&p
(Ghi rö lop
cáa
sv
tham gia)

GVhtrongdn
(Khong qua 02 giáng
viên htrOng dn trong do
cO 01 giáng vien htrOng
dJn chmnh - in dam,)

CNT61DH

ThS. Nguyn Hnh
PhLIc

CNT61DH

ThS. Nguyn Hanh
PhLIc

11

Ni dung nghiên cu'u
(Nêu torn tht n5i dung nghiên cei, ke't qua
dl! kiên cia cong trInh)
chuyên ngành trong nithc.
Mt báo cáo thuyêt minh d tài NCKH.
Mt h thông thu nghim, bao gm:
module thit bj phn ci'rng và mt phn
rnm üng ding nén web. I-1 thng cung
cap các chirc näng cho phép: quán l thiét
bj din tai các phông h9c và phông lam
vic cüa nba triiông; theo dOi, giám sat
vic st'r dung din näng kt hcpvâi ljch
lam vic hay thai khóa biu; diêu 1diin
mt s loai thit bj din tir tir xa qua
mang.
Nghiên ci:ru cong ngh xay dirng (mg diing
trên thit b di dng;
TIm hiu üng diing dm buc chân
Tao (mg dicing báo tli(rc
Dir kiên san phm nghien cüu: San phm
nghien c(mu là mOt (mg dicing báo 'th(rc
thông minh ma nguOi dung phái hoàn
thành ducmc thCr thách (di 15 buóc chân/
giái I bài toán/ ghep 1 büc tranh) d tit
dirac báo th(mc.
Nghien c(ru cong ngh xay ding (mng dung
trên thit bj di dng;
TIm hiu cách dê may tInh hiu duçic ngôn
ngü mInh nói.
Dáp i'rng lai dixçc các yêu cu, thao tác,
tim kim thông tin ma ngu'Oi dñng dua ra
cho trci 11 áo.
Du kin san phm nghiên ciru: Trçi l áo là

Ghl
cli LI

TT

32.

33.

Ma dê tài

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
(SVchju Irách nhim chInh
in darn - M& nhOm khOng
qua 5 SV)

Lop
(Ghi ro lo
cza các SV
tharn gia,)

GV hithng dn
(Khong qua 02 giáng
viên huthig dcn trong do
cO 01 giáng viên hiróng
dn chInh - in dam)

SV21-22.32

Xây drng irng ding
Vu Dic Minh
h trçY quán 12 hoat
Pham DInh Drc
dng gara oto

KPM59DH

TS. Nguyn Trung
Dirc

SV21-22.33

Xây drng h thng
diêu khiên thit bi
Ninh Van Chirong
bay không nguai Iái
Bui Di.'rc Hang
bang CU
chi con
nguii.

CNT59DH
CNT61CL

ThS. Pham Trung
Minh

12

Ni dung nghiên ciru
(Neu torn tat nói dung nghien c&u, ket qua
d' kiên cz)a cOng trinh)
các phn mm thrçic phát trin dtja trên trI
thông minh nhân to (A!), h trçi ngtrôi
dt'ing thirc hin cac thao tác, hotc tim kiêm
thông tin cho nguâi dung thông qua vic ra
lênh.
Kháo sat hin trng gara ôtô theo gqi
cüa Cty thirc tap.
Dánh giá, d xuatgiáipháp.
Phân tIch, thit kê phân mêm i'rng dirng Va
CSDL.
Lp trInh trng diving.
Triên khai 1rng ding trén nn web
Van hành thr nghim và thu thp phán hi
ye e thông.
Dánh giá, kt Iun.
D kiên san phm nghien c(ru:
Mt phn mém 1rng dirng chay trén nn
web phic vu cong tác theo dOi, quán l
hot dng cüa gara ô to
Nghien ciru Ca ch 1p trInh diu khin
hoat dng bay, camera, cam bin trên thit
bj bay khong nguii Iái.
Nghiên ciru cong ngh nhn dng, theo
dOi trang thai bàn tay con ngithi bang trI
tue nhân tao, t1r do phân bit dtrçic các cir
chi cUa các ngón tay.
Nghiên ciru xay dmg pht.rang trInh chuyn
dông cüa thit bj bay không ngirii lái.
D kin kt qua nghiên c(ru:
Xây dirng h théng theo dOi và nhn dang

Ghi
chñ

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thrc hin
(SVchju trách nhim chInh
in darn - Mói nhOm khong
qua 5 SV)

Lop
(Ghi rö lo'i
cüa các SV
tharn gia)

GV htrong dn
(Khong qua 02 giáng
viên hwóng dn trong do
có 01 giáng viên htrOng
&inchInh-indám,)

Ni dung nghiên ciru
(Neu tOrn tat ni dung nghiên c&u, k& qua
dt kiên cia cong trinh,)
cir chi tay cüa con ngithi.
Xây dirng thut toán diu khin hott dng
bay cüa thit b bay không nguôi lái dixa
trên các loi cCr clii tay khác nhau.

VI

34.

35.

Khoa Cong trInh

BÜI Nguyen Ngçc My
Nguyen Bào Long
Phtm Xuân Hung
Nguyn Thj Ng9c

SV21-22.34

Nghiên ciru giái pháp
xác djnh môc giài
hành lang báo v b
bin thành ph Hái
PhOng

SV21-22.35

Nghiên cu và d Lu'ong Minh Huy
xuât giái phap quán 19 Nguyen Thj Thanh Thão
các du an dâu tu xây Phm Trung Cãnh

BDA59DH
BDA59DH
BDA6 1 DH
BDA61DH

ThS. D Hng Quân

QCX600H

TS. Nguyen Thj Diem
Chi

13

Vic crn mc giài hành lang báo v bi
bin là tht cAn thit d xác dnh rö phm vi
ngoài thrc dja cüa hành lang bào v b&
biên tai các khu vuc dã duac thit lap,
dng thiii gop phAn thrc hin vic quân 19
các hoat dng khai thác, sir ding tài
nguyen trong phtm vi hành lang. Nói cách
khac, mc giói hành lang báo v b& bin
duoc sü ding nhu mt cong cv giüp các
cci quan quán 19 nhà nuó'c có the kim
soát, ngän chn, han ch các hot dng
phát triCn khOng phü hçip, khong ben vüng
trong không gian vüng b?r vn ht strc
nhay cam, d bj tn thuong và dam bâo an
toàn cOng cong, lçci Ich cong cong, giám
thiu các rfii ro gay ra do bin di khI hu,
nuóc bin dâng hoc các qua trInh dng
lire yen bin.
Thu thp dU lieu dja hInh k!iu virc hái
phông
Dánh giá các v tn Iva chçn nic giói.
Xác djnh thit k các mc gi&i.
Nghiên ciru c0 si 19 lun v quãn 19 dir an
dâu tu xay dijng ca s& ha tAng k' thuât.
Nghiên ccru dánh giá thisc trang quán 19

Ghi
ch ti

TT

Ma dé tài

Ten cong trInh

Sinh viên thtrc hin
'SVchju irách nhiêm chInh
in darn - M6i nhOm khong
qua 5 SV)

Lo
('Ghi rö lop
cia CC SV
tharn gia)

GVhir&ngdn
(Khong qua 02 giáng
vien hu-àng d1n Irong do
có 01 giáng vien hwOng
dn chInh - in darn,)

dung co sâ ha tAng k Nguyn Thanh Tüng
thuit tai thành phô Li Van Quyn
Hái Phông.

36.

SV2122.36

Nghiên curu nâng cao
cong tác quãn I nhà
Dào Thi Mai Anh Tuyêt
nu'c ye quãn i trt
NguynNg9c Anh
tir xây dung trên dia
Nguyn Thày Dung
bàn thành ph Hái
PhOng

QCX61DH

14

ThS. Nguyn Tlil
HIng Hnh

Ni dung nghiên cfru
(Nêu tOrn tt nôi dung nghiên cáu, ket qua
dw kiên cia cOng trinh)
các dir an dAu t'x xây dirng co s& h tAng
k5 thut ti Vit Nam nói chung và thành
phô Hái Phông.
Nghiên ciru kinh nghim cüa mt s nucc
trên th giói, rñt ra bài h9c kinh nghim
cho Vit Nam nói chung và thành phô Hãi
Phông nói riêng.
Xây dung mô hInh tInh toán giá trj dir an
d h trq vic phân tIch dánh giá dir an
'dAu tu.r xây dirng cci s h tAng k5' thuât
bAng phAn mêm Excel.
Trong nhtng näm qua, cüng vth qua trInh
cong nghip hóa, hin dui hóa dat nu6c,
tc d phát trin do thj din ra khá nhanh.
Do thj hoá nhanh dng nghia vri vic các
hung myc cong trInh nhanh chóng duc
xây dyng nhAm dáp frng kp thi các nhu
cAu ye nhà , thirong mi djch vu, san xuAt
phát trin cüa cong dng dan cu do thj.
Vic xây dirng các cong trInh nay các do
thi dôi hOi phãi duçc xay dirng theo dung
quy hoch dã duçic phé duyt và dñng vi
quy chuAn, tiêu chuân cho phép dOi vói
tüng khu vçrc. Diu nay dOi hói cong tác
quãn i xay durng phái dixçic quan tam mt
each thirc sis dUng mirc.
Trong thii gian gAn day, tuy cOng tác
quàn i trt tir xây ding dä có nhitng tin
bi nhât djnh nhmg chUng ta vn phái
thAng thin nhIn nhân rAng: nhIn chung

Ghi
chñ

TT

37.

Ma âê tài

SV21-22.37

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
(SVchju trách nhiêm chInh
in dam - M& nhóm khong
qua 5 SV)

Lop
(Ghi rö lop
cia
sv
tham gia)

Nghiên ctru giái pháp
thIch crng dc trung
khI hâu bàn dja cüa
phong each kin trtic Pham Van Minh VU
DOng Duang trong Vu Thj Phuong Anh
không gian can h tai
cáo do thj cüa Vit
Narn.

KTD61DH

15

GV hu'&ng dan
(Khong qua 02 giáng
viên huthig dn trong do
cO 01 giáng viên hu-Ong
dn chInh - in dam)

ThS. Nguyn Thin
Thành

Ni dung nghiên cru
(Nêu torn tat n(5i dung nghien c&u, ket qua
du' kin cia cong ti-in/i)
cong tao quán 1 hot dng xây dirng càa
chInh quyên dja phucing con nhiu yu
kern. Tinh hInh vi pham trat tir xây dirng
dO thj dä va dang là mt vn dê nóng bOng
trong thic t cáo do thj nu'c ta hin nay
nói chung trên dja bàn thãnh ph Hái
Phông nói riêng. Yêu câu quàn l trt ti,r
xây dçrng theo di.'ing quy hoich và pháp
1utt, !oi trü hicn tu'clng phát trin tir phát,
thy tin không th kiêrn soát ni là rnt
van dé quan trQng hin nay a thành ph
Hãi Phông.
Bt du tir nhUng närn 1880 0' thii kS' tin
thuc dja, nguai Pháp vào DOng Duong
khai phá dã mang tói phong cách kin trüc
phirong Tây bàn dja. Khi do hç nhn ra
rang khi hu a ni day dc bit là Vit
Narn rt khc nghit, nên bàn than kin
trüc së phái thay di dê thIch nghi v&i diu
kin không thun lçii, khác vó.i chInh quc.
Va kin true Tiên thuc dja ra dôi, là tin
than cüa kin tric DOng Duong sau nay.
Vic xir I' thIch ung vi khI Mu cOa phong
cách nay d Iii mt di san các cong trInh
kin tnic to Ian, hon nüa thông qua do con
gçii rn& cáo giài pháp xü l2 vi khI Mu dc
dáo. Bang vic h thông hóa cac iru dirn
cüa cáo thit k tiêu biêu, nhóm nghiên
c(ru chat icc, khái quát và dua ra phu'o'ng
an gçYi cho vic áp diing nhCrng uu dim

Ghi
chü

TT

38.

M d tãi

SV21-22.38

39.

SV21-22.39

VII

Khoa Kinh tê

40.

SV21-22.40

Ten cong trInh

Nghien ciru tInh toàn
lua chon loai khi
phu hcir 12 cho dê
chn song hn hçip
ngang trong diu kin
Viêt Narn

Sinh viên thtrc hin
(SVch/u trách nhiém chInh
in dam - Mô'i nhóm khong
qua 5 SV)

Nguyn Hal Nam
Lê DInh Lôc
Nguyn Hfru Van
Vu Thüy Dinh

Lira ch9n giái pháp
kt cu hcip 1 cho Nguyn Tin Dtroc
cong trInh tru&ng hc Nguyn Ngc Dii
có hành lang ben

f)ánh giá rni'rc d sn
sang
cfia
doanh
Ngô Thu Ha
nghip
dch
Pham Tt'i Anh
logistics trong vic st:r
VO Xuân PhO
ding vQn dan din th,
áp d1ing cho môt sO
doanh nghip tti Hái

Lo'p
(Ghi rö 1'
cza
tham gia)

CTT6ODH
CTT6ODH
CTT6ODH
XDD600H

XDD59DH

LQC59DH
LQC59DH
LQCS9DH

16

GV htthng dh
(Khongquá 02 giáng
vien huó'ng dJn trong do
có 01 giáng viên hwáng
dn chInh - in darn)

PGS.TS. Lê Thi
Huang Giang

ThS. D Quang
Thãnh

Minh

Ni dung nghiên ciru
(Nêu torn tt nói dung nghiên cOy, ke1t qua
dy kiên cüa cOng trInh)
nay vào không gian kin trüc các can h
Vit Nam dirang dai.
Tng quan v dê chn song vâ khi phñ
Ca s l thuyt tInh toàn dé chn song hn
hqp ngang.
1iJ'ng dung tInh toân hra chn khi phü hap
l cho dé chin song M A.
Kát luân kin nghj.
Khão sat, dánh giá hin trtng các phircing
an kt câu dang duçc si'r ding cho các
cong trInh nba lOp hçc cüa nhà tnrng.
Nghiên ciru dc diem chju lirc cUa h
khung be tong ct thép toàn khOi.
Tng hçp cci si tInh toán cüa cot, dim,
san, móng be tong ct thép.
Lp các phuang an kt cau hcrp l khác
nhau cho mt cong trInh cii the (nhà B5 giáng drrng B).
So sánh hiu qua kinh t&k thut cüa các
phucrng an dira trén các kêt qua tInh toán.
Tng hçip, dánh giá, d xut.

He thng boa ca sâ l lun v vn dan
diên t1r, các diu kin dê si'r diing vn dan
diên tir cfng nhu các tác dng den doanh
nghip djch vii logistics.
Thiêt k va xây drng b tiêu chun dánh
giá mrc d sn sang cca các doanh nghip
djch vv logistics dôi vOi vic sir ding vn

Ghi
chIt

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thijc hin
(SVchju trách nhiêm chInh
in dam - Mi nhOm khong
qua 5 SV,)

Lcrp
(Ghi rö 1'j,
cia C(IC SV
tham gia,)

GV hlthng dn
(Khong qua 02 giáng
vien hu'óng dn trong do
cO 01 giáng viên hu'&ng
dIn chInh - in dám)

Phong.

41.

42.

SV21-22.41

Nghiên cu'u CáC YU
t ãnh hu'&ng den
quyt djnh scr dicing
các phAn mm diêu
phi chng tc nghen
ti các bn cãng
container khu virc Hâi
PhOng.

SV21-22.42

Giâi pháp giao hang
Lê TrtrO'ng So'n
chng cuôi: Mo hInh
Nguyn Vu Hiwng Giang
nhà kho dn Vi U
Pham Thj Hu
ware

Pham Van Chin
Phim Nguyn Minh
Khanh
D Thj QuS'nh

LQC59DH
LQC59DH
LQC59DH

TS. Phim Thi Yn

LQC59DH
LQC59DH
LQC6ODH

CN. Nguyn Hü'u
Hirng

17

Ni dung nghiên curu
(Nêu tOrn tat nç5i dung nghiên c&u, ke't qua
dy' kién cia cong trInh)
dcindiênti'r.
Tin hành áp dung b tiêu chL1n và khào
sat ti mOt so doanh nghip djch vti
logistics tti Hãi Phông, ttng hçip kt qua
và dua ra nhn xét, dánh giá.
D xut mt s phuang huó'ng, bin pháp
cho các ben có lien uan.
Dánh giá các yu tO dn vic sCr diing cac
phn mm dê khc phiic tInh trtng tc
nghen cáng. Dng thii, tam quan tr9ng cCia
yu t se du'ac tInh toán và tháo luân.
Nghien citii áp dung phro'ng pháp AHP là
phiicnig pháp phô biên h trçl vic dua ra
quy& djnh ánh hu'Oiig b&i da tiêu chI d xác
djnh các yêu t ánh huO'ng dn quy& dinh
sCr diing các phn mm diêu phi chông ttc
nghën tti các bn cáng container khu vrc
Hãi PhOng.
Trong thôi bui thj trlIng thuong mi
din tCr ngày cang phát triên, di kern vói
do là sir phát triên v các dch vçi giao
nhn cCng ngày càng phái t6i uu hon trong
quy trInh ct'ta minh, mO hInh U-ware nhórn
ra së cho khách hang có them sçr lira
chçn trong vic duc nhn hang, giñp
doanh nghip cung cap djch vi giao hang
có th mo rng quy mô và phát trin hon
chi vo.i s vn nhO, dng thO'i là tao them
du'çic loai hInh cOng vic mói cho xã hi.

Ghi
chit

TT

43.

44.

45.

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thic hin
('SVj trách nhim chInh
in dm - M3i nhóm khong
quO 5 SV)

Lp
Ghi rö lop
cia các
tharn gia)

GV hir&ng dn
(KhOng qua 02 giáng
viên hirOng dJn trong do
có 01 giOng vien hwOng
dn chInh - in dam,)

Phát trin và d xut
giái pháp 4n tài xanh
trong logistics cho D Thüy Linh
Bt'ii Kim Anh
các doanh nghip
Trinh Thi Ninh Ng9c
Vit Nam trong diu
kiin hi nhp quc t.

LQCS9DH
LQC59DH
LQC59DH

ThS. Nguyn Tlij
Cm Nhung

SV21-22.44

Dánh giá rüi ro trong Bang Th Thu HAng
qua trInh hot dng TrAn Thanh Lam
tti ben cáng DInh Vu Nguyn Thj Hanh

LQC59BH
LQC59DH
LQC59DH

ThS. Pham Thi Mai
Phtrong

SV21-22.45

Nghien cru giài pháp
giárn thiu tAc nghen Nguyn Tn Anh
trorig hoat dng khai D Tiên Dat
thác kho hang VDC Hoàng Phti Dtt
duyên hái

LQC59BH
LQCS9DH
LQC59DH

ThS. Pham Thi Mai
Phirong

SV21-22.43

18

Ni dung nghiên cfru
('Nêu tOrn tt n5i dung nghien c&u, kit qua
dy kiin cüa cOng trinh)
Nn kinh t th giOi ngày càng phát trin
và dat nhiu thành tru, nhirng di cüng vài
no là các tác dng tiêu crc cCia kinh t tfii
môi triRng. Trong do 5,5% khI thai toân
câu xut phát ttr giao thông 4n tái và
Logistics day là yu t quan trQng gop
phân hcn lung khI thai cacbon do sr ding
nhiên lieu hóa thach. ChInh vi the, các du
an phát trin v vn tãi xanh luôn duçic
quan tam nhm lam giám phát thai ra môi
tri.thng có 9 nghia vô cüng quan tr9ng. Sr
dung ngun nguyen lieu xanh, các phucng
tin hot dng bang näng liscng tái t?o
nhii gió, mt tri hay phixung tin 4n tâi
có thit k và tInh näng an toàn vOi môi
trwing së là giài pháp ma ta hiróng dn
nhm giái quyt vin d o nhiêm môi
truYng trong vn tái cia các quôc gia.
Nghien ciru v bn càng DInh Vu, các co
s vat chit phông ban chrc nãng và dua ra
dánh giá các riii ro trong qua trInh hott
dng din ra ti các b phn cüa cáng và
dC xut mt so giái pháp giãm thiu thi ro
tai câng.
TIm hiêu v thic trng tc nghën trong
hot dông khai thác kho hang kho hang
nhix hot dng nht hang, hot dung xut
nh.p hang... tr do dua ra giái pháp,và xay
drng thut toán tim con dung ngàn nhât
d giãm thiu th&i gian di lti cüng nhu

Ghi
chu

TT

46.

47.

48.

49.

Ma d tài

SV21-22.46

SV21-22.47

SV21-22.48

SV21-22.49

Ten cong trInh

Sinh viên thrc hin
Vji trách nhiêm chInh
in dam - MJi nhóm khong
qua 5 SV)

Nghiên cüu xây dirng
các chi tiêu dánh giá Pham Thi Thu BIch
müc d chuyn di si Nguyn Thj Thanh Nhàn
ti càng - ap diing t?i Ngô Quang Long
các cãng Hái Phông
Nghiên ctru can can
cung - cu cUa thj
trucrng tàu container
th giâi truót và
trong di djch covid19 (2019 - 2021)
GOLOGS- iirng diing
ti uu hóa giao hang
cng cui bang cách
sir ding Mapping và
con Bot
Nghiên ctiru các nhân
tO ánh h.r&ng dn sir
phát trin cUa thj
trung vn tái bin
hang khô trong giai
doan 2016 - 2021

Nguyn Thi Nguyt Ha
VU Thi Hoài Linh
Nguyn Thi Ngân
VU Thj ThUy Trang
Mai Thi '
Phain Tuyt Mai
H Linh
BUi Quang Gia Thjnh
Hoàng Trung Hiu

Nguyn Thj Thanh
Phirong
Doàn Thj BIch Ngc
Dng Thai Hoa

Lo'p
('Ghi rö '
cza
tham gia)

GV hirong dn
(Khong qua 02 giáng
viên huóiig dJn trong do
cO 01 giOng viên hu'áng
dn chInh - in dám)

Ni dung nghiên ciru
(Nêu torn tat nai dung nghién cthi, ke't quO
dt kiên cta cong trinh,)

luân chuyn hang trong kho, t.'r do giUp
giám thiêu tInh trng tic nghen trong kho
hang.
Cci si l lun chuyn di s tai cáng và xu
hithng phát trin cáng bin thông minh.
Phirong pháp dánh giá mi'rc d s hóa cáng.
KTB6ODH
ThS. bang Thj Minh Kt qua dánh giá mOt s cãng bin tai Hái
KTB6ODH
Phông.
Hang
KTB6ODH
Kt qua dt du'cic cUa d tài: Xây dirng cac
chi tiêu dánh giá mcrc d chuyn dôi s t?i
câng.
Thu thp, xir 11 và phân tIch s lieu lien
KTB6ODH
quan den các yu to cung cu cUa thj
KTB6ODH
tru0ng tàu container. Tr dO, lam rU duac
ThS. Nguyn Thi
KTB6ODH
sr chênh loch cüa can can cung - cu nay
Htrong Giang
KTB6ODH
cO ánh hu'&ng nhu th nào dn thi tru6ng
KTB6ODH
vn tãi bin the giói.
Ung dung k hçip Map và con Bot d tim
kiCm và dua ra quãng duOng ngn nht ti
LQC6ODH
uu
quäng duOng và ithién Iiu cho mi
KTB6ODH
ThS. Nguyn Minh
do'n hang và con Bot giiip ti uu hoá nhân
LQC6ODH
Phuong
cOng mi trung tam khai thác cUa khách
LQC62DH
hang.
Nghiên c(ru nh0ng yu t tác dng và gay
ánh huOg mnh den thj tnr&ng vn tài bin
trong
giai don 2016 - 2021, trong do bao
KTB6ODH
ThS. Nguyn Minh
gm sir bin di v hang hóa, 1ung cung va
KTB6ODH
Phuong
giá cuóc. Dng thO d tâi di sâu vào tim
KTB6ODH
hiu rU han v các nguyen nhân, các yu t
tác
dng dn cung, cau cUa thj tr1rmg.
19

Ghi
cliu

TT

50.

51.

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thi'c hin
SVchfu irách nhim chInh
in dam - M8i nhórn khOng
qua 5 SV)

SV21-22.50

Nghien cüu d xut
các bin pháp nhm
giám chi phi chuyn di
trong khai thác di tàu Nguyn Lê Hoài Trang
hang khô cüa Cong ty Ngo Thj M9 Hnh
C phn 4n tái biCn Nguyn Thj Ngc Lan
(VOSCO) dáp üiig các
quy djnh mi cüa IMO
ye sr diing nhiên lieu
hang hai

SV21-22.51

Nghiên ci.iru du tInh
các khoãn muc chi
phi chinh cn thit d
chuyn di môt s
câng bin khu virc Nguyn Lê Hãi Van
Cáng Hãi PhOng dáp D Thj Thiên Huang
üng tiêu chI cang Nguyn Vi Tháo Anh
xanh nhtm t?o lçii the
trong canh tranh cáng
biCn giai doin 20212025

Lrp
'Ghi rö
cia cac SV
tham gia)

KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH

KTB59DII
KTB59DH
KTB59DH
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GV hlthng dn
(Không qua 02 giáng
vien hwóng dn trong do
cO 0] giáng viên htráng
dn chInh - in dám)

Ni dung nghiên ciru
(Nêu tOrn tt n5i dung nghiên c&u, ket qua
dir kiên cza cong trinh)

GM
chü

Tir do giiip cho các cong ty 4n tái bin và
nhiriig nhà trung gian thixang mi cO th
hiu rO v thj trRing và diia ra chrçc các
quyt djnh kinh doanh phü hçip trong trng
th?i diem. Ben cnh do, d tài con gitip
Ich trong vic nghiên ct'ru v hc thut cüa
sinh viên thuc chuyên nganh Kinh tê 4n
tái bin.
Ca sà if !un v chi phi khai thác cüa di 1.
tàu hang khô.
Dánh giá ánh huing tr quy djnh cüa IMO
v sir dung nhiên 1iu hang hãi dn chi phi
khai thác di tàu hang khô cUa Cong ty C
ThS. H Thi Thu Lan phn vn tái bin (VOSCO).
D xuât các bin pháp nhäm giám chi phi
chuyên di trong khai thác di tàu hang khô
cüa Cong ty C phn vn tái bin
(VOSCO) dáp 0ng các quy djnh mái cUa
IMO v scr dvng nhiên lieu hang hái.
,Các tiêu chI cãng xanh t?i Vit Nam Va
Quc t& kinh nghiem ti mt sO cãng bin
din hInh trén th gici, qua trInh và cách
thCrc chuyn di thành cãng xanh, thirc
trng cüa mt so cãng biên ti khu virc
cáng Hái PhOng, các chi phi d chuyn dôi
TS. Phim Vit Hñng
các cãng bin dáp 1mg tiêu chI cáng xanh,
tir do dé xut qua trinh và each thlrc
chuyn di thành cãng xanh áp dung cho
mQt s cáng din hInh. Khuyên nghj các
giâi pháp thtrc hin.

TT

Ma d tài

Ten cong trmnh

Sinh viên thçrc hin
('SVchju trách nhiém chInh
in dam Mi nhóm khóng
qua 5 SV)
-

L&p
('Ghi rO lap
cüa cac sv
tham giq)

GV hu'&ng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hwong dJn trong do
có 01 giáng viên hu'Ong
dJn chInh in dam,)

Ni dung nghiên cüu
(Nêu tOrn tat nói dung nghiên cthi, ke't quO
dy' kié'n cOa cOng tr1nh)

-

52.

53.

SV21-22.52

Nghiên cáu bO tiêu chI
ye quán ! môi truông
và quán l cáng xanh
cüa T chtrc cáng bin
Châu Au ESPO), d
xuât bô tiêu chI dáth
giá cáng xanh phñ hcii
v&i cãng biên Vit
Nam, thI dim áp ding
dánh giá ti khu virc
cãng biên Hãi Phong

SV21-22.53

MOt s bin pháp
thOc c1y vn chuyn
container bang dthng
thuy flQl dja tuyn
Hái Phông (Lch
Bc Ninh
Huyn)
(lCD Qu VO) giai
doan 2022~2025.
-

54.

SV21-22.54

Nguyn Th Hng
Nhung
Lê Ngçc Anh
Dinh Thj Ngc BIch

Nguyn Thi Thüy
Du'o'ng
La Thão Ly
Hoang Thj Huyn

Tác dng cña covid
19 den hot dng Pham Mai PhLwng
quán 1 Va khai thác Phitm Thj Hng Phung
câng Hâi Phông giai Vu Nhi.r Qu'nh
doan 2019 2021

KTB59DH
KTBS9DH
KTB59DH

TS. Pham Viêt Hung

Tim hiu v thirc trng vn chuyn
container bang disOng thüy ni dja tuyn
Hãi PhOig (Lch Huyn) Bc Ninh
(lCD Que VO).
D xuât mt s bn pháp thOc dy vn
chuyn container bang duOng thüy ni dja
tuyên Hái PhOng( Lach Huyn)
Bc
Ninh(ICD Qu VO) giai doan 2022~2025.
-

KTT59DH
KTTS9DH
KTT59DH

Nghiên ci'ru b tiêu chI v quãn ! môi
trisO'ng và quãn 1 cáng xanh cüa Tt chü'c
cáng bin Châu Au (ESPO).
Thiêt 1p duc bO tiêu chI dánh giá cãng
xanh phü hcip vO'i cáng bin Vit Nam.
Ap ding b tiêu chi do d dánh giá ti khu
viie cáng bin Hái Phông.

ThS. Bài Thanh Hal

-

KTB600H
KTB6ODH
KTB6ODH

-
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ThS. Büi Thanh Hãi

Xác djnh nhthig ãnh hu'ong cUa covid 19
dn hott dng quán 1 và khai thác câng.
D ra giái pháp v quán 1 cãng và các
phuong an ye hot dng khai thác d cO
nh&ng phuang an crng bin kjp thô'i nu
trong tuo'ng lai có nhu'ng ci soc thong ty'
nhm giárn các tinh tr1ng suy thoái cüng
nhu nhung tác dng manh me dn hot
dng cia cáng Hal Phông.

Ghi
cli U

TT

55.

56.

57.

58.

59.

Ma d tãi

SV21-22.55

SV21-22.56

SV21-22.57

Ten cong trInh

Sinh viên thlFc hin
(SVchju irách nhim chInh
in dm - M& nhóm khóng
qua 5 SV)

Pham Minh Thir
Nghien ciru vai trô
Dng Thj Hão
kt ni cia cac lCD
DongThj Thu
tai khu vuc min Bc
Nguyen Dàng Hái
Mt s bin pháp
nhm giám chi phi
quán I' và khai thác
di tàu thüy nôi dia
tai Viêt nam
Nghien cüu dánh giá
thc trang tai nan
giao thông dung
thüy nôi dia lien quan
dn phtxong tin
giãi pháp phOng ngra
Viët nam

L&p
(Ghi rö l
cãa
tham gia)
LQC600H
LQC61DH
LQC6ODH
LQC6ODH

Vu Bat Tam
Pham Thj Mn
Dông Thi Ha Phuong

KTT59BH
KTTS9DH
KTT59DH

Trn ThI Thug Linh
Khoa Thj Minh Phuong
Lê Thj Hanh
D Lé Duong
Pham Phucrng Tháo

KTT59BH
KTTS9DH
KTTS9DH
KTT59DH
KTT59DH

SV21-22.58

Nghien ciru tim näng Thai Bão NgQc
sü dung tin din t TruGng Diêu Linh
tai Viêt Nam
Ta Thu Ha

KTN59BH
KTh59DH
KTN59DH

SV21-22.59

NghiCn ct'ru các biên
Nguyn Th!MY Hnh
phap thac dy
Pham Th Hông
ding vi diên tr cia
Nguyn Thanh Lam
sinl viên

KTN6ODH
KTN6ODH
KTN6ODH

22

GV htro'ng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hu'óng dn trong do
cO 01 giáng vien hutSiig
dJn chInh - in darn,)
ThS. Nguyn Thi
Hurng

ThS. Nguyn Thj
Huong

TS. Virong Th
Hu'ong Thu

ThS. Lirong Thi Kim
Oanh
ThS. Doàn Thj Thu
Hang

ThS. Ltrong Thj Kim
Oanh

Ni dung nghiên ciru
(Nêu tOrn tht nç$i dung nghien czi, 1cet qua
dir kién cüa cong trinh)
'Nghién ccru vai trô cüa các lCD trong
trong vn tái da ph.rng that, gop phn
giám ün täc tai cáng bin và giao thông do
thj, giãm chi phi 4n chuyn và thai gian
Iuu hang tai cáng biên.
Nghiên ctru thuxc trng các chi phi v quãn
1)' V khai thác di tàu thüy ni dja tai VN
hin nay.
Dé xut mQt s bin pháp nhm giâm chi phi
v quán l và khai thác di tàu thCiy ni dja.
Nghiên cüu và dánh giá thurc trng tai nan
giao thông dung thus' ni dja lien quan
dn phtrnng tin thüy nôi dja.
Dê xut mt so bin pháp phOng ngra a
Viêt Nam
Nghiên cfru thirc trng và tim näng sfr
dung cac loai tin din t ti thj trug
Vit Nam dra trên c sà vt chit, ki thut,
tiem 1rc kinh tê và giái pháp thüc dy vic
sCr ding l°ai tin nay.
Nghién cCru nhüng igi Ich ca vic sCr
diing vi diên tt'r. Thrc trng, tim näng,
các yu t ánh huang dn hành vi sr dung
vi din tr cUa sinh viên. Tren cci si kt
qua nghiên ctru, tir do tim ra giâi pháp
thác dy hành vi si:r dung vi din tir cña
sinh viên, gop phn thñc dy sur phát trin
cia nn kinh t s cüa Viêt Nam.

Ghi
chui

TT

60.

61.

62.

63.

Ma d tài

SV2!-22.60

SV21-22.61

SV21-22.62

SV21-22.63

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
(SVchiu trách nhim chInh
in dam - M& nhóm Ichong
qua 5 SV)

Nghiên cüu xây dirng
mô hInh dir báo các
nhân t, chInh tác
dông dn chin lu'qc Phüng Thi Hal Yen
xây dv'ng cáng Xanh Trjnh Thüy Nguyt
tai các cáng Vit Hoàng Thanh Huyên
Nam: áp diing ti khu
virc Hal Phông.

Nghiên c(uu xay dmg
mô hInh logistics thu Tiêu Hông Nhung
hi vái vvn: áp ding Vu Hái Ha
cho khu virc thành Dào Thj Phucing Thão
ph Hâi Phông
Nghiên ciru các nhân
to ânh hu&ng dn
nhuqng quyn thu'cing
mai - Franchise dôi
vol cà phê Vit Nam
trên the giOi.
Nghién cüu thut trang
va giái pháp xây dimg
thu'ong hiu cong dông
cho nông san Vit
Nam xut khu

Bill Duy Quang
Trinh Thj Trang Nhung
Pham Thj M Ng9c

Trnh ThàyDu'o'ng
Ngô Thj Qué Anh
Nguyn Thi Thüy Linh

Lop
(Ghi rö l&p
cza
tham gia)

GV hirong dn
(Khong qua 02 giáng
vien httóng dJn trong do
CO 01 giáng viên hwOng
dJn chinh - in dárn)

KTN6ODH
KTN6ODH
KTN6ODH

TS. Lê Son Tüng

KTN6ODH
KTN6ODH
KTN6ODH

TS. Lê Son Tüng

KTN6ODH
KTN6ODH
KTN6ODH

ThS. Doàn Tr9ng
Hiu

KTN59DH
KTN59DH
KTN59DH

ThS. Doàn Thj Thu
Hang

Ni dung nghiên ctht
(Nêu tOrn tat nói dung nghién cOu, két qua
dy' kiên cia cong irinh,)
Nghiên c(ru v tác dng xu cüa câng bin
ãnh hiió'ng dn môi tru?Ing, sirc khOe con
ngri và nên kinh t, tt'i' do d cp dn tInh
cap thit cüa vic xay drng chin !uçic
cáng xanh (Green port) ti các cáng Vit
Nam. Qua do nghien ciru xay drng mo
hlnh dçr báo v các nhân to thun Içci và
khó khän chmnh tác dng dn chin luçic,
giiip cho các doanh nghip, dc bit tai
khu virc Hái Phông có the thun igi thirc
hin duçic d an cáng xanh trong tuong lai.
Nghiên cCru v tác dtng cita sir tn d9ng
vái vun ãnh hu&ng nhii th nào dn mOi
tru'ông, cac van nin có nguy co phát sinh
tir do dLra ra các giâi pháp tái chê cho vâi
vin, tim ra nguôn nguyen lieu rnOi cho
nganh may dt cO khá näng tái chê cao,
thay th các loai vái ph bin trên thj
truó'ng.
Nghién c(ru v các nhân t ãnh hu'Ongdn
nhnrcing quyn thugng mai, cii the là
nhung quyn thuong mii cà ph Vit
Nam trén th giói.
Nông san Vit Nam mc dü dt chit lugng
cao, dnic cong nhan nhung li chu'a duo'c
quan tam den vic xây dirng thuang hiêu,
kJiin cho các san phâm có xut s' Vit
Nam nhu'ng 'ai dang ki thuang hiu tai các
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Ghi
cli i

TT

64.

65.

Ma dê tài

Ten cong trInh

Sinh viên thrc hin
(SVchiu trách nhiêm chInh
in dm - M1 nhóm khóng
quO 5 SV)

Lop
(Ghi rö lap
cüa
tham gia,)

GV hirong dan
(Khong qua 02 giáng
viên htróiig dn Irong do
cO 01 giáng viên hwOng
dn chInh - in ddm)

SV21-22.64

Khiing hoàng chip
Do Thi Trang Nhung
diCn tir toàn câu: thut
Nguyen Thu'Duang
trng, nguyen nhân 'a
Dinh Thj Tuyét Trinh
Ca hôi cho Viêt Nam

KTN59DH
KTNS9DH
KTN59DH

ThS. Doàn TM Thu
Hang

SV21-22.65

Van boa dáng giO'
trong
các
doanh
nghip logistics tti
Vit Narn

KTN59DH
KTNS9DH
KTN59DH

ThS. Doàn Trçng
Hiu

Nguyn Bang Thanh
Nhi
Phm Thu Huyn
Nguyn Thj Thâo

24

Ni dung nghiên cru
'Nêu torn tht nói dung nghiên cth, ké't qua
dr kiên cia cOng trinh,)
thj trung nuóc ngoài (gto ST 24, ST 25,
café Buôn Me Thuôt...). Qua bài nghien
ci'ru nay, nhóm cháng em së di sâu vào tim
hiu, phân tIch các nguyen nhân dn dn
tinh trng do, tr do dra ra mt sá giái
pháp, kiên nghj d khc phiic vn d nay
Nghien cüu ye thách thi'rc khan him chip
do cuc khiThg hoãng, dCrt gay ngun cung
chip trén toàn cu, khin cho các nganh
cong nghip t' do nhu san xut xe hGi,
diên ti'r dôi mt vói sir trI tr, tham chI
phái ngirng hot dng do khong có nguyen
lieu dáp irng cho qua trInh san xuât. Tr
dO, tim ra nhIthg co hi, tim näng d gip
Vit Nam dugc dánh giá là mt dt nuc
dang trong qua trinh hi nhp kinh té va
phát trin ye cong ngh nhung li "ghp
ghnh" trong san xuât vi mach din tr, có
th nhanh chóng gia nhap và tip can vào
thj tru&ng san xuât chip ban dn dy tim
nàng nay.
Thirc trtng vic dung gi trong các doanh
nghip logistics ti Vit Nam.
Tam quan trçng cüa van hoá dáng gi
trong doanh nghip.
Nhting ánh huâng tiêu circ khi không áp
diing van hoá dung gi trong các doanh
nghip.
Anh huOng tIch crc cho các doanh nghip
áp dicing van hoá dung gR.

Ghi
chü

TT

Ma dê tài

Ten cong trInh

Sinh viên thtrc hiên
(SVchiu frách nhiém chInh
in dam - MJi nhóm khóng
5 SV)
qua

66.

67.

68.

SV21-22.66

SV21-22.67

SV21-22.68

GV htrng dn
(Khong
02 giáng
viên htróng dn trong do
có 01 giáng viên htrOng
dJn chInh - in dám)

Lop
(Ghi rô
cia các
tham gia)

qua

lap

sv

Nghiên cu tác dng
cüa dAu ti.r trirc tiêp Nguyn Thu Hoài
nixâc ngoài (FDI) den Vu Quang Minh
tang truâng kinh t Bii Thj Van Anh
VietNam

KTN6ODH
KTN6ODH
KTN6ODH

Nghiên ct'ru tác dng
cta dông vn FDI t&i
boat dng xut kh.0 Nguyn Th1 M5 Duyên
linh kin din ti'r cüa Nguyen Thu Ha
VietNam

KTN6ODH
KTN6ODH

Nghien cCru Ru truyên
Nguyen Hffo'ng Giang
ming trong boat
Nguyen Thj Yen Nhi
dng thuang mai din
BOI Thj Hng Nhung
tfr

KTN6ODH
KTN600H
KTN6ODH

ThS. Nguyen Qu'nh
Trang

ThS. Nguyn Qunh
Trang

ThS. Hurnh Tt
Minh

25
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(Nêu

Ni dung nghiên cá'u
n(5i dung nghien cthz,
du' kiên cta cong trinh,)

tOrn tat

ke't

quO

Nhtrng yu t tác dng dn van hoá dông
gi ci'ia các doanh nghip.
Dira trén thrc trang, tInh hInh thçrc t cüa
các dir an FDI tai Vit Nam trong nhung
närn gn day d dánh giá du'gc nhung tác
dng ecia FDI và thy duc tm quan trong
cüa FDI di vói sir tang trlx&ng kinl'i tê tai
Viêt Narn. Tr do d xut các chin !uoc cu
'.
the nhàm XÜC tiên các nguôn von dâu tu' trV'c
tip nu'àc ngoài vào Vit Nam.
Dê tài giñp chi ra nhQng tác dng ciia
nguôn von FDI tOi boat dng xut khu
!inh kin din tCr cüa Vit Narn. Tü do
oIip chng ta thy dU'çYC nhthig tim nàng,
Ca hi ma dông von FDI mang tOi nuOc ta
dng thô COn ton ti nh€tng nguy co', thách
thirc Can giãi quyêt Va khäc phiic. Cui
cOng d tài nay the hin sir phát triên cOa
mt trong nhOng mt hang m€ii nh9n cüa
Vit Narn - ngârih hang !inh kin din tir.
Nghiên C(rU quyt dlnh mua hang trong
thu'ang mai din tO
NghiCn ct'u Ru truyn rning
SO diing các phwung pháp nghiên ciru tim
ra kt qua mi tu'ong quan giO'a Ru truyn
ming và quyt djnh mua hang trong
thuang mai din tO.
Thông qua kt qua dat duct, dánh giá rOi ro
Va Ca hi, qua do cO th dua ra các quyt
dlnh dOng dan trong thuang mai din t0.

Ghi
ch ü

TT

69.

70.

71.

72.

73.

Ma d tài

SV21-22.69

Ten cong trInh

Nghiên ciru phát triên
irng diing (app) trong
kiêm soát viêc mua
ban hang hóa quc ,
trti0ng hçip mua hang
lé tr Trung Quc V
VietNam

Sinh viên thirc hién
(SVchiu trách nhiêm chInh
in dam - Mi nhóm khong
qua 5 SV)

Trn Ngân Chung
Nguyn Hoàng Ha
Phucmg
Pham Thi Hin

Lóp
(Ghi ro lop
cüa
tham giq)

KTN59DH
KTN59DH

GY hu&ng dh
(Khong qua 02 giàng
vien htráng dcn trong do
cO 01 giáng vien hu'áng
dn chInh - in dam,.)

TS. Bili Thi Thanh
Nga

KTN59DH

Ni dung nghiên ctru
('Nêu torn tat n3i dung nghien c&u, ket qua
dir kiên czcz cOng trinh)
TIm hiu v vic mua ban hang hóa quc t&
Tim hiu v rng ding cOng ngh trong
kim soát vic mua ban hang hóa quc t.
Thrc trng trong vic kinh doanh mua ban
hang lé t1r Trung Quoc ye Vit Nam.
Gii thiu rng ditng d kiêm soát vic
mua hang lé tr Trung Quc v Vit Nam
Phân tIch SWOT ye üng ding trên so vOi
cac img dung khác trén thj trl.r1ng.
Kim dlnh sis hiu qua cüa .'rng diing.
Nghien cfru thlrc trng và tim ra giái pháp
thüc dy xut khu mt hang nông san qua
nn tang thuang mi din tir.
Ca s l' Iun ye nàng lIre cnh tranh
ngành dlch vii Logistics tai mt quc gia
trong bôi cánh hOi nhp.
Thc trtng cnh tranh ngành djch VII
Logistics Vit Nam trong bi cánh hi nhp.
Dinh huOng, giái pháp nâng cao näng lIre
ctnh tranh cfia ngành djch vi Logistics
Vit Nam trong nhthig näm ti.

SV21-22.70

lung dung thuang mai Vu Huyn Anh
din tr trong xut khu Nguyn Thj Dào
nOng san Vit Nam
Luang Thj Kim Oanh

KTN59DH
KTN59DH
KTN59DH

ThS. Phan Thi BIch
Ngoc

SV21-22.71

Nang cao näng lire
ctnh tranh cCia nganh
dich vu logistics Viêt Pham Nhãt Minh
Lê Thj Anh Ng9c
Nam trong bôi cánh
Trinh Thi Mai Phiiang
hi nhp kinh t quc
tê

KTN600H
KYN6ODH
KTN6ODH

ThS. Trãn Hal Vit

KTN600H
KTN6ODH
KTN6ODH

ThS. Phan Thi BIch
Ngoc

Nghien ci'ru thirc trang và giãi pháp d
thic dy xut khu các mt hang giày da
sang thj trurng Tây Au.

KTN59DH
KTN59DH
KTN59DH
KTNS9DH

ThS. Lê Thj Quynh
Hucrng

Nghiên cCru thlre trng vâ giái pháp cüa
các doanh nghip FDI cüa Hái PhOng.
Trên ca sâ nghiên cCru tim ra ca hi, thách
'thi'rc và d xuât mt s giãi pháp nâng cao

SV21-22.72

sV21-22.73

Thlrc trtng Va triên
vpng xut khiu ctia Phtm Tru'Ong Giang
ngành giay da sau khi Ngo Trmn Thu Tháo
kI kêt hiêp dinh Hoang Quc Khánh
EVFTA
Trân Phü Vinh
FDI t1ii Hái Phông —
Lé Thj Thanh Nhàn
thlrc trtng WI giai
Phtm Ng9c Anh
pháp
Nguyn I-J Gia Yn
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74.

75.

76.

77.

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thc hin
(SVchiu Irách nhiêm chInh
in dam - Mi nhóm khong
qua 5 SV)

Lop
(Ghi rö lap
cza
tham gia,)

GV hirong dn
(Khóng qua 02 giáng
vien hwóng dn Irong do
CO 01 giOng viên hwOng
dJn chInh - in dam)

SV21-22.74

Tác dng cüa chuyn
di so den xut khâu Nguyn Th Qu5'nh My
vãi thiêu trong vic Nguyen Tü Mai Linh
tn diing các ca hi tü Büi Thj Phuang Tháo
EVFTA

KTN6ODH
KTN6ODH
KTN6ODH

ThS. Lê Thi Qu'nh
Huong

SV21-22.75

Giái pháp thüc dÀy
Nguyn Thi Kim Ngân
xuÀt khâu tai ch
Hoâng Thu Trang
thông qua du Ijch ti
Ta Nhi.r QuS'nh
Hái Phông
.

KTN59DH
KTN59DH
KTN59DH

ThS. Pham Thi
Phiro'ng Mai

SV21-22.76

Dánh giá vic frng
diing smartlog trong Nguyen Mnh Hoang
vic giám chi phi Pham Minh Hoàn
Vit Nguyn Thj Hu
logistics tti
Nam.

KTN59DH
KTN59DH
KTN59DH

ThS. Pham Thi
Phtrong Mai

SV21-22.77

Nghiên ciru các nhân
to ãnh huong dn
quyt djnh sü ding
thanh toán diên ttr cüa
ngui tiêu dung Vit
Narn trong bi cánh
dai dich Covid- 19

KTN6ODH
KTN6ODH
KTN6ODH
KTN6ODH

ThS. Nguyn Thi
Khánh Ngçc

Pham lieu Hão
Pham Nhât Anh.
Dão Thj Xuân Yen.
Dng Kim Chi

27

Ni dung nghiên cIru
(Nêu torn tat nói dung nghiên c&u, ke't quO
dy' kiên cia cong trInh)
cho du tu FDI tai Hái Phông.
Nghiên ciru thrc trng Va tiêm näng phát
triên cüa vic áp dicing chuyii di so trong
xut kh.0 rnt hang vãi thiêu sang thj
trung châu Au hin nay thông qua nhu'ng
chInh sách tr Hip djnh thu'ang m@i tir do
Lien minh Châu Au — Viêt Nam. Trên Co.
sâ nghiên cru tIm ra co hi, thách thüc và
d xut mt s giái pháp nâng cao s hóa
hot dng xut khu vái thiu.
Ca so 1 luan v xut khu tai ch thông
qua du ljch.
Thirc trng xuÀt khÀu t?i ch thông qua du
ljch ti Hãi PhOng giai doan tcr nan-i 2016
dn 2020.
Giái pháp thiic dÀy xuÀt khÀu ti ch
thông qua du ljch t?i Hãi Phông.
Ca so 1 1un v Smartlog.
Thirc trng á'ng diing Smartlog tti Vit
Nam.
Dánh giá vic irng diing Smartlog trong
vic giám chi phi logistics tti Vit Nam.
Nghien ctru thrc tê ánh huong ciia dai
dich len khã näng sCi diing thanh toán din
tir cua nguôi tiêu dung. Nghiên ciru và xây
dirng mô hInh dir doán các nhân t quyt
djnh khi ngu&i tiêu dñng s& diing thanh
toán din tr tai Vit Nam. Qua do tim ra
nhung khuyn nghj khuyn khIch ngu'oi
dan sir dung thanh toán din tà cã trong

Ghi
chü

TT

78.

79.

Ma d tài

Ten cong trinh

Sinh viên thtrc hin
(SVchiu trách nhiêm chInh
in dam - M3i nhóm khong
qua 5 SV)

L&p
(Ghi rö
cüa
tham gia)

GV hu*ng dn
(Khong qua 02 giáng
vien hzthng dn trong do
có 01 giáng viên hwOng
dn chInh - in dam,)

SV21-22.78

Phát trin h th&g
Nguyen Viêt Son
quán i cang qua
Nguyen Quang Huy
phn mêm cong ngh
D Viêt Hoàng
thông tin

LQC6ODH
LQC6ODH
LQC6ODH

ThS. Pham Van Huy

SV21-22.79

Dánh giá hiu qua
khai thác klio CFS- Pham Thi Thoa
HLC tai Cong ty Lê Thj Duyên
TNHH
Yusen TrAn Thu Ha
Logistics

LQC59DH
LQC59DH
LQC59DH

ThS. Phm Van Huy

28

Ni dung nghiên cu'u
Neu torn tat noi dung nghien cth, ket qua
dr kién cia cOng trinh,)
mua ban trirc tip và trçrc tuyn, giám bót
nguy co lay nhim tir vic sir dicing tin
mat.
Nghiên ci'ru và diia ra giái pháp v cong
ngh thông tin khin cho cáng bin nâng
cao dixçic näng xut khai thác hang hoá,
thüc dy phát trin Logistics cáng biên tai
Hái Phông.
K& qua nghiên cüu s h trçl doanh nghip
khai thác cãng trong vic quán 15' cáng biên,
giãm ün tàc trong bai cüng nhu ti cong
cãng, nâng cao tc do lam hang cüa cn truc
và t ch(rc khai thác càng mt cách khoa
h9c và hiu qua hen.
Thông qua so lieu thu thp kt hçp vói các
cOng ci nghiCn c(ru, phân tIch cüngkinh
nghim thyc t da thrc tp tti kho dê dua
ra nhcrng dánh giá nhn djnh v kt qua
khai thác các hoat dng t?i kho CFS (tmnh
hInh hang xut - nhâp kho, hiu qua khai
thác cci s vt chAt - trang thi& bj, hiêu
qua h thng quãn 1 kho...). NhIn nhn
thixc trng, tim hiu nguyen nhân và d ra
giái pháp d cal thin nhrng sai sot h?n
ch trong qua trInh khai thác kho.
Tng quan v thiic trang va hiu qua khai
thác mt kho CFS ciii thA, dim ra nguyen
nhân vá giái pháp khtc phiic nhüng hn
ché trong qua trInh khai thác kho, có co
hi áp diing nhu'ng kin thüc thi'rc dã h9c

Ghi
chü

TT

80.

81.

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thyc hin
(SVchlu trách nhicm chInh
in dam - Mi nhóm khong
qua 5 SV)

SV21-22.80

Nguyn Th Ngyc Clii
Nang cao khá näng
f)oàn Ng9c Qu'nh Anh
cnh tranh cUa câng
Nguyn Thj Ha
Nam DInh Vu
Nguyn Thj Hâi Yán

SV21-22.81

Trân Thu Hiên
Phát trin Logistics
Trn Ng9c Anh
nguqc & Vit Nam
Nguyn Thj Hoa

Lop
(Ghi rö 1071
cua CJC SV
tham gia)

GV hrnYng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hwóiigdn trongdó
có 01 giáng viên hu'Ong
dan chInh - in dam,)

Ni dung nghiên cü'u
(Nêu torn tat n3i dung nghiên cOu, ke't qua
dtr kiên cia cOng trInh,)

và tim hiu them các ! luan, phuang pháp
nghiên ct'ru mài.
San phrn nghiên ctiru là rnt ngun tham
kháo giüp Ich cho hott dng kinh doanh
cUa cong ty TNHH Yusen Logictics.
Thông qua so lieu thu thp kêt hcp vo.i cac
cong cii nghiên cUu, phân tIch cUng kinh
nghim thrc t d dra ra nhtlng dánh giá
nhan djnh v kt qua khai thác các hoat
dng tai cãng Nam DInh Vu tInh hInh hang
xuât - nhp khu, hiu qua khai thác co sO
LQC6ODH
chit - trang thit bj, hiu qua h th6ng
LQC6ODH
TIIS. Hoàng Thj Ljch vat
quán l kho...).
LQC6ODH
Dua ra thirc trng, nguyen nhân và giái pháp
LQC6ODH
khäc phiic nhthig htn chê, nâng cao khã näng
canh tranh trong qua trinh khai thác cang.
San phm nghien cüii là mt ngun tharn
khão giñp Ich cho hoat dng cUa cáng Nam
DInh VU.
Vic thu hi hang hóa, ph lieu san xut,
bao bI,. .là hin tuçlng ph bin ma các
nhà san xut, doanh nghip cUng nhu các
nhà cung cp djch yin Logistics thuOng
xuyên phâi dOi mat. Dtc biêt, duOi áp lire
LQC59DH
ThS. Quãn Thj Thüy
canh tranh gay gt v vn dê O nhirn mOi
LQC59DH
Duong
truOng nhu hin nay, Logistics nguac sê là
LQC59DH
mt trong nhUng giái pháp ma chOng em
du'a ra dê gi11p các doanh nghip Vit Nam
có th tit kim chi phi, nâng cao djch vu
- khách hang và han ht là tao drng hinh
29
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82.

83.

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thuc hiên
(SV c/i/u irách nhim chInh
- Mi nhOm khOng
qua s SV)

SV21-22.82

Nguyn Vuong Long
Phát trin logistics
Khánh
trong thisang mu
Dang Thi Thu Hang
din tr i Vit Narn
Hoang Thj BIch Vit

SV21-22.83

Nghiên c(ru giái pháp
ti uu hóa luong luu Trãn D Ha Vi
chuyn vö container Lê ThJ Anh Van
rng — Cng thông tin Nguyen Thj Minh Thu
CR

Lop
(Ghi rö 16P
cza ClC SV
tham gia,)

GV htrong dan
('Khóng qua 02 giáng
hwg d-in trong do
cO 01 giáng viên huOiig
dcin chInh - in dárn)

LQC59DH
LQC59DH
LQC59DH

LQC6ODH
LQC6ODH
LQC6ODH

3

ThS. Quãn Thi Thñy
Dtrffng

ThS. Büi Thi Thüy
Linh

Ni dung nghiên ciru
(Nêu tOrn tat nói dung nghien c&u, két qua
di kiên cza cOng trInh,)
ánh "xanh" cho doanh nghip.
San phAm giüp h trçl doanh có th tit
kim các khoán chi phi nhi.r: giám thiu
chi phi bao bi, tit kim nguyen vt lieu
nh? viéc tái san xut, thu hôi nhung giá trj
con tht'ra li cüa nhQng san phAm dA bj
bO,... Mt diu nghia vói Cong dng là
Logistics nguçic gap phn báo v môi
trIIng tt han.
Nghiên cru dixa ra giái pháp nhm gop
phn phát trin Logistics trong thuccng mai
diên ttr i niirc ta, giip cho các doanh
nghip có th tip cn dixçic nhiu khách
hang tim näng, tang doanh thu và tiet
kiêm các chi phi cAn thik
San phAm giiip các doanh nghip, các
thuung nhân dang kinh doanh trên nên
tang thircing mai din tcr trong vic quán l
tn trfr, giám bót các chi phi khác trong
qua trInh vn hành và h thng hóa quy
trInh xr l2 mt dan hang mt cách ci the
và hiu qua nht có th.
Ca s& l Iun v 1uu chuyn vö container
rông.
Thirc trng luu chuyn vô container ti
Vit Nam.
Dê xut giãi pháp ti uii hóa lung !uu
chuyn vô container rng thông qua cong
thông tin CR.
Mo phong cng thông tin CR.

Ghi
chti

TT

84.

85.

86.

87.

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thic hin
(SVchju trách nhiêm chInh
in dam - M3i nhóm khOng
qua 5 SV)

SV21-22.84

Phát trin chui cung
(mg lanh nhm nâng
cao giá trj nông san
xut khu cüa Vit
Nam

SV21-22.85

Phát trin san giao
Cao DIrc Manh
dich van tái da
Vu Thi Minh Ng9c
.
phuong thtrc the h
V Dal Nghia
mcci T.E.M
.

SV21-22.86

SV2I-22.87

Phân tIch và dáth giá
tlnh hInh san xut kinh
doanh cOa Cong
TNHH Cang Hãi An
trong nhu'ng näm gn
day.
Nghiên cüu và phân
tIch ânh huâng cüa
djch COVID-19 len
san luqng V san
krqng nhp hang
container (FCL) cüa
cãng Hoang Diu.

Pham Thi Minh Châu
Nguyn Khánh Linh
Nguyn Hoàng Minh Hu
D Thi Van Anh

Lop
(Ghi rö lop
cia các SV
tham gia)

LQC59DH
LQC59DH
LQC59DH
LQC59DH

TJIS. Büi Thi Thüy
Linh

LQC59DH
LQCS9DJ-I
LQCS9DH

TS. Hoàng Th1 Lch

Nguyen Thi Ngçc Qunh KTB59DH
Vu Thu Hang
KTBS9DH
Nguyn Thi Ha
KTB59DH

Vu Hal Vu'ong
Nguyen Van Dcrc Long
Pham D(mc Ta
Nguyn Báo Long

GV htr&ng dn
(Khong qua 02 giOng
vién hwOng dn irong do
cO 01 giáng viên huiig
dJn chmnh - in dâm)

KTB59D11
KTB59DH
KTB59DH
KTBS9DH
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ThS. Trirong Th
Hinh

TS. Ph3m Thi Thu
HAng

Ni dung nghiên c(ru
(Neu loin tat nç5i dung nghiên thu, ké't quO
dy kiên cia cong trinh)
Nghiên ciru nhQng khó khàn thách thüc
trong quy trinh xuAt khâu nông san cüa
Vit Nam, tir vic thu hoach nông san dn
vic báo quán lath và 4n chuyn lath. Tir
nhung khó khän, thách thcrc do xác djnh
tam quan tr9ng cña vic phát trin chu
cung crng ianh và tim ra nhtmng giâi pháp
phii hcmp dé cãi thin chui cung ñng lanh
c Viêt Nam.
Co s& l lun v phát trin san giao djch
vn tãi da phrong thüc th h mâi T.E.M.
Thirc trng san giao djch vn tâi da
phiscmng th(mc hin nay.
D xuât giái pháp — Phát trin san giao
djch vn tâi da phuong th(rc th h mói.
Mo phOng san giao dch vn tái da phuong
th(rc th he mOi T.E.M.
TIm ra nhflng yu t6 tác dng gay ánh
huOng dn sir thay di v chi sO cOa các clii
tiêu san xut kinh doanh qua các näm cña
cáng Hái An và nguyen than gay ra sr thay
di do cing thu dua ra các bin pháp.
Dua ra nhting bin pháp ciing nhu kch
ban, tInh huOng dê giái quyCt và phông
ngra trong tuong lai do ânh huong ciia
djch Covid dn san lung hang nhp cOa
cáng (nhp cont FCL).

Ghi
clii;

TT

88.

89.

90.

91.

Ma dê tài

SV21-22.88

SV21-22.89

SV21-22.90

SV21-22.91

Ten cong trInh

Sinh viên thuc hiên
(SVchlu irách nhiêm chInh
in dam - M& nhóm khong
qua 5 SV)

Phân tIch thirc tnlng
và d.ra ra giái pháp
nâng cao hiu qua Mai Thj Anh Tuyt
khai thác di tàu du Nguyn Thj Thiiy
ti Cong ty C phn Lê Thüy Drcing
Van tãi bin Viêt
Nam (VOSCO)
Giái pháp nâng cao
hiu qua khai thác dôi
tàu container cüa
Cong t)' C phn Van
tãi biên Viêt Nam Ngô Minh NgQc
(Vosco) trong giai
doan 2022-2025

Nghiên cru v tInh
hInh ngun nhân Iirc
cOa cong ty VTB
VOSCO trong thoi
dich bênh Covid - 19.

DO Thj L
NgO Thi Anh Duccng
Trân Thu Trang
Trinh Thj Phuang Oanh

Nghiên cru tInh trng
thuyn
viên
cia
Nguyn Thi Lam
"cOng ty c phn
Phtnrn
Hang Hái Lien Minh"
Ding Hông Nhung
trong thi kS' dich
Trn Hoang Long
bênh Covid-19

Lop
(Ghi rö ,
cia
tham gia,)

KTB59DH
KTI359DH
KTB59DH

KTBS9DH

KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH
KTBS9DH

GV hirong dn
(Khong qua 02 giáng
viên htràng dn frong do
cO 01 giáng viên httOiig
d&ichInh-indám)

TS. Pham Thi Thu
Hng

TS. Nguyn Thj Thtiy
Hng

TS.Nguyn Thi Thüy
Hng

KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH
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ThS. Trirong ThC
Hinh

Ni dung nghiên cu'u
('Nêu tOrn tat n(51 dung nghien ctu, ket qua
dir kién cia cOng trInh)
Phân tIch thirc trng và d xut giái pháp
nâng cao hiu qua khai thác di tàu dâu ti
Cong ty Co phân Van tái biên Vit Nam
(VOSCO).

Phân tIch, dánh giá thirc trng hot dông
san xut kinh doanh va hiu qua khai thác
dôi tàu container cüa Cong ty C phn
Van tái bin Viêt Nam. Trên c si do, d
an së d xut mt s bin pháp cii th và
các kin nghj nhm nâng cao hiu qua
khai thác di tàu container cüa Cong ty
phü hçp vci xu th phát trin sp tài cüa
cá nuc vâ the gi1i.
Phân tIch tInh hInh sr dung ngun nhân
lijc vã dua ra giái pháp dê can di cing
nhu scr dung ngun nhân 1irc mit cách
hiu qua và tOi t.ru COng ty VTB VOSCO
trong thii diem djch bênh.

Dira ra phircrng an de cái thin tInh trng
thuyen viên trong thôi k' dch bnh covid
19 cüa "cong ty c phân Hang Hái Lien
Minh" trong thai kS' djch bnh Covid-19.

Ghi
chá

TT

92.

93.

94.

95.

Ma d tài

SV21-22.92

SV21-22.93

SV21-22.94

SV21-22.95

Ten cong trInh

Phân tIch tinh hInh
thirc hin chi tiêu san
lu'cmg, dir báo san
lu'gng thông qua Gang
Doan Xá giai doan
2022 - 2026.
Phân tIch các nhân t
ánh hu'âng dn thi
gian giái phong tâu vâ
giái pháp tiOt kim
thii gian di vài tàu
cont cüa cáng Tan Vu
Tim hiêu thrc trng
và d xut giái pháp
cho vic diêu phOi
phu'ang tin 4n tâi
container duâng b
ti Cong ty TNHH
Du tu Thuang mai
Vn tái Hung Ha
trong thiOri kS' dui djch
COVID-19 hiên nay.
Nghiên cCru nâng cao
chat Iucing ngun
nhân liic thuyn Vfl
trong clai djch Covid19 cüa cong ty CO
phan hp tác lao dng
vâi
nuàc
ngoài
InLaCo.

Sinh viên thi,rc hin
('SVchju trách nhiêm chInh
in dam - M3i nhóm khóng
qua 5 SV)

Lóp
('Ghi rö lap
cáa
sv
tham gia)

GV htr&ng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hu'áng dn trong do
cO 01 giáng viên hu'Ong
dn chInh - in dám)

Ni dung nghiên cüu
(Neu torn tat nç5i dung nghiên thu,
dy' kién cüa cOng trInh)

ke't qua

Pham Th1 Minh Hoà
Phüng Trang Linh
Dào Thj H&ng Nga
Nguyn K' Oanh

KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH

Phân tIch và dii báo san lucing thông qua
ThS. Trwrng Thi Nhtr cüa Cong ty C phn Gang Don Xá giai
Ha
dotn 2022 — 2026 bang các phuang pháp
dr báo thng ké ngn hmn.

Lê NgQc Anh
Nguyen Thj Hng Nhung
Nguyen Trân San
Dinh Thj Ng9c BIch

KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH
KTBS9DH

ThS. Nguyn BIch
NgQc

Nguyn Hoàng Long
Phm Thj Diêp Anh
Phim Thi Thanh Hoa
Nguyn Thu Ha

Mal Anh True
oàn Hoang Qu'
Nguyn Mnh Ci.rng
Lru Hãi Quang

KTB59DH
KTB59DH
KTBS9DH
KTB59DH

KTB59DH
KTB59DH
KTBS9DH
KTBS9DH
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D xut giái pháp r(it ngan thii gian kirn
tra djch té, day nhanh qua trInh lam hang,
giái phong tàu cont ti cáng Tan Vu.

D xut phLro'ng pháp quãn ii và diu phM
hot dng vn tãi container duô'ng b hiu
qua han, giOp cong ty tit lim tOi da chi
ThS. Trirong Th1 Nhtr
phi djch tê phát sinh trong thôi kS' djch
Ha
bnh. Ti u'u hóa nàng suât lam vic ci1a
dôixe.

ThS. Ho Th! Thu Lan

Dánh giá tic trtng và d xuAt giái pháp
nâng cao cht lucing ngun nhân lir
thuyén vien cOa Cong ty InLaCo.

Ghi

TT

96.

97.

98.

99.

Ma d tài

SV21-22.96

SV2I-22.97

SV21-22.98

SV21-22.99

Ten cong trInh

Phân tIch doanh thu,
Igi nhutn hot dng
kinh doanh
giao nhn hang hóa
b&ng container trong
müa djch Covid19 cia
Cong ty c phn giao
nhn vn tái thrang
mai quc t T&T
Phân tIch ãnh huOng
cüa djch Covid 19
dn tInh hInh hoat
dng cüa cong ty
TNHI-i MTV Van tái
du0ng bin Prince
Viêt Nam và các biên
pháp khc phc khó
khän cia cOng ty
trong và sau dui dch
Nghien ciru cong tác
chun bi an toân cho
tàu container cip bn
tai cãng container
Quc tê Tan Cáng
Hâi Phong
Phân tich tInh hlnh sir
ding TSCD va d xut
các bin pháp st'r diing
TSCD có hiu qua ti
cong ty Vinaship

Sinh viên thijc hin
'SVchiu trãch nhiêm chInh
in dam - M8i nhóm khong
quO 5 SV)

bang Thj Hing Châu
Pharn Thi Mai Linh
Dang Khánh Ly
Pham Anh Dirc

L&p
(Ghi rã
cza
tham gia)

KTB59DH
KTN59DH
KTN59DH
KTN59DH

Nguyn Thi Phuo'ng
Ta Hông Anh
Phan Thi Viêt
. Anh

KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH

Nguyn Th1 Hung
Nhung
Pham Thanh Hoa
Doàn Ng9c Thanh
Ngô Thu Ha

KTB59DH

Doàn Thj Trang
Phüng Thu Trang
Nguyen Thi Khánh Linh
VI Hoài Phucng

KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH

KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH

GV hu*ng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hwóng dJn trong do
có 01 giOng viên hu&ng
dn chInh - in dam)

Ni dung nghiên cüu
(Neu torn tt n5i dung nghiên c&u, k& qua
dir kiên cza cong trInh)

ThS. Vu Thanli
Trung

Phân tIch tInh hlnh doanh thu và igi nhun
cüa Cong ty c phn Giao nhn vn tái
thucing mi quc t T&T.
Du'a ra nhthig bin pháp khc phc nh&ng
khó khän cong ty gp phái trong djch,
cbng thii tim ra nhfhig cu hi d gia tang
19,i nhun doanh thu cho cong ty trong
hin ti và tuang Iai.

TIiS. bàn Huyn
Hng

Phân tIch tác dng ãnh hithng cüa djch
bnh dn kt qua hoat dng kinh doanh
côa cong ty.
D xut bin pháp d cong ty vi.rçct qua ciai
djch.

ThS. Han Huyen
Hu'o'ng

'Dua ra phuong an d ti cia hóa, chun bj t&
cho viec tàu container cp câng ti cáng
container Quc t Tan Cãng Hãi PhOng.

ThS. Trân Ng9c
Hung

Phân tIch thixc trang sfr dçtng tài san c
djnh tti cOng ty, d xut giái pháp sü ding
hiu qua dem Ii Igi Ich tOi cia ti'r các
TSCD cüa Cong ty Vinaship.

Ghi
chu

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Nghiên cá'u v sr ánh
huing cüa di djch
COVID- 19 den kt
qua hot dng kinh
100. SV21-22.100
doanh và các bin
pháp khc phiic ci'ia
Congty Co phân Van
tái biên VOSCO
Phân tIch ánh huing
cüa di djch Covid
den hoat dng san
xut kinh doanh cüa
101. SV21-22.1O1
cãng Hãi An närn
2021 và d,r báo doanh
thu cña câng trong
gial don 2022-2024
Nghiên thu v th%rc
trng boat dng khai
thác cüa di tàu hang
102. SV21-22.102 khô tü näm 20172020 cCa cong ty c
phn van tái biên Vit
Nam (VOSCO)
D xut phucing an
mua hoäc ban tàu dua
trén tInh hInh kinh
103. SV21-22.103 doanh cOa di tàu hang
khô ch& thép tai cong
ty Vinaship trong giai
doan 2017-202 1

Sinh viên thrc hin
(SVchiu trách nhiêm chInh
in dç2m - MJi nhóm Icliong
qua 5 SV)

Büi Van Hiêp
Dào Thu Dju
Nguyn Nam Phong
BOi Thành Vinh

Lop
(Ghi rö lap
cia
tharn gia,)

KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH
KTB59DH

Dao Thi Anh Dao
Vu Thj Bão Khanh

KTB59DH
KTB59DH

Vu Thanh Nhàn
Nguyn Phuong Tháo
DO Tun Hip

KTB59DH
KTBS9DH
KTB59DH

Trn Minh Vu'Q'ng
D Van Thinh
Nguyn Thu Trang

KTB59DH
KTBS9DH
KTB59DH
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GV hwng du
(Khong qua 02 giáng
viên huóiig dJn irong do
có 01 giáng viên hu'óng
dn chInh - in darn)

Ni dung nghiên ciru
(Nêu tOrn tat nói dung nghiên cOu, két qua
dr kiên cza cOng trInh)

TIIS. Trn Ngçc
Htrng

Phân tIch thirc trng vâ d xut giái pháp
giam thiu ánh huông cüa djch covid dn
hoat dng kinh doanh ciia cong ty CO phn
Van tãi biên VOSCO.

ThS. Nguyn BIch
NgQc

Chi ra nhtrng ánh hu&ng và nhung tác
dng ci th cOa di djch Covid dn boat
dng san xut cUa cáng Hái An, d xut
cac bjn pháp cho doanh nghip va d báo
v doanh thu cCia cáng trong 3 näm tói

ThS. Hurnh NgQc
Oánh

Dánh giá thyc trng hoat dng khai thác
cOa dôi tàu hang khô và d xuât bin pháp
nang cao hiu qua khai thác di tàu hang
khô cüa cong ty van tái bin Vit Nam
(Vosco)

ThS. Hu)'nh Ngyc
Oánh

Phân tich lçii nhuân,chi phi và doanh thu
cüa di táu chó' thép ci:ia cOng ty Vinaship
và dim ra phucing an mua hoac ban tàu
hiau qua.

Ghi
cli ü

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Giãi pháp phát trin
vn tái xanh qua
tuyn vn tái thñy ni
dja Bc Ninh — Hái
PhOng
Phát trin he thing
kho, bâi trong chui
tác nghip thông nht
vumn tái thu5' nôi dia
phiic vi khu cong
nghip tuyn Bc
Ninh - Hài Phong

Sinh viên thtrc hin
('SVchfu trách nhim chInh
in dm - M& nhóm khong
qua 5 SV)

Lp
(Ghi rö l(
cza cac SV
tharn gia)

GV htthng dn
(Khong qua 02 giáng
vien huóig dJn trong do
có 01 giáng viên hwOiig
dn chInh - in darn)

Nguyn LC NgQc Anh
Nguyn Thj Qu'nh Trang
Phan Thj Nhât Ha

KTT59DH
KTT59DH
KTT59DH

PGS.TS.Du'o'ng Van
Bao

Tran Lan Anh
Trn Thj ThuS' Di.rcng
Nguyn Thi Van Anh
Lam ThuS' QuS'nh

KTT59DH
KTT59DH
KTT59DH
KTT59DH

PGS.TS. Dtrong Van
Bao

106. SV2122.106

Giái pháp s
hóa
lJông Thj Minh Anh
chuoi cung ..rng trong
D Plurong Thanh
san xuat hang may
Lê Thi Ng9c Qu5'nh
rntc tti Vit Nam
.

KTN59DH
KTN59DH
KTNS9DH

ThS. Trn Hãi Vit

107. SV21-22.107

Mt s bin pháp
phát trin vn tài thüy
ni dja nhm giai
phóng
hang
hóa
nhanh qua cáng Hài
Phông giai
dOifl
2022-2026

KTT59DH
KTTS9DH
KTTS9DH
KTTS9DH
KTTS9DH

104. SV21-22.104

105. SV21-22.105

Ngô Thi Hal Yen
Phm Thi Hin
Pharn Thi Thanh
Trn Khánh Ly
Lê Thi Ngoc

36

TS. Nguyn Th Lien

Ni dung nghiên cüu
(Nêu torn tt nç3i dung nghiên czu, kit qua
dr kiên cia cOng trinh,)
Dim ra ca sc l lun.
Dim ra thirc trng näng lirc vn tái thu
trên tuyán Bc Ninh — Hãi PhOng.
Mt so bin pháp nh&m tang näng 1c vn
tài thus' trên tuyn Bc Ninh — Hãi Phong.
Nghiên cCru h thng l thuyt, thc trng
dàc biêt là trong lTnh virc kho 4n.
Nghien ciru cii th mt s doanh nghip
dang hoat dng trong linh virc nay.
Chi ra ht.róng phát trin hiu qua cho hot
dông kho vn cüng nhu giái pháp cho
nhü'ng khó khän, thách thüc.
Thirc tring v chui cung irng hang may
mc cña the gii và Vitt Nam.
Phân tIch và dánh giá hiu quá.mO hInh
chui cung rng hang may mc ti các
doanh nghip Vit Nam.
Giãi pháp thrc hin s hóa.
Ca hi và thách thi'rc trong qua trinh thirc
hiên s háa.
Xây dirng quy hoch, ca ch, chInh sách
phát triên vn tâi thüy ni dja; tang crOng
mirc d tham gia cüa 4n tái thüy ni dja
trong vic giãi tôa hang boa qua cáng ti
Hãi Phông; phát trin các phrang tin vn
tái thiy nôi dja; phát trin các cáng, bn
thiiy nôi dia; phát trin các tuyn, Iung,
h thng phao tiêu, báo hiu phic v1 vn
tãi thiy ni dja; phát trin nguôn nhân hrc
quàn iS', diu hành trong linh virc vn tái

GM
chü

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thiic hin
('SVchiu trách nhiêm chIn/i
in dm - Mel nhóm không
qua 5 SV)

Lp
(Ghi rô lap
cia
sv
tham gia,)

GV hirong dan
(Khong qua 02 giáng
viên hu'óng dn (Tong do
CO 01 giáng viên hu'&ng
dn chInh - in darn,)

Ni dung nghiên cü'u
(Neu tOrn tt nçi dung nghiên cth, ke'i qua
dy' kiên cia cOng trinh)
thUy nOi dia; tang cu'Tng phi hçxp vn tái
thüy ni dja vi các phuo'ng th(rc vn tâi
khác.

108. SV21-22.108

Mt s bin pháp
nâng cao cong tác
khai thác djch vii 4n
chuyn
hangcontainer tuyn yen
bin : hãi phông — H
Minh
ChI
t?i
Gemadept
Corporation

VII Thi BIch Phirong
Trn Cao Tü Quyên
Büi Thj Hng Hoa
Trn Thj Diem
Dng Thj Hin Luang

KTT59DH
KTT59DH
KTT59DH
KTT59DH
KTT59DH

109. SV21-22.109

Nghiên cüu
thc
trng và giái pháp
tinh hinh hoat dng
kinh doanh cüa
doanh nghip vn tãi
thüy t?i Hái Phông.

VII Thi Thu Uyên
D Thj Trang Anh
Dng Thi Thu Hin
Trân Thj Dung
Nguyn Thj Mai Ng9c

KTT59DH
KTT59DH
KTT59DH
KTTS9DH
KTTS9DH

110. SV21-22.11O

Nghiên cü'u tác dtng
cüa hiêp djnh thu'ng Pham Th1 Phu'ong Lien
mi Vit Nam — M
Lé Thj QuS'nh Trang
(BTA) dn xut nhp Nguyn Thi Hng Linh
khu cüa Viét Nam

KTN59DH
KTN59DH
KTN59DH

3

TS. Nguyn Th1 Lien

TS. Nguyen Thi
Hu'ong Giang

ThS. VII Thanh
Trung

Nghiên cü'u each thirc t chirc, khai thác
djch vii vn chuyn container tuyn yen
bin: Hái Phông — H Clii Mmli tai
GEMADEPT CORPORATION.
Dua ra each thirc t chirc, khai thác di
tàu, darn báo nhanh chong, an toàn hiêu
qua, dem tói djch vii tét cho khách hang
Dua ra mt so bin pháp nâng cao cong
tác khai thác djch v van chuyn hang
container tren tuyn yen bin: Hái PhOng Hc
ChI
Minh
tti
GEMADEPT
CORPORATION.
TIm hiu hot dng kinh doanh cüa doanh
nghip 4n tái thUy tti Hái Phông giai
doan 2021-2025.
Dim ra bin pháp nâng cao hott dng
kinhdoanh tai các doanh nghip vn tái
thüy
Nghiên ciru tim hiu nhung tác dng, ánh
hu'O'ng cüa hip djnh dn hot dng xut
nhp khu cüa Vit Narn và dim ra nhüng
giái pháp 1chc phic mt s thách thi'c hay
van do phát sinh.

Ghi
cli C

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
(SVch/u trách nhim chInh
- Mó'i nhórn khong

qua 5 Sr9

111. SV21-22.111

VIII

Xây dirng chin hrçc
Digital Marketing cho
nghip Pham Minh Ngoc
doanh
Tnring Nguyn Thj Thu Uyên
Logistics:
hçp cong ty Anslog Nguyn Hng Dtc
Advice and Solution
Logistics., JSC

Lrp
(Ghi rö 6p
cia các SV
tham gia)

LQC6ODH
LQC6ODH
LQC6ODH

GV hithng dn
(Khong qua 02 giáng
viên htcóiig dJn frong do
cO 01 giáng viên hitOiig
d6n chInh - in dárn)

Ni dung nghiên ctru
kIt qua
('Neu tOrn tat n5i dung nghiên
dr kiên cia cOng trInh)

TS.Nguyn Thi Thug

Dua ra cci sâ l lun.
Các thrc trng chin krçic Digital
Marketing cüa doanh nghip Logistics
hiên nay.
De xuât giái pháp — Phát trin chiên krçic
Digital Marketing cho doanh nghip.

Khoa Quãn tn tài chInh

112. SV21-22.112

113. SV21-22.113

Phãn irng cña các c
phiu ngãnh tài chInh
Vit Nam truc thông
tin c tt'rc - Nghien Nguyn Thi Thu Thâo
cru thirc nghim tai Lê Thj Thüy
thi tru'ng chirng Nguyn Thüy Giang
khoán Vit Narn giai
don 2016-2021

Nghiën cüu thtrc
trtng và d xut môt
so giái pháp nhm
Hoang Minh NgQc
nâng cao hiu qua SU
Nguyn Thi Chi
diing vn ti Cong ty
Nguyn Thj Hucrng Ly
cO phn xuAt nhp
khu van tái Tan
Hoàng Hip

QKT6ODH2
QKT6ODH2
QKT6ODH2

QKT59DH5
QKTS9DH2

QKT59DH5
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TS.Phüng Mnh

TS. Hoàng Thi
Phu'ong Lan

Nghiên cüu tng hçip l' thuyt v thông tin
cô tüc và mi quan h thrc nghim gi&a
thông tin c ti.rc và giá c phiu. Thông qua
do, nghiên cru së tiên hành phân tIch djnh
lung mi quan h gina 2 biên 5á nay ca
các cO phiêu ngành tài chInh trên thj tru?ng
chCrng khoán Vit Nam.
NhIrng vn d l luan ca ban v vn và
hiu qua sfr diing vn kinh doanh cia
doanh nghip trong nn kinh t thj trung.
Phân tIch, dánh giá thrc trng hiu qua sü
ding vn kinh doanh cña Cong ty cô phn
xut nhp khu vn tái Tan Hoang Hip
giai dotn 2016-2020.
D xuât các giái pháp và kin nghi nhm
nâng cao hiu qua sfr diing vn kinh doanh
cOa COng ty cô phn xuât nhp khu vn
tái Tan Hoâng Hip.

Ghi
chü

TT

Ma d tài

114. SV21-22.114

Ten cong trInh

Sinh viên thtrc hin
(SVchiu frách nhim chInh
- M& nhóm khóng
quO 5 SI')

Phân tIch sir chuyn
huáng hott ding Lê Ha Phuong
trong Pham Thu Tháo
marketing
nganh F&B duói tác Lé Thj Hoài Thiiang
dngcüaCovid 19

Các giãi pháp phát
trin ngun nhân 1c
115. SV21-22.115 chat lu'çing cao trong
ngành san xut ô to
tai Hái PhOng
c(ni
ánh
Nghiên
hthng cña djch Covid
dn hoat dng xuat
116. SV21-22.116 nhp khâu cüa thành
phô Hãi PhOng vâ d
xut các giãi pháp
Marketing ban lé
trong các diu kin
117. SV21-22.117
kinh t xã hôi hiên
dai tai Hãi PhOng
Nghién ctru và phân
118. SV21-22.118 tEch v thay di mô.
hInh kinh doanh -

Pham Thi Anh Tuyt
Nguyn Thj Thanh BInh
Ngô Quang Di.'rc

Lop
(Ghi rö
cüa
(ham gia)

GV hirong dn
(Khong qua 02 giáng
viên hu'óng dn trong do
CO 01 giáng vien huOng
dn chInh - in dam)

QKD59DH
QKD59DH
W59DH

TS. Nguyn Thi
Qunh Nga

QKD6O OH
QKD6O DH
QKD6O DH

TS. Nguyen ThI
Qu'nh Nga

Vu Th1 Trang
To Tin Thành
Nguyn Thj Thom

QKD61DH
QKD61DH
QKD61DH

ThS. D Thanh Tüng

Tran Hoang Dung
Nguyn Thj Minh Tháo
Dào Nam Trtthng

QKD600H2
QKD6ODH2
QKD6ODH2

ThS.Nguyên Th
Phtrong Mai

Vu Th Minh Yn
Lé Thi Thug Qu5'nh
C Thj Phwng Trang

QKT59DH3
QKTS9DH3
QKT59DH6

ThS. Nguyn ThI Thu
Ha
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Ni dung nghiên ctru
(Nêu tOrn tat n5i dung nghiên ctht, kit quO
dc kién cOa cong trInh)
Nghien ciru phân tIch sir chuyn htróng
hott dng Marketing dr&i tác dng ccia
dai djch Covid 19 trong nganh F&B dng
thii disa ra nhüng giãi pháp nhm giám
bó't nhung rüi ro và cãi thin các chin
lucic Marketing, trong linh virc F&B.
Dii kin san phâm nghiên ciru:
Phân tIch sir chuyên hiing hoat dng
Marketing trong ngành F&B duói tác
dngcüaCovid 19
Dê xut nt sê, gçri
cho các doanh
nghip F&B tai Vit Narn
Nghiên ciru phân tIch thirc trtng và d ra
mt s giâi pháp d phát trin ngun nhân
lirc cht !uçlng cao cho nganh san xuãt o to
tai Hâi Phông
Nghien cüu thc nghim và xay dirng k
hoach phát triêri cho boat dng xuât nhp
khâu cüa thành ph Hãi Phông.

Nghien ciu thçrc trng boat dng
marketing ban lé tai Hâi Phong.
D xut mt s giái pháp nhäm nâng cao
hiu qua hoat dng ban lé.
IiJng diing các phuang phap toán kinh t,
nghiên cüu s 1iu thông kê d nhn bit
du'çrc tinh hInh biên dng v doanh thu và

Gui
ch ü

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thuc hin
(SVchlu trách nhiêm chInh
in dam - Mi nhóm khong
qua 5 SV)

Lo
(Ghi rö 1(
cea các SV
tham gia,)

thIch nghi vi tinh
hInh djch bnh cüa
doanh nghip ngành
Logistics.

119. SV21-22.119

Cong tác quãn tn cht
Vu Thj Thanh Loan
hxçng
trong
các
Nguyn Phu'cing Anh
doanh nghip cáng tai
Lê Thi ThOy Dung
Hái Phong

QKD6ODH1
QKD6ODH1
QKD6ODH4

120. SV21-22.120

Nghiên
clru
ánh
hthng ci'ia ca cu
dn hiu qua kinli
Nguyn Thj Ngoan
doanh cia cac doanh
Trân Hng Quân
nghip cáng bin
Nguyn Phucng Chi
niCm yt trên thj
truing chlrng khoán
Viêt Nam.

QKT6ODH3
QKT6ODH5
QKT6ODH5
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GVhrrngdn
(Khong qua 02 giáng
Ni dung nghiên cfru
Viên htróng dán trong do ('Neu torn tat nç5i dung nghiên cehi, ket qua
cO 01 giáng vién htrOiig
du kiên cia cOng trinh,)
dOi chInh - in dam,)
chi phi gi&a các mô hInh hoat ctng.
Chi ra dixçic mt con hn chê, rt'ii ro trong
các phi.rcrng thlrc Ay khi doanh nghip áp
diing d thIch 1mg vi djch Covid — 19.
Hiu rO vai trO quan trong trong cong tác
djnh hrnng chiên hrçc cüa doanh nghip
dc bit trong bM cãnh xä hi có chiêu
hithng phlrc tip nhii hin nay.
Dánh giá duc cong tác quán trj cht
Iupng trong các doanh nghin cáng bin
Hãi PhOng ngày nay.
Xây dirng mô hInh vâi các phrang pháp
tiêu biu nhti phucmg pháp thông ké,
ThS. Pham NgQc
phiicmg pháp phân tIch và bang dCr 1iu
Thanh
(Panel Data). Kt qua sê có nghia quan
tr9ng trong vic thirc nghim và xây dirng
chInh sách nhäm nâng cao cong tác quán
trj cht !uçmg cho các doanhnghip cáng
bin tai Viêt Nam.
Dánh giá tác dng clia cci cAu vn dn
hiu qua kinh doanh cia các doanh nghip
cáng bin dang niêm y& trén thj tru1ng
cht'rng khoán Vit Nam.
Ket qua cho thây mi lien h giIa c cu
ThS. Nguyn Minh
nguôn von và hiu qua kinh doanh cüa
Trang
doanh nghip cáng biên.
D xut môt s giãi pháp nhtm cái thin
co cau von d nâng cao hiu qua kinh
doanh và tôi da hóa giá trj cho các doanh
nghip cãng bin niêm yt ti Vit Nam.

Ghi
chil

TT

Ma

tài

Ten cong trInh

Sinh viên thuc hin
(SVchju trách nhim chinh
in dam - Mcii nhóm /thong
qua 5 SV)

L&p
(Ghi rô
cia
s
tham gia)

GV hLró'ng dn
(Khóngquá 02 giáng
viên htráng dn trong do
cO 01 giáng vién hwóng
dn chInh - in dám)

121. SV21-22.121

Nghien c(ru tác dng
cña cht 1ucing djch vii
Dào Thi Khánh Linh
dào tao truc tuyên tci
Büi Phuang Thoáng
sir hal lông cüa sinh
Nguyn Thj Thanh Trüc
viên tai truOrng dai hçc
Hang hái Vit Nam

QKD61DH2
QKT61DH4
TCH61DH1

ThS. Trirong Thi
Phtroiig Anh

122. SV21-22.122

Bin pháp thItc dy
Nguyen Hal Yn
chuyn dôi
Lê Thj Diu
ngân hang TMCP
Doàn Thj Ha Hucmg
Hang Hãi Vit Nam.

TCH5913H2
TCH59DH1
TCH59DH1

TS. Nguyn Th Lien

123. SV21-22.123

Anh huing cCia dai
djch Covid 19
Vu Ngçc Hoa
sut sinh li cüa
Trân Thj Ngc Anh
ngân hang niêm yet
Nguyn Thj Minh Tarn
trên san chItng khoán
Viêt Narn

QKTS9DH2
QKT59DH2
QKT59DH1

ThS. Lê Chin Thing

124. SV21-22.124

Tang cung sr lien
kt gifra các doanh
nghip van tãi bin V
doanh nghipcó VOfl
daU tu tric tiêp nuc
ngoâi nhm phát trin

QKT59DH
QKT59DH
QKT59DH
QKT59DH
QKT59DH

ThS. TO Van Tun

Trân Quang Huy
Dng Thj Bão Anh
Lê Thj Thu Huung
Hoàng Thj Hôa An
V Thj Ngc
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Ni dung nghiên ciru
(Nêu tOrn tt n5i dung nghién c&u, ké't quO
dy' kién cüa cong trinh)
Nghien clru tác dng cüa cht luvng djch
vu dào tao truc tuyn t9i sii' hãi lông cña
sinh viên tti truông di h9c Hang hái Vit
Nam. Diia ra nguôn dü lieu giüp d xuât
nhilng bin pháp h trçY cn thit dë nâng
cao hiu qua dy h9c trirc tuyn.
1J'ng ding cong ngh vào qua trinh hot dtng
cüa ngân hang cii th là ngân hang TMCP
Hang Hái.
Nghien cüu có cái nhin mói hon v cong
ngh s áp diing no vào cong vic không chi
trong ngân hang.
DuB ra nhung !?yi khuyên d xây dirng quy
trinh quán l, tang cung báo rnt cho ngân
hang.
Tng quan v tác dng cüa Covid dn t sutt
sinh Içii tii ngân hang niêm yát trén san
chtTrng khoán VN.
Dánh giá thrc trng v sr ành hu'ong ciia
Covid và t' sut sinh 19i ti cac ngân hang
niêrn yt trên san chIrng khoán VN.
Kt luan và giái pháp hn ch tác dng cüa
Covid nhm nâng cao t sut sinh lçri ti các
ngân hang niêm yet trên san chi'mg khoán VN.
DuB ra ca sO !' luan v lien kt gicia cac
doanh nghip van tái bin vói các doanh
nghip có von du tu trçrc tip nuóc ngoài
trong vic phát trin chui cung irng toàn câu.
Dánh giá thrc trng lien kt giüa các doanh
nghip van tái biên voi các doanh nghip có

Ghi
chIt

TT

Ma d tài

Ten cong trinh

Sinh viên thtrc hin
(SVchiu !rách nhiêm chInh
- M6i nhOm khong
qua 5 SV)

Lop
(Ghi rö lap
cãa cac SV
tharn gia)

chui cung irng toàn
cu & Vit Nam hin
nay

125. SV21-22.125

Anh hu'&ng clia thông
tin covid dn ti suAt
sinh lôi dAu tr dAu tis
c phiu cãng bin Nghiên clru duac
thirc nghim trên thj
trung chlrng khoán
Vit Nam

126. SV21-22.126

Hiu qua cho vay tiêu Trân Thanh Loan
ding cá nhân tai Tang Th Kiu Oanh
Ngân hang
Vu Thu Htrcing

Vu Th Huyên
Chu Dlrc Dat
Luong Thi Huäng
Vu Phucrng Linh

QKT59DH1
TCH6ODH1
QKT59DH1
QKT59DH1

TCH59DH1
TCH59DH1
TCH59DH1
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GV htr&ng dn
(Khong qua 02 giáng
viên huthig dn Irong do
cO 01 giáng viên hitOng
dJn chInh - in dam,)

Ni dung nghiên ciru
(Neu torn tt nói dung nghien c&u, ket qua
dir kiên cia cong trinh)

vn du tir trirc tip nuóc ngoài trong vic
phát trin chui cung 1mg toàn cu i Vit
Nam hin nay.
Dua ra giâi pháp tang cung lien kt gi&a
các doanh nghip 4n tãi bin và doanh
nghip có von dâu ttr trrc tip nrnic ngoài
dê phát trin chui cung 1mg toàn câu
Viêt Nam hin nay.
Nghiên clru ánh hirrng ci'ia covid dn ti
suit sinh ki du tu c phiu cáng bin.
Dánh giá vic ánh hung cña thông tin
covid den phàn urng cüa Co phiu gip các
doanh nghip h9 dua ra quyt djnh 1mg
TS. Phing Mtnh
Trung
phó tht hn di v&i các phân frng clia thj
tru&ng. Kt qua nghiên clru cho th.y rng
c phiêu cáng bin phân 1mg nhanh châm
thông qua giá c phiu tang giám trong
khoáng thi gian ãnh htrng covid.
M rng djch vii ngân hang là mt trong
nhflng ni dung ca bàn trong qua trInh
thi.rc hiên dà an co cu lai môt cách toàn
din va nâng cao näng lrc cnh tranh cüa
cac ngân hang. Các ngân hang thwmg mai
ThS. Hoàng Thi Hông Vit Nam hin nay dã và dang phát triên
nhiêu hinh thlre huy dng cing nhu cho
Lan
vay. Co th noi, cho vay tiêu dng là mt
trong nhUng giái pháp giüp kIch câu tiêu
dung ni dja, khi nhu câu cuc séng ngày
càng nâng cao thI cuc canh tranh cho vay
tiêu dung giQ'a các cong ty tài chInh và các

Ghi
chá

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thtrc hin
(SVchju trách nhiém chIn/i
- M& nhóm kiiong
qua 5 SV)

Lo'p
(Ghi rô ,,
cüa
sv
tharn gia)

GV htthng dn
(Khong qua 02 giáng
viên htthng dan trong do
cO 0! giOng viên hwáng
dOn chInh - in dam,)

127. SV21-22.127

V.n diing mô hInh ZScore dir báo rüi ro Trân Thi Lan
tài chInh trong các Büi Thj Loan
doanh nghip van tãi Büi Thj Chi
bin Viêt Narn

TCH6ODH
TCH6ODH
TCH6ODH

ThS. To Van Tuân

128. SV21-22.128

Hoàn thin chInh
sách thu giá trj gia
tang ti Vit Nam
hin nay

QKT59DH
QKT59DH
QKT59DH
QKT59DH

TS. Nguyen Thj Lien

129. SV21-22.129

Nghiên ci'ru ung diing
Marketing k thuat s Trân Minh Phung
trong hoat dng quan Phrn Thüy Linh
h cong chiing tai Ho Khánh Huyn
thành phô Hal Phong.

QKD59DH
QKD59DH
QKD59DH

ThS. D Thanh Ting

Nguyn Th Minh Hnh
Phm Thj Dào
Nguyn Thj L Thanh
Trân Thj Thu Thus'
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NQi dung nghiên cuu
(Nêu tOrn tat nç5i dung nghien ctii, ke't quO
dy' kiê'n cza cong trInh,)
ngân hang s nóng len. D có th darn bâo
khoãn thu nhp tr cho vay tiêu dung thi
ngân hang càng phái nâng cao chit lu'cing
ttr hoat dOng cho vay tiêu dung cüa rnInh.
Du'a ra cc si 1 luân v du báo rüi ro tài
chInh di vOi các doanh nghip vn tái bin.
Dánh giá thirc trang cong tác dr báo riii ro
tài chInh ti cac doanh nghip van tãi bin
cña Viêt Nam hiên nay.
Van diing mo hInh Z-Score vào dr báo rüi
ro tài chinh cüa các doanh nghip van tái
bin Vit Nam hin nay.
Lam rô vn d ! Iuân co bàn v thug
GTGT.
Tham khào và tng kt hiu qua trong vic
thuc hiên thu GTGT & các nuóc trên th
giài và bài hçc rt ra cho Vit Nam.
Dánh giá v thçrc trang t1c hin thu
GTGT tir do lam rO tác dng tIch circ va
nhttng hn ch cüa sc thu nay di vó.i
nn kinh t Vit Narn hin nay.
D xut mt sé, giãi pháp hoàn thin chInh
sách thu GTGT ni dja hiên nay.
Dim trên cac cuôc khào sat và ma hóa s
Iiu d phân tich trên các üng dung dua ra
nhan djnh và giài pháp phñ hçip nht cüa
vic áp diing Marketing k5 thutt s trong
ho?t dng quan h cOng chñng cüa thànli
phô Hài PhOng.

Ghi
cliii

TT

Ma d tài

130. SV21-22.130

131. SV21-22.131

Ten cong trInh

Sinh viên thLrc hin
('SVchlu trách nhim chInh
in darn - Mi nhOm khong
qua 5 SV)

Tác dng cüa dti djch
Covid- 19 dn các
Nguyn Kim Hoàn
cOng ty Báo him Phi
Nguyen Thüy Dung
nhân tho Viêt Narn
Ngô Hoài Dixang
nhfmg giái pháp i'ng
phó.

Bin pháp huy dng
vn cho chiên luac Mai Thi QuS'nh ThLr
phát trin ciia Cong ty Cao Thi Huyn Trang
C phn Dóng tàu Hoâng Thu Uyên
Song Cam

Lop
"Ghi TO
cia các SV
tham gia,)

QKT59DH1
QKT59DH1
QKT59DH1

QKT6ODH
QKT6ODH
TCH6ODH

44

GV htróng dn
('Khong qua 02 giàng
viên htróiig d&i trong do
cO 01 giáng viên huOng
dOn chirth - in dam)

ThS. Lê Chin Thang

PGS.TS. Vu Tru Phi

Ni dung nghiên cuu
('Néu torn tat ni dung nghiên ctu, ke't qua
dir kiên cza cOng trInh,)
Dixa ra ca si 1 1un v bão him phi nhân
th9 và kinh doanh bão him phi nhân thç
tai các Cong ty báo him phi nhãn thç
ducic niêm yet trén san chcrng khoán.
Dánh giá thrc trtng và tác dông cüa dai
djch Covid-19 tOi tInh hInh kinh doanh
cOa các cong ty báo him phi nhân th
duçic niêm yet trên san chcrng khoán.
Di.ra ra nhüng giãi pháp nâng cao hiu qua
kinh doanh cho các cong ty báo him phi
nhân th9 dixgc niêm yet trén san chng
khoán.
Khái quát cci s 1 luan v ngun vn vâ
khai thác ngun von cüa doanh nghip.
Dánh giá thirc trtng huy dng vOn dáp
(mg nhu cu san xut kinh doanh cia
Cong ty C phn Dong tàu Song Cm giai
doin 20 16-2020.
Phân tIch SWOT (rnnh, yu, co hOi,
thách th(rc) cüa cia Cong ty Co phân
Dong tàu Song Cm.
Phân tIch nhu cAu vn cho chin !uc phát
trin cña COng ty C phn Dóng tàu Song
Cm giai dotn 2021 -2025.
D xuât mt s bin pháp huy dng vn
cho chin Iuçic phát triên cüa Cong ty Co
phn Dóng tàu Song Cm giai don 2021
-2025.

Ghi
chtI

TT

Ma d tài

132. SV21-22.132

133. SV21-22.133

IX

Ten cong trInh

Factors influencing to
customer satisfaction
of online shopping in
Aeon Mall: A study
in Hai Phong

Sinh viên thi.rc hin
(SVch/u trách nhim chInh
- Mi nhóm khóng
quO 5 SV)

Bñi Th Thu Trang
Lé Thj Ng9c
Liicing Anh Tuyt
Ngo Thu Uyên

Nghiên cñ'u các nhân
to ben trong dcrn vi
ánh hung dn tInh Vu Th Kiêu Anh
minh bach thông tin Li.rcing Thj Thu Tam
k toán cUa các doanh Doàn Thj Hng Nhung
nghip 4n tãi bin
Vit Nam

GV hiróng dn
(Khong qua 02 giáng
viên huóng dn trong do
cO 01 giáng viên hu'Oiig
dn chInh - in darn)

Lop
(Ghi rö
cza
tharn gia,)

QKD59DH2
QKD59DH1
QKD59DH1
QKD59DH1

ThS. Lê Hông Nhung

ThS. Nguyn Th Thu
Ha

QKT59DH
QKT59DH
QKT59DH

Ni dung nghiên cun
(Nêu torn tat n$i dung nghiên cthi, ke't quO
dy' kiên ceia cOng trinh)
Determine factors affecting to customer
satisfaction of online shopping in Hal
Phong Aeon Mall.
Measure the affecting levels of these
factors to customer satisfaction of online
shopping in Hai Phong Aeon Mall.
Recommend several suggestions to
enhance the service online shopping
quality of Aeon Mall in future.
Dua ra cc sà l !un v thông tin k toán tai
các doanh nghip 4n tái bin Vit Nam.
Dánh giá thirc trng cüa các thông tin k
toán tai các doanh nghip vn tái biên \/i
Nam.
Dt.ra ra nhiing giãi pháp nâng cao hiu qua
xtr l? thông tin kê toán và quãn l2 doanh
nghip cho các doanh nghip vn tái bin
Viét Nam.

Khoa Ngoi ng&

134. SV21-22.134

A study on habits of
using monolingual and
bilingual dictionaries
among English-major
third-year students at
Dào Thi Lan Phtrnng
Viet Nam Maritime
Universit'
(Nghiên ctii thói quen
str diing tO' din dorn
ngii vâ song ngfr cOa

Nghien cni thói quen sü' ding tr din don
ngü và song ngii cüa sinh viên. Ngoài ra
tâi con n,ghiêri ctni uu nhuçic diem cüa hal
ThS. Bñi Th Thüy Nga loai tO diên noi trên.
Sir diing thu pháp thng ké phân tIch dii lieu
kt qua khão sat sinh viên nãm thtr ba Khoa
Ngoi ngO'.

ATM 61DH

45

Gui
chñ

TT

Ma d tài

135. SV21-22.135

136. SV21-22.136

Ten c6ng trInh

Sinh viên thtrc hiên
(SVchiu trách nhiêm chInh
in dm - Mi nhóm khong
qua 5 S)

sinh vién chuyên ngU
nàm thu ba, tmng Di
h9c Hang hái Vit
Nam)
A study on typical
errors
in
using
English phrasal verbs
in writing skill made
by first year majors at
Viet Nam Maritime
University
Vu Van Anh
(Nghiên ciru Ii sir
diing cirn dng tO
trong k rläng Vit
cüa sinh viên chuyên
ngO näii thir nht,
TruOng Dai hoc Hang
hái Viêt Narn)
Effectiveness of using
audio-visual aids on
English
vocabulary
acquisition of 1st year
students in Faculty of
Foreign Studies at
Nguyn Th Trang
Vietnam
Maritime
University
(TInh hiu qua ciia viêc
sir dvng thit b nghe
nhin trong vic h9c •
viIng di v6i sinh viên

Lop
(Ghi rö l
cia
tharn gia)

NNA61DH

NNA62DH

46

GV huàng dn
(Khóng qua 02 giáng
viên hwóng dn trong do
CO 01 giOng vien hwOiig
dn chInh - in dam,)

Ni dung nghiên citu
(Neu tOrn tt n5i dung nghiên ciu, kt qua
d kiên cia Cong trInh,.)

ThS. Büi Thi Thity Nga

TIm hiu các li sCr diing cim dng tr trong
h9c phn Vit, tim ra nguyen nhân và dua ra
giái pháp khäc phic. Ngoài ra nghiên ccru
con là mt thngkê dy dü v cym dng tr
ph bin trong Tiêng Anh.
Thirc nghirn cho 1 nhóm 50 sinh viên lam i
bài dánh giá trong do gm 6 phAn voi các
dang bài khác nhau nhm phân tIch các li.

ThS.
Dào
Huong

Nghiên thu nhm dánh giá tInh hiu qua cOa
viêc sir dicing cac thit bj nghe nhIn vào vic
h9c và nh& tir vrng cOa sinh viên näm thir
nht chuyên ngành Ngôn ngr Anh ti khoa
Ngoi Ngtt, trumg Di h9c Hang hãi Vit
Thanh
Nam.
Nghien thu thçrc nghim vi 2 nhóm: nhóm
thirc nghim và nhóm kim soát. Các bài
kiêm ira dtxcrc thirc hin du khóa và cui
khóa d do sir khác bit giCa 2 nhóm v khá
näng nh tir ttm thai và lâu dài.

Ghi
chIt

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thtrc hin
(SVchiu trách nhim chInh
in dam - MJi nhóm khong
qua 5 SV)

näm th nht tai khoa
Ngoii ngü; Tnrôrng Di
hc Hang hái Vit
Nam)
Difference in showing
gratitude
in
Vietnamese culture and
speaking
English
culture.
137. SV21-22.137 (Sir khác bit trong Trân Hoang
cách thrc th hin lông
bit an giila van hóa
Viêt Nam và van hóa
cüa các nuc nói tiêng
Aith).
Study on challenges
faced by first year
students at Faculty of
Foreign Studies in
listening
mastering
Pham Van Hôa
138. SV21-22.138 skill.
(Nghiên cün nhürig
thách thüc trong vic
hçc nghe hiu cüa sinh
viên näm tht khoa
Ngoi ngC).
survey on first year
students' self-practice
Vu Thanh Tam
139. SV21-22.139
of speaking skill at
Faculty of Foreign

Lp
(Ghi rô
cüa
tham gia)

NNA61DH4

GV htrcrng dn
(Khong qua 02 giáng
viên htróng ddn (Tong do
cO 01 giáng viên httóng
dcin chInh - in dám)

ThS.
Dao
Hu'o'ng

(Neu torn tat nç3i dung nghiên thu, ket qua
dr kiên cia cong trinh)

Nghiên ciru tim ra sir khác bit trong cách
thirc cam on gittaa van hóa Vit Narn và van
hóa cüa nhUng nuc nói ting Anh vã üng
Thanh diing sir hiu bit v sir khác bit do d thic
hin cong tác djch thut.

ATM6ODH

ThS. D Hun Tru'ông

NNA600H

ThS. D Hfi'u Tru'ông
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Ni dung nghiên cü'u

Nghiên cün nhi:hig thách thrc sinh vien näm
thir nht khoa Ngoi ngü, Truông Dai h9c
Hang hãi Vit Nam gp phái trong qua trInh
h9c và thirc hành k5 näng nghe hiêu.
SCr diing phuong pháp phân tIch di lieu tr
kt quáphOng van và kháo sat.
Trên kêt qua phông vn 20 sinh vien va kháo
sat 50 sinh viên näm thir nht khoa Ngoi
ngfr, nhóm nghien cüu phân tIch va tn.g hçp
d€t lieu d tim ra nh€thg khó khän sinh viên
hay gp phãi khi h9c ki nãng trên.
Nghien cüu cách h9c và nhüng khó khän cCia
sinh viên näm th nht khoa Ngoai ngü gp
phãi trong qua trinh tr rèn luyn k5' nAng noi.
Trên ca sO l thuyt và dCr !iu sn có,

Ghi
chtI

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
('SVchiu trách nhiêm chInh
in dam - Mi nhOm khOng
qua 5 SV)

L&p
(Ghi rö iop
cza
tham gia)

Studies,
Vietnam
Maritime University.
(Kháo sat thrc trang
vic tr rèn luyn kT
nãng nói ting Anh cüa
sinh viên näm thir nht,
khoa Ngoi Ngt,
Trueing Dai hoc Hang
hái Vit Nam).

140. SV21-22.140

A study on common
problems
in
the
introduction part of the
persuasive speeches by
students at Faculty of
Foreign Studies of
Vietnam
Maritime
University.
Hoàng Thi Dim
(Nghiên ciru li thithng
gip trong phn giói
thiëu bài thuyt trInh
cüa sinh viên khoa
Ngoai ngcr, trung
DI-IHH Viét Nam).

GV hirng dn
(Khong qua 02 giáng
vien hiráng dn Irong dO
cO 01 giOng vien hteáng
dn chInh - in darn)

Ni dung nghiên ciru
(Nêu torn tat n5i dung nghien cth, kEt qua
dt kiên cza cOng trinh,)

dung hai cOng ci chInh là phOng vn và
khâo sat (trc nghim) nhm tip cn mtt
each d dàng, nhanh chóng, hiu qua tci tat
cà sinh viên näm thu nht khoa Ngoi ngr.
Trên két qua phOng vn 20 sinh viên và khào
sat 50 sinh vien nám thr nht khoa Ngoai
NgQ, nhóm nghiên c(ni tim hiu duçc
phuang pháp tr rèn luyn ki nàng nói khác
nhau và nh[rng khó khan ma sinh viên gp
phâi trong khi tçr rèn Iuyn ki nang nay. Ttr
nhung kêt qua do, nhóm nghien cfru dé xut
vri ban chü nhim khoa 1rng diing k& qua
nghien cüu vao thc t cong vic giáng dy
cho sinh viên.

ATM59DH2
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Nghiên c&i tInh hiu qua cüa phn mó du
cCia bài thuyt trinh thuyt phiic ngithi khác
cüa sinh viên chuyên ng khoa Ngoi Ngt,
Truàng Di hçc Hang hái Vit Nam.
Trên ca sc l thuy& tiicing img, d tài áp
ThS. Hoàng Thj Ngçc
dung hai phixoiig pháp nghien cuu djnh tInh
Diçp
và dinh lucing dé thu thp s lieu bAng phOng
vn, bang câu hOi, mu bài thuyt trInh cia
sinh viên näm th(r 3 khoa Ngoai ngt, Tnrng
DT-ll-IH VN.

Ghi
chil

TT

Ma d tài

141. SV21-22.141

142. SV21-22.142

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
(SVchju trách nhim chInh
in dam - MJi nhóm khóng
qua 5 SV)

study
on
A
of
effectiveness
methods of persuasion
the
persuasive
in
speeches by students at
Faculty of Foreign
Studies of Vietnam
Maritime University.
(Nghiên cCru tInh hiu Luong Th Mai Giang
qua cña các bin pháp
thuyt ph,ic duçic sü
ding trong bài thuyt
trinh du?c thirc hin
b&i sinh viên khoa
Ngoi ngtt, Truing Dai
h9c Hang hái Vit
Nam).
Students' perspectives
on
benefits
and
difficulties of online
learning in Faculty of
Foreign Studies —
Maritime
Vietnam
D Quang Mmli
University.
Quan diem cOa sinh
viên Khoa Ngoai Ngü,
Trumg Di h9c Hang
hái Vit Nam ye loi Ich
và khó khAn cOa viêc
hc trVc tuyên.

GV htthng dn
(Khong qua 02 giáng
vién hu'óng dan trong do
CO 01 giáng viên huiig
ddn chinh - in dam)

Lop
(Ghi rö lap
cta
sv
tham gia)

Ni dung nghiên cfru
"Nêu tOrn tat noi dung nghiên cth, ket quO
dy kiên cta cOng trInh,)

NNA59DH2

Nghien cüu tInh hiu qua cia các bin pháp
thuyt phic s'r diing trong b?ii thuyêt trInh
cUa sinh viên chuyên ngü khoa Ngoi ngft,
tru?ing Di h9c Hang hãi Vit Nam.
ThS. Hoang Th Ngçc
Trén cci s l thuy& tu0ng üng, d tài áp
Dip
ding hai phuong pháp nghiên cüu djnh tInh
và djnh lucng dê thu thps lieu bngphóng
vn, bang câu hOi, và mâu bài thuyêt trinh
cüa sinh viên näm thu 3 khoa Ngo?i ngu

NNA61DH5

Nghiên cüu phân tIch quan dirn cia sinh
viên v lcyi Ich và khó khán cüa viêc hoc trut
tuyn trong thô'i k3 giãn cách xã hi.
ThS. Lê Thj Hong Dê xuât rnt sO giái pháp dé nâng cao cht
lupng cOa hInh thüc hoc tap trên ca sâ
Loan
nghiên ciru sCr diing phuung pháp djnh tInh
thông qua sü diing bang câu hOi thu thp '
cua sinli viên.
-
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Ghi
ch (

TT

Ma dê tài

143. SV21-22.143

144. SV21-22.144

145. SV21-22.145

Ten cong trInli

Analysis of common
sentence problems in
essays by students at
Faculty of Foreign
Studies.
(Phân tIch li vi& câu
thuing rnc trong các
bài lun cta sinh viên
Khoa ngoai ngu).
Communication
challenges faced by
students at Faculty of
Foreign Studies in the
workplace.
(Các khó khan giao
tip Ting Anh cia
sinh vien Khoa ngoi
ngü di mAt khi nhân
cOng tác).
Nghiên c(iu v mirc do
hiu qua cOa viêc si:r
ding Google Meet
trong vic day và hoc
kiT näng Nghe ting
Anh tai khoa Ngoti
Ngtr, Tnthng Dai hoc
Hang hái Vit Nam.
A research on the
effectiveness of Google
Meet in teaching and

Sinh viên thic hin
(SVchiu irách nhiêm chInh
- Mi nhóm khóng
qua 5 SV)

Lop
(Ghi rô lap
cia
tharn gia)

Nguyn Thanh Hãi

ATM61DH

Nguyn
Qu'nh

NNA6ODH

Thj

Hoang Dtrc Lam

Phu'o'ng

ATM6ODH
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GV htthng dn
(Khong qua 02 giáng
vien huóng dn trong do
cO 01 giáng vien hiràng
dJn chInh - in darn,)

Ni dung nghiên cmi
'Neu torn tt nôi dung nghien c&u, ke't qua
dt kién caa cOng trInh,)

Nghiên thu phân tIch li v câu ph bin ma
sinh viên Khoa Ngoi ngt thu?ing mc phái
khi vit bài lun. Ngoài ra nghiên ct'ru con dôi
chiu vói kt qua ciia các nghiên ciru ttrcing
tir. Tir d, nhóm nghien thu d xuât các
ThS. Ngô Ng9c Tram
phuang an cãi thin vic hçc các máng ng&
pháp lien quan, k5 nãng h9c và dy vit d
sinh viên tránh mac khOi nhfhig li v câu
nay trong tixcmg lal.
Nghien thu phân tIch nhüiig khó khãn ma
sinh viCn Khoa Ngoi ng& gtp phái khi sCr
diing Ting Anh d giao tiêp hang ngày và
trong môi trtxäng lam vic.
Nghiên cáu tIm hiu nguyen nhân dn toi các
ThS. Ngô Ng9c Tram
kho khän do dira vao các khung l thuyt d
duçc xay dmg tr các nghien cáu tnxâc do.
D xut mt s giái pháp câi thin vic sir
dung Ting Anh trong giao tip hang ngày và
khi di lam.
Nghien thu tInh hiu qua ciia vic sCr dvng
Google Meet trong vic dy và h9c ki näng
Nghe Ting Anh ti khoa Ngoi NgU, tnthng
Dai h9c Hang Hái Via Nam.
ng dung l' thuyt sir dicing cong ngh trong
ThS. Pham Thi Quynh
giãng dy va các phumgpháp: Bang câu hôi
Tram
kháo sat và PhOng vn dôi vài giãng vien và
sinh viên näm ba khoa Ngoi Ngü'.
Dua ra duuc các giái pháp d cãi thin chat
hrcing diy và h9c kT näng Nghe ting Anh tii
khoa Ngoui Ngf.

Ghi
chü

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
(SVch/u trách nhim chInh
in dam - M& nhóm khOng
qua 5 SV

Lop
(Ghi rö
cia CC SV
tham gia)

GV hurng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hu'óng dn trong do
CO 01 giáng vién hithng
dn chInh - in dam)

Ni dung nghiên cü'u
(Néu torn tat nç51 dung nghién cthi, ké'i qua
c4 kiên cOa cOng tr1nh)

English
studying
listening
skills
at
Faculty of Foreign
Studies of Vietnam
Maritime University.

146. SV21-22.146

Nghiên cü'u v mCrc
hiu qua cüa vic südiing thang dánh giá
näng hrc Bloom trong
vic giáng day dcc
phán bin tai khoa
Ngoai Ngü, tru1ng Dai
hçc Hang Hâi Vit
Nam.
Ngô Thu Lien
A study on the
effectiveness of the
application of Bloom's
taxonomy to teach
critical
reading at
Faculties of Foreign
Studies,
Vietnam
Maritime University.

ATM6ODH

147. SV21-22.147

A study on decision by
to
K6 1 students
English Lê Thi Thäo
choose
linguistics at Vietnam
Maritime University.

NNA61DH
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Nghiên c(ru cách thüc và hiu qua cia vic
rng dung thang dánh giá nãng lrc Bloom d
p1át triên ki nãng d9c phãn bin cüa sinh
khoaNgoai Ngü.
So sánh các djnh nghTa và chin lucc dy hoc
lien quan tói RI nãng d9c phãn bin, nhóm
nghiên thu mô tá mô hinh 1 thuyêt v cách
thCrc trãi nghim và khó khãn cüa sinh viên
trong qua trInh kt hçp hyc dc phãn bin vol
ThS. Pham Th QuS'nh k hoach Ca nhân và kiên thñc nên.
Ung l thuyt v thang dánh giá nàng lirc
Tram
Bloom và l thuyt giáng day ki näng dpc
phãn bin dung phuurig pháp nghien ctu
djnh tInh; si'r dçing các phuting pháp Bang
câu hOi phOng vn, Quan sat và Phông van
di vói sinh viên khoa Ngoai Ngü'.
Dánh giá uu dirn và hn ch cüa vic st'r
dicing thang dánh giá näng hrc Bloom trong
viêc day doc phãn bin cho sinh viên
chuyên ng.
Nghiên thu tim hiu các l do sinh viên K6 1
chn h9c ngành Ngon ngQ Anh tai Tru'Ong
ThS. Trân Ngc Dip
Dai hc Hang hal Vit Nam.
Sir diing phuo'ng pháp miêu ta, thu pháp
thng kê, dôi chiêu, so sánh. Ngoài ra, ching

Gui
cliu

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thic hin
"SVchiu trách nhiém chInh
in dóin - Mi nhóm khong
qua 5 SV)

Lo'p
(Ghi rô lop
cüa
tharn gia)

GV htró'ng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hithng dn Irong do
cO 01 giáng vien hwóiig
dan chInh - in darn,)

Nghiên ciru l do sinh
viên K6 1 ch9n h9c
chuyên ngành Ngôn
ngü Anh Trtrmg Dii
h9c Flàng hái Vit
Nam

148. SV21-22.148

X

A study on behaviour
culture by K6 1 majors
at Vietnam Maritime
University.
Nghiên c(ru van hóa
Pham Xuân Bach
üng xr cia sinh viên
chuyên ngü K61 —
Khoa Ngoai ngCr,
Trung Dti h9c Hang
Hái Vit Nam.

NNA61DH

ThS. Trân NgQc Dip

Ni dung nghiên cfru
(Neu torn tat noi dung nghien c&u, kt qua
dir k/en cOa cOng trinh)
tôi con si dung mt s thu pháp khác nhix kt
hçp thu thâp d& 1iu tir các phiu khâo sat
(tràc nghim) va cau trá ki ci'ia di tuçlng
duçic phông van.
Tir kêt qua phân tIeh, thng kê, di chiu, so
sánh s 1iu tr dcr lieu thu thp, d tãi phân
tIch và tng hcip các Ii do sinh viên K61
quyt dlnh ch9n h9c ngành Ngôn ng Anh
t?i Trumg Di h9c Hang hái Vit Nam.
Kt qua nghien c(ru gop phn vào vic quáng
bá thuong hiu ciia Khoa Ngoai ngtt, Tnrông
Dai h9c Hang hái Vit Nam.
SCr dvng phixang pháp miêu tá, thC pháp
thng kê, d,i chiu, so sánh Va mt s6 thi
pháp khác nhu kt hçip thu thp dU 1iu các
phiu kháo sat (trc nghim) và câu trá lOi
cüa di tuçng nghiên ciru di.rgc phOng vn
d nghiên ciru xây dirng hInh mu dao th'rc,
li sng, tác phong cho sinh viên nhm phát
trin van hóa h9c &rông.
Dua ra mOt s giãi pháp thit thirc, xây drng
van hóa frng xir chun rrnrc cho sinh viên.

ViCn Co khI

149. SV21-22.149

Trân Tun Vu
Nghien ciru, ch tto V1 Drc Dat
mô hInh giá d d Duang EXic Long
tin li
Dào Hüu Tr9ng
Trn Van Uâc

CDT59DH
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TS. Hoang Mtnh
Cuong

Xây drng sa d nguyen l và thit k hInh
dáng mô hInh giá dê d.
Lt.ra chon các thit bi chun hóa; thit k&
ch tao các chi tit phi tiêu chun; Ip rap
h thông.
Lp trInh diu khin h théng giá d d.
Thi:r nghim và dánh giá kt qua.

GM
chii

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

150. SV21-22.150

Xây dirng phAn mm
üng ding kiêm tra kt
qua tInh toán tr các
bài toán dn lirc h9c
cc bàn trong Otô

Sinh viên thic hin
('SVchju trách nhim chInh
in dm - M3i nhóm khOng
qua 5 SV)

Nguyen Du'c Toàn
Phm Khánh Hung
DngTrung Hiu
Nguyen ChI Nghia

Lop
(Ghi rö lap
cza ClC SV
tham gia)

GV htrrng dn
(Khóngquá 02 giáng
viên huáng dJn trong do
cO 01 giáng viên hu'Ong
dán chInh - in dam)

KTO6ODH

KS. Lê BInh Nghiêm

151. SV21-22.151

Xây d%rng mô hInh
xác dinh he s trao Lê Xuân Bão
di nhit cüa mô hinh Nguyen Dirc Mnh Giang
thirc nghim Ac qui Trjnh Düc ChInh
nhit AQNv0l

KNL59DH

TS. Dung Xuân
Quang

152. SV21-22.152

Doàn Van Khuê
Thit k và ch tao
Gao Thanh Tüng
robot non giao thông
Bid Thành Cong
sir diing co câu lái vói
Vu Quc Hip
ba bánh xe da huing
Bid Anh Tuân

CDT59DH

TS. Pham Dmnh Ba
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d

N dung nghiên ciru
(Nêu tOm tat n5i dung nghiên cth, kt qua
dii kiên cOa cong trInh,)
Thông qua kin thüc cc bàn v bài toán dng
lu'c h9c, 1p quy trinh tInh toán phuong pháp
du'a ra các do thj dng liic h9c din hinh cho
Otô. Str diing Excel d kim ch(rng kt qua
cUa bài toán dã thi& lap duuc.
Dra vào các c s6 l thuyt dä xâydrng
duc, dung phn mêm MatLab dê xay
dirng giao din phn mm d tInh toán
kiêm tra các bài toán dng hic hc O tO.
Kim tra kt qua tInh toán trén excel và
trên I'rng diing dâ xây dirng duçic.
Xây dirng mO hInh xác dinh h s trao dôi
nhiêt cüa mô hinh thirc nghirn Ac qui
nhit tal phOng thI nghim Nhit lnh,
Truing Di hc Hang hái VietNam.
Kt qua nghiên c1ru xác djnh duoc he s
trao di nhiêt cOa Ac qui nhit.
Mc tiêu cUa nghiên cüu nay là phát trin
robot chop non giao thông tt dng (gçi tt
là robot non giao thong), chi phi thâp, có
khá nãng phân dnh giao thông vO'i d
chInh xc cp d lan duO'ng trên nhQ'ng
tuyn duo'ng trong thành phô va trêri cac
tuyên duOng cao tôc.
Robot ducc ch tao có hinh dáng nlur rnt
chop non chi báo giao thông. Robot nay du9c
trang bj côi và den d có th phát ra am
thanh, tin hiu den d cho nguid diu khin
giao thông chd và r dàng nhn ra no.
Robot có th d dàng di chuyên và barn theo

Ghi
chti

TT

Ma d tài

153. SV21-22.153

XI

Ten cong trInh

Sinh viên thtrc hiên
(SVchiu trách nhiêm chInh
in dm - Mi nhóm khong
qua 5 SV)

Thit ké ch tao mô Nguyn H&u Ngàn
hInh cAu triic diu Büi Htu Quang
khin tir dng.
Dinh Th'rc Nam

Lop
(Ghi rô
cza
tham gia)

CDT59DH

GV hithng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hiróng dn trong do
CO 01 giáng vien hu'óng
dJn chInh - in dám)

TS. Phan Van Dirong

Ni dung nghiên cuu
(Nêu tOrn tat n.51 dung nghiên ciu, ké't qua
dir kiên cia cong trinh)
các vach chi &rông mt cách ttr dong.
Robot non giao thông nay con có th duçc
diu khin tr xa bOi môt ngsii có trách
nhirn. Nhiu robot non giao thông cüng s
duçc ch tio d t?o ra mOt khã näng phân lan
và chi dn giao thông ma khong cAn có sir
tham gia triic t4 cüa con ngun.
Xây drng so do nguyen l' và thit k ch
tao mô hInh cAu triic.
Liia chon cac thit bi chuAn hóa; thit k&
ch tao các chi tit; lap rap h thông.
Lp trinh diu khiên tr dQng cAu trVc.
Thir nghim và dánh giá kêt qua.

Viii MOi tru*ng

154. SV21.22.154

Nghiên ci'u tng hçip
vt 1iu nano kern
oxit bang djch chit
than cay thuc lao,
üng diing san xut
thuôc tth sau sinh hoc

Nguyn Mai Ng9c Han
Dng Thj Phirong Anh
Nguyn Thj Trang
Pham Dic Thành

KHD59DH
KHDS9DH
KHDS9DH
KHD6IDH

TS. Vö Hoàng Tüng

155. SV21-22.155

Nghiên cu khá näng
irc ch an mOn cOt
thép trong rnôi tru1ng
nuc biên cOa djch

Nguyn Van Phirong
Nguyn Thj Thu Huong
Dào Tr9ng Thtng
Büi Phuong Anh

KHD6ODH
KHD6ODH
KHD6ODH
KHD6ODH

TS. VO Hoàng Tüng
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Nghiên ciru ti uu hóa qua trInh chit
xuât than cay thuc lao bang phuong pháp
chit dung môi trong rnôi trisOng siêu am.
Nghiên cru tang hcip vt 1iu nano kern
oxit bang phi.rong pháp tong hcip xanh trên
djch chiêt thu dugc.
Nghiên ciru dc tnrng vt lieu tng hçp va
hoat tInh sinh hoc cüa vat lieu.
Nghien ctru ch tao thir nghim thuc trr
sâu sinh h9c trên co sc vt lieu tong hp
và thi'r nghim hoat tInh.
Nghien Ct'rU ti uu hóa qua trInh chit xut
cay Ia vi bang phucrng pháp chit dung
mOi trong mOl tnrmg sieu am.
Nghiên cCru khá nàng irc ch an mOn cét

Ghi
LhU

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thtrc hiên
(SVchiu trách nhiêm chInh
in darn - MOi nhOm khOng
qua 5 SV,)

Lp
(Ghi rö lop
cia ClC SV
tharn gia)

GV hu*ng dan
(Khong qua 02 giáng
viên hwóiigdän trongdó
cO 01 giáng viên hu'Ong
dà"n chInh - in dárn)

chit cay La vi

156. SV21-22.156

157. SV21-22.157

Nghiên ciru tái ch
nhira to thành giá th Nhâm Thj Hal Yen
sinh h9c, üng diving Ngô Thj Nhan
trong xci i nuc thai. Trân Thj Hucing

Nghiên c(ru ch tao
4t 1iu hp phii vâ
Hoang Hãi Yen
chat tro keo tu tcr cay
Hoàng Trung Kiên
chuôi dé xci 1 môt so
Hoang Ha Phu'ong
cht ô nhim trong
nu'óc thai tci tàu bin

KMT59DH
KMT6ODH
KMT6ODH

TS. Nguyen Xuân
Sang

KMT600H
KMT6ODH
KMT6ODH

ThS. Dinh Thj Thüy
Hang

55

Ni dung nghiên cu'u
(Neu tOrn tat n5i dung nghiên c0u, ke't quO
dy' kiên cia cOng trInh)
thép trong môi truô'ngnirâc bin nhân tao
cüa djch chit cay Ia vôi.
Nghien cCru chê tto thu nghim son phü
báo v c& thép trong môi truing nu'c
bin và thi:r nghim thrc t.
Nghien cüu khã näng barn dInh cña vi sinh
vt trén các loai nhra-!à san phm sau qua
trInh sfr ding
Nghien c(ru ch tao thtr nghim giá th
sinh bng nhira tái ch.
Nghiên ciru khá nAng xü 1 nuo'c thai bang
phuang pháp sinE h9c vói sir có rnit ccia
giá the sinh hQc bang nhira tái chê.
Dánh giá hiu qua qua trmnh xci !' nucic
thai bang phucing pháp sinh hçc vói sçi' có
mt cüa giá th sinh h9c tái chê.
NghiCn ci:ru c!i tao vt 1iu hp phi,i tcr
than cay chui.
Nghiên ci.'ru trIch xut cMt trçl keo tii tcr
nhra chui, sü dung phAn cu6ng, Ia, vo va
Cu chui.
Nghiên cüu xác djnh cu trüc các vt Iiu
ch tao du9c, üng dung d hp phu du
trong các dng nu'àc thai 1in du phát sinh
trên tàu bin và tách các cht huyên phii Ia
h:rng con !ai trong nrOc thai.
Phân tIch mt so thông S co ban càa nu'óc
thai d dánh giá hiu qua xci 1' o nhim
cüa vat lieu.

Gui
chu

TT

XII

M d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
(SVchiu trách nhiêm chInh
in dam - Mói nhóm khong
qua 5 SV)

Lop
('Ghi rö U
cüa
tham gia)

GV hu'o'ng dn
(Khong qua 02 giáng
vien hiilxng dJn trong do
có 01 giáng viên hitáng
dn chinh - in dam,)

Ni dung nghiên cuu
(Neu torn tat n(5i dung nghiên cthi, ket qua
dt kiên cüa cOng trInh,)

Viên DT Quc t

158. SV21-22.158

The determinants of
Lê Thi Thão
GDP
growth
in
Lê Thj Thanh Tam
Vietnam: a VAR
Nguyn Minh Ngc
model approach

BMM6ODH
BMM6ODH
BMM6ODH

TS. Hoàng ChI
Curng

159. SV21-22.159

An
analysis
business culture
Vingroup
implication
Vietnamese

BMM6ODH
BMM6ODH
BMM6ODH

ThS. Nguyn Thi
Phtrong Mai

160. SV21-22.160

Does the logistics Nguyn Cong Dtrong
infrastructure support Nguyn Van Thiu
for Vietnam's export? Nguyn Thj Thanh Hang

BMM6ODH
BMM6ODH
BMM6ODH

TS. Hoang Chi
Cirong

of
of Lê Hal Yn
and Büi Ngoc Cat Tiên
for Dào Thi Phuong Thâo

56

The authors will employ the Vector
Autoregression (VAR) and Granger
Causality Test with the time series data
during 1990-2020. The results will be
useful for making good policies to
promote Vietnam's economic growth in
the coming years.
In
the
context of globalization,
Vietnamese enterprises have more new
opportunities, requiring the building of
corporate culture to take wise steps and
choose wisely. The question is what
factors affect corporate culture? And from
the lesson of Vingroup, how to attract the
quintessence of humanity, create an
advanced corporate culture but still fit the
situation and Vietnamese cultural identity?
This study will find out the answers to
these questions.
To figure out the proper answer to the
research question, the authors will utilize the
Gravity model, first used by Jan Tinbergen
in 1962, and modem estimation techniques
such as Fixed effects (FE), Random effects
(RE) and the Hausman-Taylor with the
robust check of the Poisson Pseudo
Maximum Likelihood (PPML) technique.
The authors will also collect a panel data set
of 20 main Vietnam's trade partners during

Ghi
chu

TT

Ma d tài

161. SV21-22.161

162. SV21-22.162

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
(SVchlu trách nhim chIn/i
in dm - M& nhOrn khong
qua 5 SV)

Covid-19 Pandemic
Nguyen Quynh Anh
and implication for
Nguyen Thj Thão Phixcing
Vietnam's
logistics
Vucing Thj Mai Trang
industry

Developing lists of
specialised
terminologies used in
the Bachelor training
program of Marketing
at
Management
VMU.

Vu Hng Nhung
Lê Thj Thu Thüy
Nguyn Phuang Thão
Trân Tiu Van

L&p
(Ghi rä 107)
cüa các SV
tharn gia)

BMM600H
BMM6ODH
BMM6ODH

BMM59BH
BMM59DH
BMM59DH
BMM59DH

57

GV htrong dn
(Khong qua 02 giáng
viên hzthngdJn trongdó
cO 01 giáng viên httOiig
dn chinh - in darn)

ThS. Nguyen Thu
Quynh

ThS. Nguyn Hang
Anh

Ni dung nghiên cü'u
(Neu torn tt nç5i dung nghiên ct, ké't qua
dw kiê'n cia cOng trInh)
2007-2018. The results of the research will
have an important implication for the
government of Vietnam in making policies
to support the country's exports in the
coming times.
To figure out the proper answer to the
research question, the authors will utilize
the Gravity model, first used by Jan
Tinbergen in 1962, and modern estimation
techniques such as Fixed effects (FE),
Random effects (RE) and the HausmanTaylor with the robust check of the
Poisson Pseudo Maximun Likelihood
(PPML) technique. The authors will also
collect a panel data set of 20 main
Vietnam's trade partners during 20072018. The results of the research will have
an important implication for the
government of Vietnam in making
policies to support the country's exports in
the coming times.

Dira trén ngtr !iu là các tài !iu mon h9c
chuyên ngành trong chuong trinh dào tao
ngành BMM, nhóm nghiên cüu chit xut
các thut ngfi' chuyên ngành dñng trong
tlrng mon h9c và các tr khóa phO biên
nhât sir diing trong ngành h9c BMM.

Clii
ch ü

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thic hin
(SVchiu tnich nhiêm chInh
in dam - Mi nhóm khong
qua 5 SV)

Lop
(Ghi rö
cia
tham gia)

GV hu*ng dn
(Khóngquá 02 giáng
vien hu'áng dán irong do
có 01 giáng viên hwáng
dJn chInh - in dam,)

163. SV21-22.163

A
study
on
vocabulary-learning
Nguyn Quc Anh
difficulties
Than Thu Trang
encountered by nonPhan Vu Hng Minh
English major students
atISE.

GMA61DH
G61DH
GMA61DH

ThS. Pham Thj NgQc
Thanh

164. SV21-22.164

ISE students' views
of difficulties
in
online final exam of Phing Thanh Ti
the year 2020-2021 in Nguyn Thj M Linh
Vietnam
Maritime Vi Dirc Nam
University during the
covid-19 pandemic.

GMA61BH
GMA61DH
GMA61DH

ThS. Vu Th Thuiy

165. SV21...22.165

The role of vocabulary
Tran Manh Kiên
knowledge in speaking
Nguyn Ngoc Ha
development of ISETrân Thi Kiêu Anh
GMA students

GMA61DH
GMA61DH
GMA61DH

ThS. Nguyn Hoài
Dfrc

58

Ni dung nghiên thu
(Nêu torn tat nói dung nghien c&u, kt qua
dit kiên cia cong trInh,)
Tr virng dóng mct vai trô quan tr9ng
trong vic hc ting Anh cüa sinh viên.
Tuy nhiên, vic h9c tr v1rng không phái
lüc nào cling d dâng di v9i mi ngi.thi
h9c. Mi sinh viên së có th gp phãi mt
s vn d khác nhau khi h9c tir vrng phiic
vii cho vic h9c ting Anh cüa minh. Vic
tim ra và hiêu nhting khó khän nay cia
sinh viên r.t quan tr9ng. Vic nay có th
gop phân giip giáo viên giáng day mon
tiêng Anh tim ra các chiên h.r?c dy hc
và phuong pháp phi hçip nhm giip d
sinh viên vuçit qua các khó khAn mt cách
hiu qua han.
Trin cci si l thuyt khão sat các sinh vien
Vin Dào to Quéic t d tim ra quan dirn
cia sinh viên v nhCing khó khän chInh ma
sinh viên Vin gp phãi trong qua trinh thi
trirc tuyn diên ra vào kS' II näm hc 20202021 do ánh hithng cia Covid -19 vâi
phrang pháp nghien cUu djnh lung d
thông kê mO tâ s lieu thu thp dixccc ttr
bang câu hOi kháo sat dành cho sinh vim,
và djnh tInh th hin vic mô ta, phân
tIch tCr do d xutt các giái pháp phi hçTp
di vOi sinh viên vâ nba trir?ng.
On the theoretical backgrounds, the study
will survey the students of ISE to find out
the role of vocabulary knowledge in the
development of GMA1 1 students'

Ghi
chñ

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
(SVchlu trách nhim chInh
in dam - MJi nhOm khOng
qua 5 SV)

Lop
(Ghi ro
cüa cac SV
tham g1a)

GV htro'ng dn
(Khong qua 02 giáng
viên htróiig dJn trong do
có 01 giáng viên huing
dJn chInh - in dam)

Ni dung nghiên cuu
(Nêu tOrn tat n(51 dung nghién thu, ket qua
dir kién cüa cong trinh,)
speaking skill.
A quantitative research method will be
used for the descriptive statistics of the
data
collected
from
the
survey
questionnaire dedicated to the students
and a qualitative research method will be
employed for the description and analysis
of the data.

166. SV21-22.166

A study on the
and
similarities
differences in the
ways of expressing
"thanking"
in
versus
Vietnamese
English by second- Hoang Thi Huyn Trang
year students of the Phim Minh Tü
Institute
of Pham Vit Thai
International Training
- Vietnam Maritime
and
University
second-year students
English
in
some
speaking countries.

167. SV21-22.167

Using social networks
effectively in studying Nguyn Thi Hing Dip
and researching for Dào Vit Trinh
International School of TrAn Thu Trác
Education students

GMA61DH
GMA61DH
GMA61DH

TIIS. Pham Thi Thu
Hng

GMA161DH ThS. Nguyn PInh
GMA161DH Qu
GMA 161 DH

59

Thut hiên môt bài nghiên cini d tIm ra
dim tuung dng và ldiác bit gifia cách th
hin 'cam on" cia sinh viên näm thr hai
Vin Dào To Quc t- Truông Dii H9c
Hang hãi Vit Narn vó.i các sinh viên nam 2
tai mt,t s quôc gia sü dyng ting Anh.

Social networks are used by many
students for entertainment purposes,
especially
for
learning
purposes,
exchanging learning information and
searching for documents. Besides the
positive effects, to a certain extent, social
networks also cause negative impacts on

Gh I
ch il

TT

Ma dê tài

168. SV21-22.168

Ten cong trInh

Sinh viên thirc hin
SVch/u trách nhim chinh
in darn - Mo'i nhórn khong
qua s SV)

Strategies
for
improving
GMA
Vu Ngçc Tü
students' presentation
Nguyn Thj Thanh I-1in
skills

Lp
"Ghi ro 1p
cia các SV
tham gia)

GMA61DH
GMA61DH

60

GV hu*ng dh
(Khong qua 02 giàng
viên hwáng d&i trong do
có 01 giOng vien hwOng
dn chInh - in dam)

ThS. Lê Thi Hông
Loan

Ni dung nghiên cfru
(Neu tOrn tt n5i dung nghien c&u, kt qua
dir kiên cia cOng trinh)
students. The article has an effect of social
networks on the learning activities of
students of the International School of
Education (ISE) of Vietnam Maritime
University, thereby offering solutions to
help students use social networks
effectively. According to research results,
social networks help students! lifestyles
become more active, supporting students
in sharing and finding learning
information. At the same time, the article
also shows that the use of social networks
has a positive effect on the learning
outcomes of current students. The most
important thing to note is that students
need to know how to use Facebook
appropriately to maximize the benefits
that social networks bring.
Presentation skills are one of the important
soft skills in life and work. A perfect
presentation can bring success far beyond
what we expect. In order to get good
results, presenters need to go through the
preparation stage to build a presentation
structure and have confidence before giving
a presentation. However, many students still
have difficulties in giving a persuasive
presentation. This study shows the problems
that the students have when presenting and
helps students to apply suitable strategies to

GM
chü

TT

Ma dê tãi

Sinh viên thtrc hin
(SVchju trách nhim chInh
in dam M& nhóm Icliong
qua 5 SV)

Ten cong trInh

-

Lop
(Ghi rö lap
sv
cia
tham gia)

GV huong dn
(Khong qua 02 giáng
viên hu'óng dJn trong do
CO 01 giáng vi&n hatOng
dn chinh in dam,)

Ni dung nghiên cu'u
'Nêu torn tat nç5i dung nghién cüu, ke't qua
dir kiên cüa cOng trInh,)

-

169. SV21-22.169

170. SV21-22.170

Some difficulties in
studying e-learning of
Vu Th1 Thüy
students
ISE-GMA
Dào Thi Hông Ljch
Covid-19
during
Mai Thi Thu
epidemic
and
suggested solutions

A study on the
perspective of ISE
second year student
A
Nguyen Hong Lien
in using mobile
Vi Tun Hung
based applications to
Lé Trung Hiêu
practice and enhance
listening skill.
-

GMA61DH
GMA6IDH
GMA61DH

GMA61BH
GMA61DH
GMA61DH

61

/>~zr.

\\\

ThS. Lê Thüy Tam

Phüng Thj Mai Trang

enhance their presentation skills, which can
be applied to academic work as well as all
areas of life.
Schools in Vietnam always focus and
promote training and learning. In the
period of the Covid-19 epidemic, in order
not to be backward and degraded in
education, the schools Vietnam have
figured out measures and applied them to
teaching. E-learning is one of the most
widely used methods. Besides of the
advantages that online learning has
brought about, there are also difficulties
and disadvantages that teachers and
students are facing. The research question
is what the difficulties of e-learning for
ISE-GMA students are? This study will
find the answers and solutions to this
research question.
Trên co sô l thuyt kháo sat các sinh viên
Vin Dào tao Quôc t d tim ra quan dim
cUa sinh viên ye vic sü diing các phuung
tin 1mg diing trén diii thoai d luyii tap
bO trçr ki nãng Nghe. Tü do d xut các giái
pháp, phuong pháp phü hcp di voi sinh
viên và nhà truông nhrn cái thin cht
luçmng và hiu qua cüa vic h9c và thi ki
nãng Nghe.

Ghi
chü

TT

Mt d tài

Ten cong trinh

Sinh viên thtrc hiên
(SV chju trách nhiçm chInh
in darn - M& nhóm khOng
qua 5 SV

Lop
(Ghi r6 ('
cia các SV
tharn gia)

171. SV21-22.171

Improve
seafarer
Nguyn Trung Hoàn
recruitment
and
Nguyn Thj Ngoc Anh
training process at
Nguyn Thj Thu Phi.rcing
VOSCO

GMA59DH
GMA59DH
GMA59DH

172. SV21-22.172

Factors affecting port
Nguyen Dàc Thäng
performance: a case
Doàn Thj HngNhung
study of Hai Phong
Nguyn Hal Men
ports.

GMA59DH
GMAS9DH
GMA59DH

173. SV21-22.173

A study on ISE
students autonomy in
learning
English:
reality and solutions

Büi Ngoc Linh Dan
Nguyn Thj Phixcing
Thâo
Biii Thj Phuung Anh

BMM61DH
BMM61DH
BMM6IDH

62

GV htnng dn
(Khong qua 02 giáng
dn irong do
CO 01 giáng viên huáng
dJn chInh - in darn)

Ni dung nghiên cu'u
(Nêu torn tat n5i dung nghien cáu, idt qua
dir kién cüa cong trInh)

Currently, with the rapid development of
Hai Phong, the transportation of goods by
sea is increasingly focused. But besides
that, the recruitment and training of crew
members by shipping companies are still
Pham Van Huy
limited. With that in mind, we did this
scientific study to help further improve the
recruitment and training of seafarers of a
particular company, which is VOSCO.
Research and analyze factors affecting
port performance. From there, compare
and apply specifically at Hai Phong port.
QuãnThi Thus'
The expected result is to find solutions to
develop beneficial factors, overcome
limitations to maximize performance at
the port.
The study deals with investigating the
current situation of English self-study of ISE
students, reality and solutions. Particularly,
the current research aims at discovering the
current situation of the English non-majors'
self-study at Hang Hai University; finding
out the difficulties and challenges that they
ThS. D Thi Anh Thir
face up with and suggesting some changes
to enhance the English non-majors' selfstudy skills at ISE. In this study, the
researchers worked with students from three
different classes of English non-majors of
ISE. All data were collected through
questionnaire, interview and learner journal

Ghi
chü

TT

Ma d tài

Ten cong trinh

Sinh viên tiirc hin
(SVch/u trách nhim chInh
in dam - M8'i nhóm khong
qua 5 SV)

L&p
(Ghi rö
cua CZC SV
tham gia)

GV hu*ng dn
(Khong qua 02 giáng
vien hu'áng dà'n trong do
cO 01 giOng viên hu'O'ng
dciii chInh - in dám)

(Nêu

Ni dung nghiên cáu
nç51 dung nghiên c0u,
dy' kiën cia cong trinh)

torn tat

ké't qua

method. After analyzing and discussing the
results of the survey, difficulties suffered by
students in self -study were discovered. The
results indicate that students actually do not
reflect a high level of self-study. Basing on
these difficulties, we would propose some
recommendations to improve the quality of
the ISE student V autonomy in learning
English.
XIII

Viên DT CLC

174. SV21-22.174

Giãi pháp hoàn thin
chui cung irng hang Büi ThI Y Vi
da giày ti huyn Nguyen Van Minh
Tiên Lang, thành phô VU Thj QuS'nh Trang
Hâi PhOng

KTNS9CL
KTN59CL
KTN59CL

63

ThS. Trân Hal Vit

Nghiên ciru cci sâ l thuyt tng quan v
chui cung üng, các thành phân và mi
quan h hciptác và tiêu chuân do luOig
hiu qua chuôi cung iing.
Nghiên cCru, phân tIch mô hInh cung irng
hang da giày huyn Tiên Lang bao gm:
Ci hi, khó khän và thách thic.
Dê xut giãi pháp hin di hoá nh.rn hoàn
thiên chui cung 1rng da giãy ti huyn
Tiên Lang, thành ph Hái PhOng và nhU'ng
khó khAn khi trin khai thirc hin các giái
pháp.
Du'a ra nhctng htn ch và tInh toán, sap
xp Iai ngun cung d giám ánh huàng khi
xáy ra các vn dé rii ro dng thôi dinh
hu'óng phát trin ngành cong nghip da
giày ti Tiên Lang.

Ghi
cliü

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thu'c hin
(SVchiu trách nhiêm chInh
in d2m - Mói nhóm khong
quO 5 SV)

Lrp
(Ghi rô 1'
cia
tharn giq)

GV hróng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hu'óng dJn trong do
có 01 giáng viên hut5'ng
ckin chInh - in dam,)

175. SV21-22.175

Giái pháp hoàn thiên
hot dng quãn trj
Trin Phuong Thão
chui cung (rng tai
Vu Minh Trang
chui
1h
Nguyn Hal Anh
"Concung" ti Vit
Nam

KTNS9CL
KTNS9CL
KTNS9CL

ThS. Trân Hal Viêt

176. SV2122.176

Nghiên
ci'mu
ánh Dinh Thi Thão
hLrng ctia dai dich Trin Xuân Trumng
Covid 19 dn GDP Vu Thj Linh Nhi
Viêt Nam
Pham Thi Ha

KTN61CL
KTB6ICL
KTN61CL
KTN61CL

TliS. Truong Thi Nhu
Ha

64

Ni dung nghiên ciru
(Nêu torn tat ni duiig nghiên ct'ru, ket qua
dr kièn cia cOng trinh)
Nghiên ciru nhng nguyen i và chui
cung (mg và các hoat dng quán trj chui
cung (mng tai Vit Nam nói chung và ti h
thng chui siêu thj "Concung" tti Vit
Nam nói riêng.
TIm ra các dim m?nh và diem yu trong
hott dng quán trj chui cung (mng nay
nhàm tim ra các giâi pháp phü hçp và ci
the trong vic tit kim chi phi, nâng cao
djch vii khách hang và tôi i.mu hóa lçii
nhun cho chui h thng "Concung" tai
thj tn.r&ng Vit Nam.
TInh khá thi khi áp dung và kt hçip các
(mg ding cong cii quàn trj chui cung cmng
hién dai: JIT, Cross Docking,...
Dua ra các giãi pháp (mg ding thrc t và
hoàn thin hot dng quãn trj chui cung
(mg cho h thng "Concung" nói riêng.
Ben cnh do là các h thng ban Iê nói
chung trén phtm vi trong nuâc. Dng th?i
rit ra kinh nghim thirc dja cho chui siêu
thj nói chung khi hot dng ti thj tnthng
Viêt Nam.
Nghiên ci.'ru thirc trang GDP cña Vit Nam
trong nhtng näm truâc và dc bit trong
các näm gân dày t& näm 2019-2021 tt'r dO
so sánh nhuiig bin dng hn và ni bt
nht cüa GDP.
D xut mt s giãi pháp cho tang trumg
và phát triên bn vfing trong th&i gian tOi

Ghi
chü

TT

Ma d tài

177. SV21-22.177

178. SV21-22.178

Sinh viên thijc hin
(SVchiu trách nhiém chjnh
in dm - MJi nhóm khóng
qua 5 SV)

Ten cong trInh

Mt si bin pháp
phông ngüa rOi ro khi
thanh toán hgp dng Pham Thñy Linh
mua ban hang hóa Lê Thi TO Anh
quc t bng phuang Nguyn Thj Bich Hrang
thCrc tin ding chOng

Nguyn Ngçc Hue
Dánh giá ánh hu&ng
Lam QuS'nh Duyên
cOa dai djch COVIDPhm Minh Quang
19 dn tht nghip
Ha Huyn Trang
cOa VietNam
D Thanh ThOy

L&p
(Ghi rö l
cáa
tham gia)

KTN59CL
KTN59CL
KTN59CL

KTB61CL
KTB6 1 CL
KTB61CL
KTB6ICL
KTB61CL

65

('(

:c

)o))

GV huóng dn
'Khóng qua 02 giáng
viên hiróng dJn trongdó
cO 01 giáng viên hu'óng
dn chInh - in dam,)

ThS. Doàn Tr9ng
Hiu

Ni dung nghiên cüu
(Nêu toni tt nç5i dung nghiên cá, ke't qua
du kiê'n cza cong trinh,)
cüa nn GDP Viêt Narn.
Kt qua nghiên cüu là co sâ d dua ra các
giái pháp chmnh sách 1ira chçn 1 cách hgp
Ii vâ cn tInh dn d tr trong qua trInh
ban hành và trin khai d darn bào tInh kjp
thii và hiu qua tü do các doanh nghip
cung (mg hang hóa cAn phai duçic giám sat
chat chê và có bin pháp h trçi cAn thi&,
tránh xãy ra dOt gay trong san xut và
cung (mg.
Dua ra cci s6 ! lutn chung ye phuong
th(rc thanh toán tin diing chOng tir va
nh€i'ng rOi ro khi áp ding phuong th(mc
thanh toán nay. Tim hiu v thrc trtng cOa
nhüng rOi ro trong phuang thOc thanh toán
tin ding ch(mng tr.
D xuât ra ducrc nhung bin pháp nhim
hn cht khc phiic r(ii ro trong phuong
thüc thanh toán nay.

H thng li co sâ l,2 lun v tInh hInh tht
nghip và t' l tht nghip nuOc ta.
Dánh giá v tInh hinh tht nghip cOa
ngui lao dng cüng nhu' t' 1 phá san cOa
ThS. Truong Thj Nhtr các doanh nghip truóc vâ sau dai dic'
COVID-19 xãy ra.
Ha
Các bin pháp ma chInh phO dâ lam de
giàm t' l that nghip trong di djch
COVTD- 19.

Ghi
chu

TT

Ma tt tài

Ten cong trInh

Sinh viên thic hin
(SVchiu trách nhiêm chInh
in dm - M& nhóm khong
qua 5 SV)

Lop
(Ghi rö 16
cta
tham gia)

GV htróng dn
(Khong qua 02 giáng
viên hwâng dJn trong do
cO 01 giáng viên huOiig
dn chInh - in dam,)

179. SV21-22.179

Giái pháp hoàn thin
mô hInh cong ngh
Nguyen Th Minh Thir
van tãi chng
Vu Thj Minh Nguyt
cho các san thuung
Büi Trn Ngc Qu'nh
mai din ti'r tai Vit
Nam

KTN6OCL
KTN6OCL
KTN6OCL

ThS. Nguyn Thi
Cm Nhung

180. SV21-22.180

EVFTA vâ dua ra giài
pháp nâng cao hiu
qua xut khu go
sang thj tm&ig EU
cho cong ty TNT-il-I
môt thành viên — Tng
cOng ty luGng luung
thrc Viêt Nam —
Vinafood II

KTN61CL
KTN6 I CL
KTN6ICL
KTN6 I CL
KTN6 1 CL

ThS. Hunh Ng9c
Oánh

181. SV21-22.181

Giái pháp giãm chi
Vtro'ng Thi NgQc BIch
phi Logistics
V
Pham Thu Hang
Nam

KTN61CL
KTN6 1 CL

ThS. Hunh Ngçc
Oánh

182. SV21-22.182

Trãn NgQc Trang
Logistics trong phát Lê Nhir Ai
triên kinh tê biên a Lê Huy Thanh
Hal Phông
Lê Kiên Cung
Nguyn COng Báo Thanh

KTB61CL
KTB61CL
KTB61CL
KTB61CL
KTB61CL

ThS. Phan Thj Bich
NgQc

Pham M Huyn
Nguyn Thj Hông Lê
Luu Thj Bich Ng9c
Hoàng Thi Uyên
Nguyn Khánh Hôa
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Ni dung nghiên thu
(Neu torn tat noi dung nghien ct-u, két qua
dw kiên cia cOng trInh)
Nghiên thu cung cp mt s nn tang thuyt
ye thixorng mai din tü và hoat dng giao hang
chng cu6i trong thutmg mai din tCr.
Nghiên ciru, dánh giá thirc trng ciia hoat
dng giao hang chng cui trong thllGng
mai din ti:r tai Vit Nam giai doan 2010 den
nay. D xuât các giãi pháp tp trung giãi
quyt näm vn d trên nhm tôi uu hóa hoat
dng giao hang ch.ng cui và tao ra môt san
phAm mô hinh cong ngh di kern.
TIm hiu v Hip djnh thuung mai tr do
Lien minh châu Au - Via Nam EVFTA,
thng nhr nhüng ca hi và thách thirc di
vói ngành xut khu go Vit Nam.
Du'a ra cac giái pháp d tn dirng co hi,
khc pic thách thüc nhm nâng cao hiu
qua xut nhp khu go cho cong ty hang
thçrc Via Nam Vinafood 11 nói riêng va cac
cong ty xut nhp khu khác nói chung.
TIm hiêu, nghiên ciru thrc trng chi phi
Logistics a Vit Narn: So sánh chi phi
Logistics Vit Nam và th giói.
Tim hiu nguyen nhân lam gia tang chi phi
Logistics i Vit Nam dê dim ra các giái
pháp d giám chi phi Logistics Vit Nam.
Tng quan tInh hInh nghien cfru lien quan
dn logistics trong phát trin kinh tê biên.
Thisc trang logistics trong phát trin kinh
t bin athành ph Hãi Phông.
Giái pháp phát huy logistics trong phát

Ghi
chü

TT

Ma d tài

Ten cong trinh

Sinh viên thirc hin
(SVchfu tróch nhiém chInh
in darn - M& nhOm khong
qua 5 SV)

Lop
(Ghi rö lop
cia các SV
tham gia)

183. SV21-22.183

L thuyt näng sut
cn biên cüa lao dng
Nguyen Hirong Giang
và vn d di chuyn
Dào Thi Thu Phisong
lao dng Vit Nam
Van Phuo'ng Anh
flUYC
các
sang
ASEAN

KTN6OCL
KTN6OCL
KTN6OCL

184. SV21-22.184

Nghién ct'ru cci hi và
thách th(rc, giái pháp
cho các doanh nghip
vra vâ nhO tai Vit
Nam tham gia san
giao djch thuong mti
diên tü

KTN61CL
KTN6ICL
KTN61CL
KTN61CL

185. SV21-22.185

Lê Nçc Qurnh
Nguyen Thj Phurnig Anh
Nguyen Thj Tharn
Nguyen Thj Thñy Trang

TIJ'ng ding chuyn
vüng khong gián
doan trong xây dirng
Nguyn Phuong Bong
h thng ming không
day cho môi trung
mat do cao

CNT6OCL
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GV hu'o'ng dn
(Khong qua 02 giáng
viên httO'ng dn trong do
có 01 giOng viên hu'O'ng
dãn chInh - in darn,)

ThS. Han Huyên
Huong

Ni dung nghiên ctru
(Nêu tOrn tt nç5i dung nghiên ct'o,, ke't quO
dy kién cOa cOng trinh)
trin kinh t bin i thành ph Hái Phông.
Nhuiig vn d chung v näng su.t cn biên
cña lao dng vá di chuyn lao dng quc t.
Thirc trng di chuyn lao dng Viêt Nam
sang các nux5t ASEAN dra trên 1 thuyt
näng suit cn biên cüa lao dng.
Djnh hu'ng và giâi pháp thñc dy di chuyn
lao dng Vitt Narn sang các nuó'c ASEAN.

ThS. Luong Thi Kim
Oanh

Nghiên cüu các ca hi và thách thirc ti'r do
tIm ra các giãi phap giup các doanh nghip
vi'ra va nhO tai Vit Narn tham gia, hoit
dng hiu qua trên các san giao djch
thixcing mti din tir.

ThS. Phtm NgQc Duy

Nghiên cCru tng quan v mng không day
và môi tnrôngmât d cao.
Nghiên ciTru ye các k' thutt mo rng vtIng
phü song mang khong day và cong ngh
chuyn vñng.
Thit k, xây drng mO hInh mng khOng
dâythi'r nghim.
Triên khai h thng vó.i chuyn ving
nhanh và chuyên vilng khong gian don
van hành và dánh giá hiu suât.
Kêt lun, và huàng phát triën.
Dir kin san phm nghien ciru:
- 01 bài báo khoa h9c dang trên tap chI
chuyên ngânhi trong nu'óc.
- 01 báo cáo thuyt minh d tài NCKH.

(Thi
chii

TT

Ma d tài

Ten cong trInh

Sinh viên thiic hin
('SVchfu trách nhiêm chInh
in dam - M3i nhóm khóng
quO 5 SV)

L&p
(Ghi rö lap
cia
iham gia)

GV hwrng dn
(Khong qua 02 giáng
viên htcáng dJn trong do
cO 01 giOng viên hiráng
din chInh - in dám)

186. SV21-22.186

Xây drng h thng
diem danh, chm Büi Tüng Dirong
cong dira vâo nhn Pharn Quang Phüc
diên khuôn mat sr Trn Dirc Anh
diing k5 thut h9c sâu

CNT61CL
CNT61CL
CNT61CL

TS. Nguyn Hüu
Tuân

187. SV21-22.187

Nguyn Hfiu Thiên
Xây dvng mô hlnh
Vii Tin Manh
diêu khiên den giao
Bii Th Cu&ng
thông không day
Nguyn Van Phá
Pham Minh Tiing

DTD6OCL
DTD6OCL
DTD6OCL
DTD6OCL
DTD6OCL

TS. Dang Hng Hal

188. SV21-22.188

Nghiên c(ru thi& bj
quat thông gió cho
tOa nhà cao tang sü,
ding pin näng !1.rçYng
mat tthi

DTD6OCL
DTD6OCL
DTD6OCL
DTD6OCL

TS. Dng Hang Hal

Phm Huy bang
Nguyn ChI Dixcmg
Nguyn Hu Dang
Nguyn Drc Tun Phong
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Ni dung nghiên cIru
(Nêu torn tat nai dung nghien ciii, ké't qua
dir kiên cia cong trInh)
- 01 mô hInh mang không day thcr nghim.
Nghiên cüu, üng ding thj giác may tInh
trong nhn din khuôn mat.
Nghien ciru, 1rng diing cong ngh nhn
din khuôn mat và trI tu nhân tao trong
vic dim danh, chm cong trong diu
kin khuOn mt bj che mt phAn (deo khAu
trang, mu bào h, mti che toe..).
Xây drng phn mm quán l trên PC hotc
di dng.
K& qua san phm nghiên ciru là He thng
dim danh, chm cong sCr dung khuôn mt
cho phép thut hiên kiêm soát vào ra, kim
soát y tê di vâi nhân six cn kim soát.
Nghiên ct'ru cu tao và nguyen ii hott
dông cüa den giao thông, tim hiu i so
den giao thông ph bin.
Nghien c6ii vi diêu khin d diu khiên den
giao thông không dày, nghiên cü'u v xây
dmg cho den giao thông tr tm pin mt tthi.
Kt qua, san phim d tài: den giao thông
không dày sr ding nàng hrçng mt tthi tir
tam pin mat tri.
Nguyen ciru bin di quang näng thãnh
din näng. SCr dung b np nhm tich trü
näng knng trong pin hoie c-quy vài
cOng suât phü hçcp ci:ia thm pin mt tr?Yi.
Si'r dicing näng luçing duçic tIch tr& d cung
cp cho thit bj quat thông gió trong các
tôa nhà cao tng nhm giâm thiu hrcing

Ghi
chIt

TT

Ma d tài

Ten cong trinh

Sinh viên thijc hin
(SVchlu frách nhiin chIn/i
in dm - MJi nhóm khóng
quO 5 SV

Ló'p
(Ghi rö
cáa các SV
tham gia,)

GV htro'ng dh
(Khong qua 02 giáng
viên htráng dn trong do
cO 01 giOng viên htrOng
dn chInh - in dám)

NOi dung nghiên cfru
(Neu tOrn tat nç5i dung nghien cthi, ke't quO
dt kié'n cOa cOng trinh)
diên näng sfr dicing tr luó'i. Tôa nhá së tr&
nén "xanh" han.

XIV

CaodngVMU

189. SV21-22.189

Xây dii'ng bQ khI cii
din 3D phiic vu h9c
tp trirC tuyn trong
bôi Cành djch bnh
Covid-19.

D Tun Khang
Pham Dt'rc Ng9c
Pham Duy Hong
Hoàng Minh Hái
Nguyn Httu Tun

DCN61-CD
DCN6 1-CD
DCN6 1-CD
DCN6 1-CD
DCN6 1-CD

69

TS. Bong Xuan Thin
KS. D The Hung

Nghiên cfru nguyen 1 cu tao và nguyen
I hoat dng cüa các khI cii din duc si:r
dicing trong h9c phn KhI cii din.
Nghiên cüu xây dirng tñ'ng phn tü cüa
tlrng khi ci din trén phn nirn 3D;
Thrc hin mô phöng 1p/tháo các phn ti'r
tao thành cac khi Cu diên.
Do kin san phrn nghiên ciru:
B khI C11 din 3D Co mô phOng tháo, 1p
ttrng phn tt:r Cüa khI ci din, gOm:
-Nütân;
- Cu dao;
- CuchI;
- Cong tc to;
- Role nhiêt.
Danh sách có: 189 dé tài.

Ghi
chü

