BO GIAO DLJC vA DAo TLO
TRU'UNGDiJ HQC MO - DIA CHAT

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc

S: 483/QD-MDC

Ha Nôi, ngày 16 tháng 6 nàm 2020

V vic cho phép thy'c

QUYET D!NH
hen các d tài, nhiêm viii NCKH cp co so' nãm 2020

HIU TRIIONG TRIfNG DI HQC MO - DIA CHAT
Can th Lut Giáo dyc dgi hQc ngày 18/6/2012 và Luát tha dói, bó sung mt
so diêu cia Lut Giáo dyc dgi hQc ngày 19 tháng 11 nàm 2018,
vic
Can cz' Nghj djnh sO 99/2019/ND-CT ngày 30 tháng 12 nãrn 2019
quy djnh chi tiét và hu'áng dan thi hành môt sO diéu cia Lut sith dOi, bó sung mt
sO diêu cia Lut giáo duc dai hQc,
Can cz.' Thông tu' lien tjch s 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cz.a Bô
Giáo dyc và Dào tgo và Bç5 Nç5i vy hu'áng dan th.rc hin quyn hr chz, 4r chju trách
nhiêm ye thwc hiên nhiêm vu to chtrc bO may biên chê dOi vrn don vi str nghiep cOng lOp
giOo dyc và dào tao,'
Can ci'rNghj djnh sO 99/2014/ND-CP ngày 25/10/2014 cia Thz tirO'ng ChInhphz ye
viçc "Quy djnh viçc dOu tu'phát triên tiêm lrc và khuyên khIch hogt dng khoa hQc Va cong
ngh trong các co' sà giáo dyc dgi hQc ";
Can ci, quyêt djnh sO 856/QD-MDC ngày 03/7/2017 cia Hiu tru'O'ng Trtcàng Dzi
hQc MO - Dja chOt ye vic Ban hành quy djnh ye quOn l hoçit dng KHCN cz.a Tru'àng
Dgi hQc MO - Dja chOt,'
Can cz' nhu cOu kinh phi cia chi nhim dé tài và khO nOng hO trQ kin/i phi cho cOc
dê tài, nhim vy KHCN cOp cci th nO/n 2020 cia NhO truàng,
Xét dé nghj cia các Ong (bà) Tru'áng phOng Khoa hQc Cong ngh vO Trir&ng
phOng Ké hôgch tài chInh,
QUYET DJNH:
Diêu 1. Cho phép 38 d tài, nhim vii ctp co sâ näm 2020 (danh miic kern
theo) vâi tong kinh phi thrc hin là: 1.013.000.000 dông (Met t$' khong tram mithi
ba triU dong). Trong do:
+) 983.000.000 dong (chin tram tam rnuai ba triu dOng): lay tü' nguOn thu
hçip pháp cüa Nhà trithng;
+) 30.000.000 dông (ba rnrnyi triu dong): lay tir nguôn dôi irng cüa các dê tài.
ye

Diêu 2. Chü nhim các d tài, nhim vi cO trách nhim t chiirc thrc hin theo
Thuyêt minh d duçrc Hiu tming phê duyt và phài hoàn thành báo cáo tong két, nghim
thu kêt qua nghiên ciru, thanh quyêt toán kinh phi truâc ngày 31/5/2021.
Diu 3. Các Khoa và các B mon chñ quãn cO trách rthim don dc, kim tra tin do
thirc hin theo dung quy djnh hin hành.
Diêu 4. Các ông (bà) TruO'ng phOng KHCN, Trumg phOng K hotch tài chinh,
Trurng các Khoa, Tru'âng các B mOn và chü nhim các dê tài, nhim vii chju trách
nhim thi hành Quyêt djnh nay]. S_—
Noi nlzân:
Tft:ONG

-Nhu'diêu4;
- HUMG eOFFICE;
- Lru: HCTH, KHCN.
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DANH MUC BE TAI/NHIM VU KHOA HQC VA CONG NGHE CAP CO sO NAM 2020
(kern theo Quyé't d.inh so' 483/QD-MDC ngày 16 tháng 6 nàrn 2020)
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Yêu cau san phâm
dat thro'c

25

- 01 bài báo dang trên tap chI chuyên
ngành trong nuó.c
- 01 bài báo dãng tai I-Ii tháo trong nu'ó.c
- HO trçY 01 Nghiên cáu sinh

20

- 01 bOi bOo dang trên tap chI chuyén
ngOnh trong nuác
- 01 bOi bOo dãng ti I-1i thOo trong nucc

30

- 01 bOi báo dang trén tp chi chuyên
ngOnh trong nuóc
- 01 bài bOo dãng tai Hi thOo trong nuc
- Huóng dn thOnh cOng 01 Sinh viên
bOo v thOnh cOng d On tt nghip
-01 may mOi IuOi cua

68

- 01 bOi bOo dâng trén tap chI chuyén
ngOnh trong nuóc
- 01 bOi bOo dang t?i Hi thOo trong nuc
- Huóng dn thOnh cOng 01 Sinh viên
bOo v thOnh cOng d an tt nghip
- 01 may tách bOn rotor

Be tài KH&CN
Nghién thu dng lyc hoc vâ diu
khin barn qu5 dio tay may robot có
khâu dOn hi

2

Nghiên cru tInh cht hp thy song
diên th' cüa siéu vt lieu meta cu trOc T20-02
chiral
Nghiên C11U, thit k& ch tao c cu
tay quay con truol kt hop vó'i cam
phOng dang cho mOy rnOi IuO'i cua
vông tu dng có cOc buóc luOi cua
khOc nhau irng dung cho cOc co sO
ch bin g

Tinli toOn, thit k vO ch tao may
tOch bin rotor kiu bánh elip

B mOn
Nguyn
MOy và
T20-03
Dang Tn TB Cong
nghiêp

T20-04

Pham
Thj ThOy

BO mon
K thut
khI

25

20

30

38

30

Ghi cht

Nghién ciru tng dyng toán thng ké
phát hin sal s thô vâ xác djnh dim
T20-05
1ui co s& không ng djnh trong quan
trAc chuyên dch ngang cOng trInh

6

Dánh giá kha nãng rng dyng cOng
ngh bay khOng nguOi Iái có tich hcp
RTK trong cOng tOc do v thành Ip T20-06
bOn d dia hInh t' ìê IOn tai cOc mO Jo
thién

NghiCn cOii Iya chçm phuong phOp
dnh huOng mt bng phO hp qua
gieng dtrng cO do sau Ion 0 các mO
hm 10 tai Viêt Nam.

8

T2007

Nghién cru quy trInh 1p dat vO thOnh
1p modul phn rnrn d xr Is lieu
T2008
he thong tu dOng quan trc biên dang
cOng trinh thuS' din

Pham
Quc
Khánh

Lé Van
COnh

VO Ngc
Dung

Nguyn
HO

Bô mon
Trc dja
cOng trInh

BO mOn
Trãc dia
mO

BO mOn
Trc dia
mo .

BO mon
Trc dia
cOng trinh

25

40

35

25

25

- 02 bài báo dang trên tip chI chuyén
nganh trong nuc
- Huó'ng dn thành cOng 01 H9c vién
cao hoc bão ye thành cong lun van thac
sy
- 01 chucng trInh may tInh

40

- 01 bâi báo dãng trén tap chI quc tê
thuc danh rniic Scopus vâ 01 bài báo
dang trên tap chI chuyên ngành trong
nuóc
- 01 bOl bOo dang t?i Hi thOo trong nuOc
- Huóng dn thành cOng 02 Sinh vién
bOo v thOnh cOng d On tt nghip
- 03 san phm irng dyng

35

- 01 bOi bOo dang trCn tap chI chuyên
ngOnh trong nucc
- 01 bOl bOo dang t?i Hi thOo quôc té Va
01 bOi bOo däng ti hi thOo trong nuc
- I-luóng dn thOnh cOng 01 thac s bOo
ye luOn On tot nghiep
- Hiróng dOn thOnh cOng 01 Sinh viên
bOo v thành cOng d On tt nghip
-01 quy trinh cOng ngh

25

- 01 bOi bOo dang trên tap chI chuyên
ngOnh trong nuOc
- 01 bOi bOo dang t?i hi thOo trong nu.Oc
- Huóng dn thành cOng 01 thac s bOo
ye thOnh cOng lun On tt nghiep
- 01 quy trInh cOng ngh

9

10

Nghien ciru giái thut SfM phyc
x I d lieu ánh UAV trong thânh
lap mô hInh dia hInh3D

T20-09

Pham
Van Hiêp

Bô mon
Ban d

Nghien thu Crng dyng ngOn ngCt 1p
trInh Javascript trên nn tang diên
Pharn Thi
Bô mOn
toán dam may Google Earth Engine T20-10
Thanh
Do ánh Va
d dánh giO tInh tr?ng han han tir da
HOa
vin thám

25

25

25

25

lieu ánh vin thám.

I I

Nghién ciru kt hçp mô hInh toán
cOng nghé GIS dành giá ri ro li lyt
tii i iuu song

12

Nghiên ciu quy Jut phân b áp Iirc
va kha nãng chiu tài ca vi chiig co
khi hóa có kt cu ha trn thu hi
than nóc trong khai thác via than dày,
dc thoái khi xung sàu yang Quàng
Ninh

T201

T20-12

Duong
Anh Quân

BOi
Manh
Tang

BO mOn
Bàn d

BômOn
Khai thác
hm lo

30

25

- 01 bâi báo dâng trên t1p chI chuyên
ngành trong nuc
- 01 bài báo däng tai hi tháo trong nuóc
- Hthng dn thánh cOng 01 thc s báo
v thành cOng lu.n an tOt nghip
- Huong dn thành cOng 01 sinh viên
bâo v d an t& nghip
-01 san phm trng dyng
- 01 bài báo dang trên t?p chI chuyén
nganh trong nuc
- 01 bâi báo dang tai hi tháo trong nu'Oc
- 01 san phm rng dyng

30

- 01 bãi báo dãng trên tp chI chuyen
ngành trong nuc
- 01 bài báo dang t?i hi thão trong nLrOc
-01 san phm 1rng dyng

25

- UI hài báo dang trên tp chi chuyên
nganh trong nuic
- 01 bài báo dang t?i hi thão trong niiOc
- HuOng dn thành cOng 01 th?c s' bão
ye thành cOng lun an tot nghip
- Huóng dn thành cOng 03 sinh viên
bâo v d an tt nghip
- 02 san phrn (ing dung

Xác djnh kIch thuóc tru than báo v
darn báo khai thác an toàn vã tn thu
Bô mon
Pharn
13 tãi nguyen cho via L7 Cánh Tây cnh T20-13
Khai thác
D(rc Hu'ng
via moong L Thiên 790 — Cong ty
htm là
CP than MOng Duang

Nghien ciru ánh huOng ciia các dic
tmnh he khe nrt td ca ch sOp
than
Bô mOn
Lê
14 noc phIa truóc giân chng trong là T20-14
Khai thác
Tin Dung
chci co gió'i hóa Via I I mO than Ha
hm lô
Lm

Nghiên ciru Iya chon cong nghe khai
IS thác phà hop Cho các mO qung titan
sa khoOng yen bin VietNam.

Nghien cru xOy drng mO hInh toán
1p k hooch khai thOc dOi han cho
16
cOc mO dá vOl nguyen Iiu xi mãng 0
Viêt Nam

T20- IS

T20- 16

BO mon
Lê
Khai thác
Qul Tháo
Jo thiên

130 mOn
Trn
Khai thác
DInh Bão
10 thiên

25

40

40

25

25

- 01 hal báo dAng trên tap chI chuyên
ngành trong nm9c
- 01 bài báo dang tai hi thâo trong nu9c
- Huing dn thành cOng 01 thac s báo
v thành cOng 1u.n an tot nghip
- Huong dn thành cOng 01 sinh viCn
báo ye d an tt nghp Va üi nhórn sinh
viên nghien ciru khoa h9c
- 02 san phm irng dyng

40

- 01 bài báo dãng trên tap chi quc t
thuc danh myc Scopus/ESCI
- 01 bài báo dãng trCn tp chi chuyên
ngành trong nuic
- 01 bài báo dãng tai hi thão trong nuOc
- Huóng dn thânh cOng 01 thc s bão
v thành cOng 1un an tot nghip
- Huóng dn thành cong 01 sinh viên
báo v d an t& nghip
- 01 SOn phm trng dyng

40

- 01 bOi bOo dang trén tap chj quc t
thuc danh mic Scopus
- 01 bOl bOo dang trên tap chi quc t
- 01 bOi báo dang trên tap chI chuyén
ngOnh trong nuóc
- H trçi 01 Nghiên cuu sinh
- Huong dn thành cOng 01 sinh viCn
bOo v dè On tét nghip và 01 nhórn sinh
viên nghien cLru khoa hpc

25

- 02 bOi bOo dang trên tap chí chuyên
ngOnh trong nu'óc
- 01 bOl bOo dãng ti hi thOo trong nuOc
- Huóng dn thOnh cOng 01 sinh viên
bOo v do On tot nghip
-01 sOn phm Ong dyng

Nghien cru ành hu&ng ciia hn hap
phu gia bin tmnh cln tInh cht caa be
17 tong cht 1ung cao ht mjn str dyng T20-17
trong các cOng trinh yen bin vã hal
dáo

Nghiên cru sr dyng ct Iiu tái ch
18 tir be tong ph thai cl ch tao be tOng T20-18
xi rnang thông thuOng

Nghiên thu diu kin tir nhiên, tài
nguyen thiên nhiên, mOi truO'ng ca
19 Ha Ni clánh giá tác dông ciia tãi
nguyen nu'ó'c trong qua trmnh do tlii
hóa vâ phát trin bn yang thu do
Xây dirng ban d sinh khi vâ u'ó'c
tInh tr lu'cng carbon trong nông
nghiêp sr dyng ánh Sentinel Va Cac
20
mO hinh phân tIch dü' lieu Ion (big
data). Ly vi du tai khu vtrc huyên
Giao ThOy, tinh Nam Djnh

21

T20-19

T2020

Nghiên thu dánh giá su phân b vã
rOl ro sinh thai cOa rnt s kim Ioi
T20-2 I
nng trong nu'Oc và trm tIch cOa môt
s sOng khu vuc nOi thành Ha Nôi

Tang
Van Lam

Dng
Quang
Huy

Cao
Cuô'ng

B mon
K thutt
xay dyng

Bô mon
XD ha
tang co sO'

B mOn
Dia sinh
thai và
CN Môi
tru'O'ng

BO mOn
Phan Thj
Môi
Mai Hoa truOng co
sO'

Dào
Trung
Thânh

Bô mOn
K thuOt
rnOi
tru'O'ng

30

20

20

25

20

30

20

20

- 01 bâi báo clang trên tp chI quc t
- 01 bái báo clang trén tp chI chuyên
nganh trong nuâc
- 01 bài báo clang t?i Hi tháo trong nuó'c
- 01 nhórn sinh viên nghien ciru khoa hgc

- 01 bãi báo clang trên tap chi chuyên
nganh trong nu&c
- 01 bài báo clang tai Hi tháo trong nuc
- 01 nhórn sinh viên nghien thu khoa hc

- 01 bài báo clang trén tap chI chuyên
nganh trong nthc
- 01 bâi báo clang t?i 1-1i thâo trong nuóc
- Hu'Ong dan thành cOng 01 sinh viên
báo v do an tOt nghip

25

- 01 bài báo clang trén tap chi chuyên
nganh trong nuóc
-01 bâi báo clang tai Hi thão quc t
- Hu'ó'ng dn thành cOng 01 sinh vién
bâo v d an tt nghip vâ 01 nhóm sinh
vien nghien thu khoa hpc
-01 san phâm irng dyng

20

- 01 hñi báo clang trên tap chI chuyên
ngânh trong nu'ác
- 01 bài báo clang tai F1i thâo quôc té
- 01 bài báo clang tal Hi tháo trong nu'cic
- Hu'O'ng dan thânh cOng 01 sinh vien
bào v d an tt nghip

Nghiên ci'iu sir hInh thành, phát trin
diapia set và mi quan he vói các tich
Lê
22
T2022
ty dâu khi khu vuc trung tam b
Ngoc Anh
trm tIch Song Hng.

Nghien cOu rng dung mO hinh tang
23 tru'Ong cung Ong d báo san lu'cing T20-23
khai thác du khI rnO X, B COu Long

Bii
Thj Ngan

Bô mon
cIitt
Dâu kliI

Bô mon
Dia chat
Diu khI

Nghiên cOu tIch hcp phãn tIch ph va
thuôc tInh dia chn tim kim các by
Bô mOn
Nguyen
24 dâu khI phi cAu t?o trong trm tIch T20-24
Dia chat
Minh Hôa
Miocen duói khu vrc Dông Bc mO
Dâu khI
Bach H, b Ciru Long.
Phân l°ai thach hoc t11 tài lieu dja vt
l2 ging khoan bng rnng trI tu
25 nhãn tao, rng dyng cho các ging T20-25
khoan 184-1143 A,B,C, chuong trInh
khoan di duong t?i Bin DOng.

Vu Hông
Dirong

B mOn
Dja vt l

NghiCn c(ru kha nãng irng dyng giai
pháp born ép h hóa phm cht hot
Bô mOn
Nguyen
26 tInh b rnt — polymer nhtm nâng cao T20-26
Khoan Khc Long
h s thu hi du cho tng Mong nOt
Khai thác
né mO Bach H.

Nghien cOu Ong dyng mO hinh toán
thng ke da chiu trong xây dyng
27
mang hrói thärn dO mO than BInh
Minh, Quáng Ninh

T20-27

BO mOn
Do
Tim kirn
Manh An thãm dO

25

20

20

25

20

20

25

- 01 bài báo dang trén tp chi chuyên
ngãnh trong nu.óc
- 01 bãi báo dang tui Hi thão trong nuoc
- 01 san phâm rng dyng

20

- 01 bâi báo dang trên tp chI chuyên
nganh trong nuóc
- 01 bài báo dang tai Hi tháo trong nuOc
- Huo'ng dn thânh cong 01 sinh vién
bâo v tt nghip

20

- 01 bài báo dang trên tip chf chuyén
ngánh trong nuóc
- 01 bài báo dãng t?i Hi tháo trong nuOc

25

- 01 bái báo dang trén t?p chI chuyén
nganh trong nuóc
- 01 bãi báo dang tii Hi thào trong nuóc
- I-luong dn thânh cong oi sinh viên
báo ye do an tot nghip
-01 san phâm trng dyng

20

20

- 01 bài báo däng trên tap chi chuyen
ngành trong nuác
- 01 bài bão dang tai Hi thâo trong nuOc

- 01 bãi báo dãng trén tap chI chuyên
ngânh trong nuOc
- 01 bâi báo dang t?i Hi thâo trong nuOc
- Huóng dn thânh cOng 01 sinh viên
báo v d an tt nghi

Nghiên cóu dic dim dja mio kin
t?o khu vrc dáo L9 Son (Quãng
28
Ngai) phuc vu quy hoach phát triên
du lich cia cht cOa ving

T2028

Phan
Van BInh

Bô mon
Dja chit

Nghiên ciru clãc dim hóa thach
Tring l (Forarninifera) trong tram
tIch Holocen khu vyc Tây Nam trang
29
T2029
sâu bien DOng vâ 9 nghia cia chOng
trong vic Iun giái mOi tru*6ng trim
tIch.

Ngo Thi
Kim Chi

B mOn
Djacht

Nghiên ciru dja hóa mOi tru'Ong dat
30 khu vyc Di Thinh - Me Linh phyc
vy phát trin bn viThg rau an toàn

Dng
Thi Vinh

Bô mon
Khoáng
thach và
dia hóa

31

Nghiên c&u sir ánh huOng cüa dãc
dim nhâ quán 19, tarn 19 nhã diu tu
dn mOc du tu ctia các cOng ty tharn
gia th truông chirng khoán tal Viêt
Nam

T20-30

T20-3 I

Nghien ctru các nhân t ánh huOng
dn 9 dnh khOi nghip cüa sinh viên
32 khi nganh kinh t trong các truOng T20-32
dal hoc k thuât trên dia bàn thành
ph Ha Ni
Nghiên ctru các nhãn t ành hung
clén mc hoc phi theo quan dim
ngu'i hoc t?i trung Dal hpc MO Dia chat

T2033

Hoàng
Thj Thüy

Dinh
Chiêu

Lê Van
Chin

BO mOn
Kê toán
doanh
nghip

B mOn
Quán tr
DN mO

BO mOn
Quan tn
DN rnO

25

20

20

30

20

20

25

- 01 bài báo clang trên tp chI chuyên
ngành trong nu'ic
- 01 bài báo clang tai Hi thão trong nuic
- Hisong dn thânh cOng 01 sinh viên
báo v d an tt nghip
-01 san phrn ing dyng

20

- 01 bãi báo clang trên ttp chi chuyên
ngành trong nuOc
- 01 bãi báo clang tti Hi tháo trong nu.ó.c
- Huing dn thành cOng 01 sinh viên
bâo v cl an tt nghip
- 01 san phrn ü'ng dyng

20

- 01 bài báo clang trên tp chI chuyên
ngânh trong nuó,c
- 01 bài báo clang tui Hôi tháo trong nuóc

30

- 01 bài báo clang trén tip chi quc t
- 01 bãi báo clang trén tp chi chuyên
ngành trong nuóc
-01 bàibáodangtrenhithâoquOctê
- 01 nhOm sinh viên nghiên ciru khoa
hoc
- 02 san phm rng dyng

20

20

- 01 bãi báo clang trên tp chi chuyên
ngânh trong nuóc
- 02 san phrn tmg dyng
- 01 bi báo dang trên tap chI chuyên
ngành trong nuOc
- 01 nhOrn sinh viên nghien cu khoa
hoc
-01 san pham Ong dyng

34

Nghiên cCru phOt trin mt s rnô
hInh trI tu nhân tao dy báo giá
quing st th giói

T20-34

Vu
Dip Anh

BO mOn
Kinh tê
cc sa

Di rnói phuong pháp day và hc CC
1Ôfl L
Iuân ChInh trj 0. TruOng Di
T20-35
h9c MO - Da cht truóc tác dng cOa
cách I11ng cOng nghip 1n thr tu

Bô mon
Tu tuOng
H ChI
Trn Th
Minh vO
Phic An
Chii nghia
xãhi
khoa hoc

GiOi pháp phát trin du ljch khám phá
36 dja chtt gn trái nghini du lich van T20-36
hóa i Viët Nam

Bô mon
Dào
Triêt h9c
Tlij Tuyt vã pháp
I ut

40

20

20

40

- 01 bài báo dang trên tap chI quc t
thuc danh miic Scopus
- 01 bài báo dang trên tap chI chuyen
ngành trong nuc
- 01 nhóm sinh viên nghiên c(ru khoa
hoc
-01 san phm iirng dyng

20

- 02 bài báo dang trên tap chI chuyén
nganh trong nuc
- 01 bài báo däng trêii hi thão trong
nuóc
-01 sánph.mrngdyng

20

Nhiêm vu KH&CN
Nghiën ciu xây dçrng phtn mém
quOn l hi nghj vO d tài nghién cu.0
Dinh
B mOn
T2037
30
30
khoa hoc Sinh viën tai truOng Dai
Hal Nam Dja chInh
hoc MO - Dia chit
Nâng cao cht 1ung giàng day và
Bô mOn
h9c tp mon Lch str Dâng Cong san
kinh té
Vit Nam
Trung Di h9c MO Dng Th
chinh tr
38 DIa cht theo huOng phOt trin nãng T20-38
Thanh
và lch sü
20
20
lye nguOi hpc trén nn tOng xOy dyng
TrOm
dOng cong
b tOi lieu vO cOng cy kirn tra, dOnh
sOn viêt
giO
Nam
T 6 ng
983
30
1013
Bang chu: Mt tS' khOng tram rnuOi ba triOu dOng./

- 01 bâi báo dang trén tap chI chuyén
ngânh trong nuóc
- 01 san phim irng dyng

II

- 01 Phãn rnm quail i hi nghj Khoa
hoc
- 01 Phân mém quOn I dé tãi nghiên
ciru khoa hoc Sinh vién
- 01 bOi báo dang trên tap chI chuyên
ngânh trong nuóc
- 01 bOl bOo dang trên hi thOo trong
nuoc
- 02 sOn phm (mg dyng

