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 nE TAI/NHIM VIJ KHOA HQC vA CONG NGH CAP CO S
(kern theo Quyêt djnh so' 483/QD-MDC ngày 16 tháng 6 nàm 2020)

TT

Ten dê tài

Ma so

Do'n vi
'
chü trI

Chü nhim

Kinh phi
Kinh phi tu'
Nhà truong
nguôn khác
cap
(triu ding)
(triu dông)

Tong kinh
phi (triu
dông)

NAM 2020

Yêu cilu san phm dt duc

Ghi chü

Dê tãi KH&CN
Nghiên ciru dng 1irc h9c vã
diu khin barn qu dao tay
may robot có khâu dan hi

2

3

T20-01

Dinh Cong B mon CG
1 thuyt
Dat

Nghiên cru tInh cht hp
Tong Ba
th song din tir cüa siêu vt T20-02
Tuân
lieu meta ctu trOc chiral

Nghiên ciru, thiêt k, chê tao
co' câu tay quay con tnrcYt
k& hçp vii cam phang dñng
cho may rnài 1u'O ciia vOng
tir dng có các buâc 1uO
cua khác nhau tmg ding cho
các co si ch bin g

Nguyen
T20-03
Dang Tan

B mOn Vt
1

Bô mOn
May và TB
Cong nghip

25

20

30

25

20

30

- 01 bâi báo dang trên tap chI
chuyên ngành trong nuc
- 01 bài báo dang tai Hi tháo trong
nu'cc
- H tr 01 Nghiên ciru sinh
- 01 bài báo dang trén tap chI
chuyên ngành trong rnrc
- 01 bãi báo dãng tai Hi tháo trong
nuoc
- 01 bài báo dang trén tap chI
chuyên ngành trong nuàc
- 01 bài báo dang tai Hti thâo trong
nu'ó'c
- HuOng dn thânh cong 01 Sinh
viên báo v thành cOng d an tt
nghip
- 01 may mài lu'O'i cua

/

4

TInh toán, thiêt k và ch
tto may tách bin rotor kiu
bánh clip

- 01 bài báo dang trên ttp chI
chuyên ngành trong nirc
- 01 bài báo dang tai Hii thào trong
120-04

Pham Thi
ThOy

Nghiên cñu irng diing toán
thng kê phát hin sai s thô
Pham
vã xác djnh dim Iucn CO SO
T20-05 Quc
không ng dnh trong quan
Khánh
trc chuyn dch ngang cOng
trInh

6

Dánh giá khã nang trng dung
cOng ngh bay không ngithi
lái Co tIch hp RTK trong 120-06 Lê Van
Canh
cOng tác do ye thành I ban
d dja hInh t' 1 IOT1 tai CaC
mO 1 thiên

Bô mon K
thut cc khI

B mon
Trc da
cong trinh

Bô mon
Trãc da mO

38

25

40

30

68
- Hung dn thành cOng 01 Sinh
viên báo v. thành cOng ct an tt
nghip

25

40

- 02 bài báo dang trên tap chI
chuyên ngành trong nuic
- Humg dn thành cOng 01 Hc
viên cao hc bâo v thãnh cOng 1un
van thac s
- 01 chuung trinh may tInh
- 01 bài báo dang trên tap chI quc
t thuc danh miic Scopus và 01 bâi
bão dang trên tap chI chuyên ngành
trong nuàc
- 01 bãi báo dang tai Hi tháo trong
nuàc
- Hung dn thành cOng 02 Sinh
viên báo v thãnh cOng d an tt
nghip
- 03 san phâm iirng dung

01 bài báo dang trên tp chI
chuyên ngãnh trong nuOc
UI bài báo däng ti Hi thâo quôc
t và 01 bài báo dàng ti hi thâo
trong nuOc
Hithng dn thành cong 01 thc. s
bâo v 1un an t& nghip
HixOng dn thành cong 01 Sinh
viên bão v thành Cong d an tt
nghip
01 quy trinh cong ngh
-

-

7

Nghiên ciru lira ch9n
phucing pháp djnh hung
VO Ngoc
mt bang phit hp qua giêng T20-07
Dung
dung có d sâu iOn a các mO
ham là ti Vit Nam.

Bô mon
Tr.c. dia mO

-

-

-

-

8

Nghiên cüu quy trInh lap dit
và thành 1p modul phân
mêm dê xi~ i so 1iu h
thông tr dng quan trãc biên
dang cong trInh thus' din

01 bài báo däng trên tp chI

chuyên ngành trong nuOc
01 bài báo dang ti hi thâo trong
-

T20-08

B mon
Trãc da
cong trinh

nuOc
Huàng dn thành cong oi thc sS2
bão ye thành cOng luân an tt nghip

25

-

-01 quytrinhcongnghc
01 bâi báo dang trên tp chI chuyên
ngành trong nuórc
01 bài báo dang ti hi thão trong
-

-

Nghien cu'u giai thut SfM
phuc vu xtr l dü lieu ánh
UAV trong thành lap mO
hInh dja hinh 3D

1 20-09

Pham Van Bô mon
Ban d
Hip

nixOc
Huang dan thanh cong 01 thc sy
-

75

25

bão v thành cong 1un an tot nghip
HuOng dan thành cOng 01 sinh
viên báo v d an tt nghip
-

-

01 san phim img diing

- 01 bài báo dang trén tip chI chuyên
Nghiên cthi mg dung ngôn
ngü 1p trinh Javascript trên
flfl tang din toán dam may
10
Google Earth Engine d
dánh giá tInh trtng hn han
tr dtr lieu ãnh vin thám.
•

Nghiên cü'u kt hçxp mô hInh
toán và cong ngh GIS dánh
giá rüi ro lü lit tui ht luu
song Ca

ngành trong nuc
T20-10

T20-11

Bô mon Do
Pham Thi
ânh và viên
Thanh HOa
thám

Ducmg
Anh Quan

Bô mon
Bàn d

- 01 bài báo dang tti hi thào trong
25

25

nrc
- 01 san phâm rng diing

n

30

- 01 bài báo dang trên ttp chI chuyên
ngành trong ninfic
- 01 bài báo dang tti hi thào trong
nuic
- 01 san phâm irng diing
- 01 bài báo dang trên tp chI chuyên

Nghién cru quy 1ut phân
ho áp hrc va khà nãng chju
tái cüa vi chng c khI hóa
12 cO kt cu ha trn thu hi
than noc trong khai thác via
than dày, dc thoái khi
xuOng sâu viiing Quang Ninh

Bô mon
Büi Manh
Khai thác
T20-12
Tang
ham là

25

25

ngành trong nu'ic
- 01 bài báo dang ti hi tháo trong
nisOc
- Hung dn thành cOng 01 thc s
báo v thành cOng lun an tt nghip
- Humg dan thành cOng 03 sinh
viên bào v dO an tt nghip
- 02 san phâm irng diing
- 01 bài báo dãng trên tp chi chuyên
ngành trong nuc
- 01 bài báo dang ti hi thào trong

13

Xác dinh kIch thrnic tru than
bâo ye dam báo khai thác an
toàn và tn thu tài nguyen
cho via L7 Cánh Tây cnh
via moong L Thiên 790 —
COng ty CP than MOng
Dwrng

Bô mOn
Phm Düc
Khai
thác
T20-13
Hu'ng
ham là

nirâc
- HuOng dn thành cOng 01 thc sy
25

25

bào v thành cong lun an tot nghip
- Hirfing dn thành cong 01 sinh
viên báo v d an tt nghip và 01
nhóm sinh viên nghiên ciru khoa hçc
- 02 san phm irng diing

Nghiên cru ânh hu'ng ca
các dãc tInh he khe n tj
co ch sp d than nóc phIa
14
truâc giàn chng trong lô
chçi co gifii hóa Via 11 mó
than Ha Lam

Nghiên cñu hrra chon cOng
ngh khai thác phü hçp cho
15
cac mO qung titan sa
khoang yen bin Vit Nam.

Nghiên ciru xây drng mO
hInh toán lap kê hoach khai
16 thác dài han cho các mO dá
vOi nguyen 1iu xi rnãng
VietNam

- 01 bài báo dang trên tp chI quéc
t thuc danh miic Scopus/ESCI
- 01 bài báo dang trên ttp chI chuyên
ngành trong nuc
- 01 bài báo dãng tai hi thâo trong
Lê Tin
T2014
Dung

Lé Qui
T20 15
Thão

Bômôn
Khai thác
hâmlO

BO mon
Khai thác 10
thiên

BO mOn
Trân DInh
Khai
thác 10
T20-16
Bão
.
thiên

40

40

25

40

40

25

- Huang dn thành cong 01 thac s
bão v thành cOng 1un an tot nghip
- HuOng dn thành cOng 01 sinh
viên báo v d an tt nghip
-01 San phârn 1rng dung
- 01 bài báo dang trên tap chI quc
t thuc danh mic Scopus
- 01 bài báo dang trên tap chI quOc tê
- 01 bài báo dãng trên tap chI chuyên
nganh trong nu'c
- H tro 01 Nghiên ciru sinh
- Hung dn thành cOng 01 sinh
viên bão v d an tt nghip và 01
nhóm sinh viên nghiên cru khoa hçc
- 02 bài báo dãng trên tap chI chuyên
ngành trong nrniic
- 01 bài báo dang tai hi tháo trong
nuO'c
- Hrng dn thành cOng 01 sinh
viên bão ye dO an tot nghip
- 01 san phârn irng diing

Nghiên ciru ánh hung cüa
hon hcTp phii gia biên tInh
den tinh chat cua be tong
17
chat lung cao ht mln six
ditng trong các cong trInh
yen biên Va hãidão

Nghien ciru six dung cot lieu
tai che tu be tong phe thai
.
18
de che tao be tong xi mang
thong thucmg

Bô mon K
Tang Van
thuât
xay
T2017
Lam
thm g

T20-18

Bo mon XD
Dang
Quang Huy ha tang cci so'

Nghiên ciru diêu kin tir
nhiên, tài nguyen thiên
nhien, moi trucmg cua Ha
Do Gao
19 Noi danh gia tac cong cua T20-19 Cucmg
tai nguyen flUYC trong qua
trinh do thj hóa và phát trin
bn vüng thñ do
Xay drng ban do sinh khoi
và uOc tInh tr Iung carbon
trong nông nghip sir diing
ãnh Sentinel và các mO hinh
.
20
.
phan tich dU Iiu km (big
data). Lay vi dv tai khu virc
huyn Giao Thüy, tinh Nam
Dinh

.
BomonDia
.
,.
srnh thai va
,.
CN Moi
trn g

30

20

20

30

20

20

- 01 bài báo clang trên tp chI quc t
- 01 bài báo clang trên tp chI chuyên
ngành trong nuOc
- 01 bai bao clang tai Hôi thao trong
nirâc
- 01 nhóm sinh viên nghiên c0u
khoa hoc
- 01 bài báo clang trên tp chI chuyên
ngành trong nrnic
- 01 bai bao clang tai Hoi thao trong
nuc
. vien nghien cu'u
- 01 nhom smh
khoa hc
- 01 bài báo clang trên tp chI chuyên
ngành trong rnxâc
- 01 bai. bao clang tai Hoi thao trong
nuoc
- Hucxng dan thanh cong 01 sinh
viên bão v d an tM nghip
- 01 bài báo clang trén tp chI chuyên
ngành trong nuc
- 01 bài báo clang ti Hi thão quôc té

Phan Tlii
T20-20
.
Mai Hoa

B9Ofl
Moi truo'ng

25

25

- Huàng dan thành cOng 01 sinh
viên bão v do an tot nghip và 01
nhóm sinh viên nghiên cru khoa hpc
- 01 san ph.m 1rng dung

21

22

-

24

25

Nghiên ci'ru dánh giá S1T
phân b vá riii ro sinh thai
cña rnt s kim loai nng
trong nuc và trim tIch cia
mt s sOng khu VTtC fl91
thành Ha Ni
Nghiêri ctiru sr hInh thành,
phát trin diapia set và mi
quan h vó cáo tIch ti du
khI i khu virc trung tam b
trm tIch SOng Hông.

Nghiên ciru irng ding mô
hInh tang trung cung 1rng
dê báo san lucmg khai thác
dâu khI mO X, Be Cru Long

Bô mon K
Dào Trung
thut môi
T20-21
Thành
trilYng

Lê Ngçc
T20-22
Anh

T2023

Nghiên ciru tIch hçrp phân
tIch phO Va thuc tInh da
chin tIm kiêm các by du
khI phi cu tao trong trm
tIch Miocen duó'i khu vuc
DOng Bãc mO Bach HO, be
Ciru Long.

T20-24

Phân loai thach hc ti.ir tài
Iiu dja vt 1 giêng khoan
bang mng trI tu nhân tao,
irng dung cho các giêng
khoan 184-1143 A,B,C,
chuong trInh khoan dai
dircmg tai Biên DOng.

T20-25

Büi Thj
Ngân

Bô mon
Dia chat
Dâu khI

B mon DIa
chat Dâu khI

20

25

20

20

25

20

- 01 bài báo dang trên tap chI chuyên
ngành trong nuc
- 01 bài báo dang tai Hi tháo quôc tê
- 01 bài báo dang tai Hi tháo trorig
nuôc
- Hung dn thành cOng 01 sinh
vien báo v d an tt nghip
- 01 bài báo dang trên tap chI chuyên
ngành trong nuâc
- 01 bài báo dang tai Hi thão trong
nuc
- 01 san phm áng diing
- 01 bái báo dang trên tap chI chuyên
ngành trong nuic
- 01 bái báo dang tai Hi thão trong
nuc
- Hu'ng dn thành cOng 01 sinh
viên báo v tt nghip
- 01 bài báo dang trên tap chI chuyên
ngành trong nu'âc

Nguyen
Minh HOa

B mon Dja
chAt Dâu khI

20

20

- 01 bài báo dang tai Hi thão trong
flUIYC

Vu Hông
Duong

B mOn Dja
vt 1'

25

25

- 01 bài báo dang trên tap chI chuyên
ngành trong nuOc
- 01 bài báo dang tai Hi tháo trong
nixâc
- Huông dn thánh cOng 01 sinh
viên báo v d an tAt nghip
- 01 san phAm iimg diing

Nghiên ciru khã näng rng
cting giài pháp born ép h
hóa phm chit hoat tInh b
26 mt — polymer nhäm nang
cao he so thu hoi dau cho
tang Móng nirt né mO Bach
H.
Nghiên ciru üng dicing rno
hInh toán thông ké da chiêu
27 trong xây d%mg ming luOi
thãm dO mO than BInh
Minh, Quang Ninh

Nghiên ciru dãc dim dia
mao kin tao khu vuc dão
28 L San (Quáng Ngai) phuc
vii quy ho.ch phát trin h1
lich dia cht cüa vüng

Nghiên ciru dc diem hOa
lo
Trüng
thich
(Foraminifera) trong tram
tIch Holocen khu virc Tây
29
Nam trüng sâu biên Dong và
nghia cüa chüng trong V1C
1un giãi mOi trUYng tram
tIch.
Nghien cu'u dia hoa moi
.
•
truang
dat khu vuc Dai
•
.
30 Thinh - Me Linh phuc vu
phat trien ben vimg rau an
toàn

B mon
Nguyen
Khoan 120-26
Khac Long
Khai thac

D Mh
T20-27
An

B mOn
TIm kiêm
thäm dO

20

20

20

20

- 01 bài báo dang trên tp chI chuyên
ngành trong nrc
- 01 bài baodang ti Hi thâo trong
niioc

- 01 bài báo dang trên tp chI chuyên
nganh trong nuâc
- 01 bài báo dang ti Hi thào trong
nijàc
- Huàng dn thành cong 01 sinh
vien bão v d an tt nghip
- 01 bài báo dang trên tp chI chuyên
ngành trong nuc
- 01 bài báo dang ti Hi thão trong

T20-28

T2029

Phan Van
Binh

Ngô Thj
Kim Chi

B? mon Da
chat

B mon Dja
chat

25

20

25

- Hung dn thành cong 01 sinh
viên bão vdô an tot nghip
-01 sânphâmirngdiing

20

5'

T20-30

Dang Thi
:
Vmh

Bo mon
Khoang
• •
thach va dia
hóa

flUC

- 01 bài báo dang trén tp chI chuyên
ngánh trong nuc
- 01 bài báo dang ti Hi thão trong
ni5râc
- Hung dn thành cong 01 sinh
viên báo v d an tt nghip
- 01 san phm tmg diing

- 01 bài báo dang trên tp chI chuyên
nganh trong nuac
- 01 bai bao dang tal Hçi thao trong
nuo'c
• .

20

20

.

- 01 bài báo dang trên tp chi quc t
- 01 bài báo dang trên tap chI chuyên

1

Nghiên ciru sir ãnh hu&ng
cua däc diem nha quan 1)"
tam ly nha dau tu den miic
,
dau tu cua cac cong ty tham
gia thj truông chüng khoán
tai Viêt Nam

Bô mon Kê
Hoang ThI
loan doanh
T20-3 1
Thuy
nghip

ngành trong nuâc
- 01 bai bao dàng trên hôi thao quôc
0

30

te
- 01 nhOm sinh viên nghiên cru
khoa hoc
- 02 san phm ñng diing
- 01 bài báo dang tren tap chi chuyen

Nghien cu'u cac nhan to anh
dinh khi
hithng dn
nghiçp cua sinh vien khoi
32
nganh krnh te trong cac
trumg di h9c ky thuat tren
dja bàn thành ph Ha Ni

Le Dinh
T2032
Chieu

Nghiên cru các nhân to ành
huO'ng dn mrc h9c phi theo
33 quan diem ngui h9c tai
trung Dai h9c MO - Dja
cht

T20-33

Nghien cu'u phat trien mot
34 so mo hinh tn tue nhan tao
dir bao gia quang sat the gicn

T20-34

Di mOi phung pháp day
và h9c các mon L' 1un
ChInh trj O Truô'ng Dai hçc
Mo - Da chat truGc tac
dong cCia cách mng cOng
nghip 1n thir tu

T20-35

Bo mon
Quãn tn DN
,
mo

nganh trong nixac
20

20
- 02 san pham ung dung

B mon
Quàn trj DN
mô

20

20

Vu Diep
Anh

Bo mon
Kinh te c sci

40

40

Trn Thj
Phuc An

B mon Tu
tuO'ng H
ChI Minh và
Chu nghia
xã hi khoa
h9c

I

Van
Chin
1

20

20

- 01 bài báo dang trên tap chi chuyên
ngành trong nuc
- 01 nhóm sinh vién nghiên ci'ru
khoa h9c
- 01 san phm mg ding
- 01 bài báo dang trên tap chi quc
t thuc danh mitc Scopus
- 01 bài báo dang trên tap chI chuyên
nganh trong nixcc
- 01 nhom sinh vien nghien cuu
1oa hoc
- 01 san phm img diing
- 02 bài báo dang trên tap chi chuyên
ngành trong nuOc
- 01 bài báo dang tren hi thào
trong nuac
- 01 san phm 1rng diing

Giãi phãp phát trin du ljch
Dào Thj
k.hám phá dia cht gãn trâi
T2036
36
Tuyt
nghim du lich van hóa
VietNam
II Nhiêm vu KH&CN
Nghiên cru xây.drng phân
mém quàn 1 hi ngh va d
Dinh Hâi
37 tài nghiên cñ'u khoa hQc T20-37 Nam
Sinh viên tai tnrng Dai hQc
MO - Dia chit
Nãng cao chit krç'ng giãng
dy vâ h9c tp mOn Ljch si
Dáng Cong san Vit Nam
Trung Dai h9c MO - Da
38
chat theo huàng phát triên
nãng 1irc nguOi hpc trên nén
tang xOy drng bô tài lieu vã
cOng ciii kiêrn tra, dánh giá
Tong

Dng Th
T20-38 Thanh
Tram

BO mon
Triêt hoc và
pháp 1ut

BO mOn Dia
chInh

20

30

20

30

- 01 bài bão dang trên tp chI chuyên
nganh trong nuàc
- 01 san phâm rng diing

- 01 Phn rnm quân I' hi nghj
Khoa hoc
- 01 Phân mém quân 1 dê tâi nghiên
cru khoa hc Sinh viên
- 01 bài báo dang trên tap chI chuyên

B mOn
kinh té
chInh tn và
lich sir dang
c9ng san
viêt Nam

ngành trong niic
- 01 bài báo dang trên hi tháo
20

30
933
Bang chir: Mt t khOng tram mum ba triçu dong.I.

20
trong nuâc
- 02 san phm rng dung
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