BO GIAO DIJC VA DAo TO
TR1XNG DI HQC MO - O!A CHAT

s&9- /QD-MDC

CQNG HOA XA 1191 CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
Ha Nç5i, ngày 2 -tháng Lnam 2021

QUYET D!NH
V vic cho phép thuc hiên các d tài, nhiêm vi NCKH cp c0 s& näm 2021

HIU TRUNG TR!XNG ftI HQC MO - D!A CHAT
Can c& Luat Giáo dyc dgi hQc ngày 18/6/2012 và Lu2t tha ddi, bd sung mt
so diêu cia Luat Giáo dyc dgi hQc ngày 19 tháng 11 nám 2018;
Can ci Nghj djnh sO 99/2019/ND-CF ngày 30 tháng 12 nárn 2019 ye vic
quy djnh chi tiêt và hu'óng dan thi hành mt so diêu cza Lut tha dOi, bó sung mç5t
sO diêu cüa Luçt giáo duc dcii hoc;
Can cz Thông tu lien tfch sd 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cia Bó
Giáo dyc và Dào tio và Bó NQi vy hithng ddn thy'c hiçn quyn ty chi, tt chju trách
nhiêm v thwc hiên nhiém vu, t ch&c ho may, biên ché' dô'i vol don vj sr nghip cong llp
giáo dyc và dào tgo,
C'án c& Nghj dlnh sO 99/2014/ND-CF ngày 25/10/2014 cia Tlu tu'&ng C'hinh ph/k ye
vic "Quy djnh vic dâu tu'phát triên tiêm 4rc và khuyên khIch hogt di3ng khoa hc Va cOng
ngh trong các ccr sO' giáo dyc dgi hQc ",
Can ct quyêt d/nh sO 1171/QD-MDC ngày 12/1!/2020 cla Hiu trwO'ng Trzthng
Dai hOC MO - Dja chOt ye vic Ban hành quy djnh ye quán lj hoot dc5ng K[TJC'N cia
Tru'ô'ng Dgi hQc MO - Dja chat;
C'ãn ci nhu câu kinh phi cia chi nhim dê tài và k/ia nOng hO trQ' kinh phi cho các
dê tOi, nhim vy KHCN cap ca sO nàm 2021 ca Nhà tru'Ong,
Theo dê nghj cia các ông (ha) Tru'O'ng phOng Khoa hc Cong ngh và Tru&ng
phOng Kê hogch tài chinh,
QUYET DNH:
Diu 1. Cho phép 40 d tài, nhim vi cAp co sâ näm 2021 (danh mic kern
theo) vri tng kinh phi thirc hin là: 1.080.000.000 dông (Met t không tram tam
muoi triu dông)
Diu 2. ChU nhiêm cac d tài, nhim vi Co trách nhim t chirc thirc hin theo
Thuyt minh dã dixçc Hiu trithng phê duyt và phâi hoàn thành báo cáo tong kêt, nghim
thu kêt qua nghien cru, thanh quyêt toán kinh phi tnrâc ngày 31/12/2021.
Diu 3. Các Khoa và các B mon chü quàn Co trách nhiêm don dc, kim tra tin do
thirc hin theo dung quy djnh hin hành.
Diéu 4. Các ông (bà) TruOng phOng KHCN, Tnr?mg phOng K hoch tài chInh,
TnrO'ng cac Khoa, TruOng các B môji.. và chü nhim các dê tài, nhim viii chju trách
nhiêm thi hành Quyet djnh này./
Nci nhân:
- Nhir diu 4;
- HUMG eOFFICE;
- Ltru: HCTH, KHCN.

-HIU TRUUNG
.t.
1/

\

V
HOC :'

GS.TS

DANH MVC DE TAIINHIM VIJ KHOA HQC VA CONG NGH CAP CO S NAM 2021
(kèn'z theo Quyê't djnh s 9 /QD-MDC ngàyt--tháng 01 nàm 2021)
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DÔtàiKH&CN
Nghiên ciru kt hçp mng hc sau
Drccng
và k5 thut xp xi ti ru ma trn
hang thp giãi quy& bài toán phân T21-01 Thi Hin
tách dng thOi ngun am thanh Va
Thanh
hinh ãnh tr d Iiu da phrcng tin

2

4

Bô mon
Tin hoc
Kinh

Nghiên ctru mô hinh Deep Learning
Ngô Thj
vâ Ensemble trong thành lap bàn d
T21-02 Phtxcmg
cânh báo iu quét va ngp lt, ap
Thão
ding cho khu vrc Tinh Quâng Ngai

B mon
Tin hoc
Trc dja

TInh n djnh nghim cüa he cp
pliân s có tr

Bô mOn
Toán

Pham
T21-03
Ngçc Anh

Sr tn tti nghim và phtxcing pháp
giài gn dung phuong trInh ma trân T21-04
phi tuyn

Phim
Tun
CuOng

B mon
Toán

55

- 01 bài báo tip chI ISI
- 01 bài báo khoa hc däng k yu hi
nghj quc t
- 01 Chiiong trinh may tinh
- Hràng dn 01 sinh vien báo v d
an t& nghip

100

100

- 02 bài báo tap chI IS!
- 02 mô hinh dat d chinh xác cao
- 02 Bàn d cánh baa ii quét Va ngp
1iit
- 01 Bô cc si di lieu GIS cho khu
virc tinh Quáng Ngäi

25

- 01 bài báo dãng tap chI ni.r6c ngoài
- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngânh trong n9c

25

- 01 Bài baa dang tap chi trong
danh mvc Scopus
- Hwng dn 01 thac s bào v thành
cong !un van tht nghip

25

25

Ghi chñ

5

Nghiên ctru ch tao vt 1iu
nanocomposite CuO/Au lam d
Raman tang cr?ing b mt vi d
nhycao

6

Nghiên cfru khá nãng hp phi ion
Pb2+ cüa qung sericit & mO San
T21-06
BInh - Ha TTnh djnh huOng xr l
nixic thai nhim chi

T21MS

Trn Thi
Ha

B mon
Vt 'Y

75

- 01 Bài báo dang trên tap chI ISI
- 01 Bài báo dang trén tap chI khoa
hc chuyên ngành trong rnnc
- Hising dn 01 sinh viên bâo v tt
nghip
- 01 quy trInh cOng ngh ch tao vt
Iiu nanocomposite CuO/Au sr ding
lam d SERS do cht doe trong ntrOc
& nOng dt thâp
- 05 d SERS trên ca sâ vat lieu
nanocomposite Cu/Au cO th do nng
d chit dc trong nirc & nng d
thp 10-7 dn 10-9 M

Bô mon
Hóa

20

20

- 01 bài báo dang trên Tap chI chuyên
ngành trong nu9c
- Hrrng dn 01 sinh viên bâo v t&
nghip
- 01 Quytrinhcongngh

7

Nghiên ciru chuyn pha trang thai
Nguyen
din mOi exciton trong các hqp chat T21-07
Thi Hâu
dt him chalcogenide

B mOn
Vat !'

50

50

- 01 chtrcing trinh tmnh so
- 01 bài báo trén tap chI Scopus
- 01 bài báo trén tap chI trong ntrc

8

Nghien cCru do và giám sat tr dng
diên tr cách diên các mng din
Kim Thi
T21-08
hn hçip xoay chiuImôt chiu
Cam Anh
không ni dt (AC/DC-IT)

Bômôn
DienDiên tcr

20

20

- 01 Bài báo dang trong Tap chI
KHKT MO - Dia chat
- Hiióng dn 01 sinh viên báo v dO
an tt nghip

B mon
Tir dng
hóa

20

20

- 01 Bãi báo dang trong tap chI trong
nLwc

Thit k và ch tao mô hInh mang
cam bin khOng day h trci viéc
T21-09
giám sat hoat dng cña các dng
trong nhã may san xut

VO Thi
Hanh

UOng
Quang
Tuyn

Nghiên ciru, thiêt ké tuabin phát
Doàn Kim Bô mon
10 din true dóng lam viêc & toe
T2110
K5 thuât
gió thp phà hçip vói vn tc gió &
B inh
ccikhI
VietNam

Nghiên c(ru tuyn thu hi niken vã
12 coban trong bäi thai mO qung
Trn
cromit khu vise Mâu Lam - Thanh T2 1-12 Trung T&i
Hóa bang phixcing pháp Caron

Nghiên ci'ru, d xut giãi pháp cái
13 thién diu kién vi khi hâu tai là cha T2 1-13
cc g16i hóa mO than Mông Dirng.

Nguyn
Van
Quang

Bô mon
Tuyn
khoáng

Bô mon
Khai thác
hm là

Nghiên cthi xác dnh dthng dc
Bô mon
tinh thirc cüa qut gió t?i 2 h thng
Nguyn
14
thi nghiem thông gió, B mon Khai T2 1-14 Cao Khài Khai thác
hAm là
thác hm là

20

25

15

15

20

- 01 bài Bài báo dãng trong tap chf
trong rnr&c
- Hu&ng dn 01 sinh viên báo v d
an tt nghip

25

- Sci d cOng ngh phü hçp theo
phwing pháp Caron d tr biin thai
ccia nhà may tuyn Cromite C Djnh,
Thanh 1-Ióa thu &rgc tinh qung có
ham lirçnig >15%Ni; >5% Co, thuc
thu Ni và Co trén 75%
- 01 bài báo khoa hçc däng trén tap
chI uy tin trong ntxâc
- San phAm dào tao: 01 the s và 02
k su

15

- 01 bài báo trên tap chI chuyên ngành
trong nis&c
- 01 bài báo trên Hi ngh khoa h9c
chuyên ngành
- 01 sinh viên báo v thânh cOng d
an t& nghip

15

- 01 bài báo trên tap chI chuyên ngãnh
- His&ng dAn 01 sinh viOn bào v d
an tt nghip
- His&ng dAn 01 h9c viên báo v thành
cOng !un van thac s
- 05 Bàn ye d thj du'&ng dc tInh
thirc cia qut & các tc d vOng quay
khác nhau (5 téc di vOng quay dông
co khác nhau) & Ca chiu h(it và chiAu
dAy

Nghiên ciru (mg dçing mô hmnh
B mon
WASP và chi s WQI d dánh giá
Nguyn K9 thut
15
T2115
din bin cht krgng ntrâc sOng
Thj Hông
mOi
Bang, tinh Cao Bing
trithng

Nghiên thu (mng ding mô hInh toán
vã cOng ngh GIS dánh giá bin
Nguyn
16 dng môi trithng không khI tai khu T21-16
Thi HOa
virc khai thác và ch bin khoáng
san, tinh Lao Cai
Nghien thu, dánh giá tác dtng ci'ia
TrânThi
bin di khI hâu dAn hoat dng khai
17
T21-17 Thanh
thác than tai tai mO than Ha Tu tinh
ThCiy
Quáng Ninh
Nghiên ccru xir I Asen trong nt.r9c
ngâm khu virc huyn Thanh TrI,
Trn Thj
18 Ha Ni bang h thng mO phOng T21-18
Ng9c
dAt ngp nixc nhân tao
Nghién ccru giái pháp tIch hçip các
mô hInh dam may diAm thãnh Ip
Cao Xuân
19 tr dü 1iu quét laser 3D mt dAt va T21-19
Cix&ng
ânh bay chiip UAV phic vi xay
dirng Ca sà dcr 1iu 3D mO hm 10
Nghiên thu (mng dung may quét
20 scan laser 3D trong cOng tác quan T21-20
trc chuyAn djch ngang cOng trInh.

Pham
Trung
Dung

Bô mon
K thut
môi
tnrmg

15

15

15

15

Bô mon
Dia sinh
thai và
CNMT

20

20

B mOn
K thut
môi
tnthng

15

15

Bô mon
Trc dja
Mo

B mon
Trc dja
Cong trinh

40

50

- 01 bài báo dang ttp chI chuyên
ngành trong nirrc
- Hr&ng dn 01 sinh vién báo v d
an tOt nghip
- Huâng dn 01 nhóm NCKH sinh
viên
- Sci d phrcmg th(rc thirc hin mO
phOng chAt 1ucing ntrc song Bang
bang phn mm WASP và Ban d 1uu
vc mô phOng din bin chAt hxçcng
- 01 bài baa däng tp chi trong nu'6c
- 01 Ban d Ian truyn thành phn bii
TSP tai khu vilc khai thác, ch bin
khoáng san tinh Lao Cai
- 02 bài báo dang tap chI trong nuc
- Hi.ràng dn 01 nhóm NCKH sinh
viên
- Huâng dn 01 sinh viên lam d an
- 01 bài báo däng tap chI chuyên
ngành trong nrâc
- Quy trInh thirc hin mô phOng he
thng CWs loai bO asen trong nrc
ngam

40

- 01 Bài báo trén tap chI Scopus
- 01 bài báo dang trén tp chI trong
nixâc
- Hiióng dn 01 sinh viên báo v d
an t& nghip

50

- 01 bài baa dang trên tap chI Scopus
- 02 bài báo dang trén tap chI trong
ntiOc
- Hxàng dn 01 sinh viên báo v d
an t& nghip

Nghiên ciiru kt hçip cong ngh dja
Nguyn
kJiông gian và thut toán ti i.ru
T2 1-21
21
Danh D(rc
trong phân vüng phát sinh nguy ca
bnh sot ret

B mon
Bàn d

20

Dánh giá ánh htxàng cüa hoat dng
Pham Thj
khai thác than dn bin dng bAi
T2122
22
trieu vüng Ha Long - CAm Phá,
Lan
Quáng Ninh

BO mon
Trc dia
MO

45

Nghiên cCru rng dung phixcmg pháp
23 Georada xác djnh thông s dAt phiic T2 1-21
vv nông nghip chInh xác

Bô mOn
Diavât1

15

Phan
Thiên
Hrcmg

20

15

Khá näng üng diing phixo'ng pháp
Kiu Duy B mon
24 thäm dO din nghiên cru m(rc d T21-22
Thông Dja 4t !
miic rông cüa than cay tai Vit Nam

20

20

Nghiên c(ru img dung mang nci ron nhân tao (ANN) nhm xác dinh
Doãn Thj
25 ch d khai thác hçp 1 giáp giám T21-23
Tram
thiu lixcing nuâc xâm nhp vao
ging tai mO Song Dc

Bô mon
Khoan Khai thác

25

25

Nghién c(ru xac djnh tc d ca hçc
Bô mon
khi khoan bang chOong PDC trong
Nguyn
26
T21-24
Khoan da tAng Mioxen mO Nam Rng —
Tin Hñng
Khai thác
Dci Mi

25

25

- 01 bài báo dang trên tap chI chuyên
ngành trong nixàc
- 01 Báo cáo khoa h9c dang trong k
yu Hi nghj khoa h9c Quc gia!
Quc t trong lTnh virc chuyên ngành.
- Htrng dn 01 Thac si
- 01 Bàn d phân vüng phát sinh nguy
co sot ret
- 01 bâi báo dang trén tap chI
ISI/Scopus
- 01 bài báo dang trên tap chI trong
rnrc
- Htrng dn 01 h9c vién bão v thành
cOng 1un van thac s
- 01 Báo cáo tai Hi nghj quOc tê
- 01 Bâi báo trén tap chi trong nisâc
- 01 bài báo dang trên tap chI trong
nuOc (Ting anh)
- 01 bài báo trén Hi nghj qu& t
- Hthng dn 01 sinh vién lam d an
t& nghip
- Hisrng dAn 01 nhóm sinh vien
nghiên ciru khoa h9c
- Chisccng trInh mng nci — ron (ANN)
nhm dix báo 1uçmg nirOc xâm nhp
trong khai thác
- 02 bài báo dang tap chI chuyên
nganh trong nthc
- 02 bài báo däng tap chI chuyên
ngành trong nuOc
- HuOng dAn 01 sinh viên báo v d
an tt nghip
- Huóng 01 nhóm sinh viên lam
NCKH

Nghiên c(ru óng ding ng icc chèn
sOi nhm kiêm soát cat cho CC
T21-25
27
ging khai thác du mô Hãi SU
Trng

Nguyn
Van
Thành

B mon
Khoan Khai thác

Nghiên thu giãi pháp gçi dOng
Bô mOn
Lê Quang
phc hi khai thác các ging Mo
Khoan
T2126
28
Duyên
Pearl trang bj ng khai thác kép 10
Khai thác
01&02 bngkhINi ta

Jing ding mô hInh trI tu nhân
Random Forest phân vüng triên
T21-27
29
vng khoáng san yang vüng Tam
K-Phóc San, Quãng Nam

Bài
Thanh
Tnh

B mOn
TIm kim
thãm dO

Bt mon
Dc dim thach da hóa và tui UKhoáng
Nguyen
Pb zircon cüa các dá Granitoid
T21-28
30
Hu Trng thach và
phrc h Chu Lai, khu virc dja kMi
dja hóa
Kontum và nghia dja chat
Dc dim qung hóa Cobalt trong
vO phong hóa khu virc Nüi Nua,
31
Thanh Hóa vá s'r phân b cüa
ching.

Nguyn
T2 1-29 Trung
Thành

25

15

20

25

15

20

15

15

20

20

B mOn
thach va
dja hóa

- 02 bài báo dang tap chI chuyên
nganh trong nuc
- Bài báo dang trên tap chI trong niróc
- Htróng dn 02 sinh viên bão v d
an t& nghip
- 01 Quy trInh cOng ngh
- 01 Bài báo khoa hçc dang trong tap
chi khoa hçc trong nixOc
- HLrrng dn 01 nhóm sinh viên
NCKH
- Gop phn dào tao mt NCS
- 01 sa d phân vüng trin v9ng
khoáng san yang t l 1:200.000 vüng
Tam K-Phâc San dqc xây drng
bang mô hInh tn tu nhân tao
Random Forest
- 01 bài báo dang tap chi chuyên
ngành trong niróc
- 01 Bô sO lieu thành phan dja hóa,
tui U-Pb, dng vj Hf cüa các dá
magma phrc h Chu Lai
- 01 bài báo dang tap chI chuyên
ngành trong nirc
- Scc d các diem qung hóa Co trong
vO phong hóa khu virc Nüi Nua,
Thanh Hóa

B mon
Nghiên cfru (mg diring mô hInh trI
Xây dirmg
tue nhân tao d d.r báo he s th&a
Nguyn
Cong
32 tit din khi thi cOng cong trInh T2130
Chi Thành
trmnh
ngm bang phwmng pháp khoan n
ngàm Va
mm
mO

Nghien ci'ru ti ixu hóa các thông s
thit k tu?ing xi mang-dt thi cOng
33 bng cOng ngh jetgrouting khi thi T21-31 Minh
cOng hm metro t?i thành ph H
Ngn
ChI Minh

Nghiên ciiru scr dvng be tong ct sçi
thép ch tao tm chèn chng giü
T21-32
các thrmng là trong mO hAm là vüng
Quáng Ninh

Nguyn
Duyên
Phong

Nghiên c(mu xây dirrng h sinh thai
35 khôi nghip trong truOng Dai hoc T2133 Pham Thu
Hiring
MO - Dia chit

B mon
Xây dmg
ha tAng
co sâ
Bô mOn
Xây dirrng
COng
trmnh
ngâm

B mon
Ké toán

60

60

- 01 I3âi báo dAng trén tap chI ISI.
- 01 Bâi báo khoa FI9C dang trên tp
chI chuyên ngành trong nixcc.
- Huàng dn 01 nhóm sinh vien
NCKH
- 01 Mo hInh có khá näng näng tInh
toán và dirt báo vth d chinh xác cao
h s thira tit din cong trInh ngm
khi thi cOng bang phwing pháp khoan
nO mm.
- 01 B tài 1iu hiióng dn s(r ding
chtrcmg trInh tInh toán và dim báo vâi
do chInh xác cao he s6 tht'ra tit diên
cOng trmnh ngm khi thi cOng bang
phixong pháp khoan n mIn

15

- 01 Bài báo dang trên tap chI trong
ntrOc
- Hixâng dn 01 nhóm SVNCKH
- 01 Mo hInh tInh toán &rc 1p trinh
trong 01 phAn mm thi.rang mai

20

20

- 01 Bài báo khoa h9c dàng trén tp
chI quc t
- 01 Bài báo khoa h9c dang trên tap
chItrongrnrâc
- Huâng dAn 01 hçc viên báo v thành
cOng 1un van thac s5
-01 ChidAnthitk

15

15

- 01 bài báo dAng trong tap chI trong
rnrâc

Nghiên ccru các nhân t ánh hu&ng
36 dn thj trl.r?lng khI hóa lông (LNG) T21-34 Lê Minh
Thong
c Vit Nam hin nay

Nghien ciiru các nhân t ánh htring
37 dn giá ban than ni dja cüa Vit T21 Nam

Giáo dc dao d0c ngh nghip cho
sinh viên trixOng dai bce MO - Dja
38
T21.35
chit trong bi cânh hii nhp kinh t
quôc té
Xây drng chwing trinh con giái
39 phtxang trInh vi phân trên ngOn ngrr T2136
II

40

1p trinh Maple
Nhiêm vu KH&CN

Dng Thj
RIch

Bô mOn
QTDN
MO

BÜI Thi
Thüy
Dmg

B mon
Trit hc
vã Pháp
luât

Hoàng
Ngir Huân

B mon
Toán

Thit k& xây dmg B mâu Va
hroig dn trInh bay khun và chü
NV21- Büi Ngçc
giái bàn d chuyên d là két qua D
Qu
tài nghiên ciiru khoa hc các CaP t?i
Trtrng Dai hc Mo - Dja chat
Tong

B mon
QTDN
Dja chat
du khI

B mon
Bàn d

40

20

15

40

20

15

-02 bài báo, trong do 01 dang trén tap
chI trong niiOc trong danh mc dugc
HDCDGS ngành kinh t
- 01 bài báo dàng trên tap chI thuc
danh mi1c Scopus
- Hràng dn 01 nhóm sinh viên
NCKH
- 02 bài báo däng trên tap chI khoa
hçc chuyên ngành trong nu&c
- 01 mô hinh các nhân t ánh hing
dn giá ban than ni dja cüa Vit
Nam có d tin cy cao
- 01 bài báo dãng trong các tap chI
khoa hc chuyên ngành.
- 01 bài báo däng trong K' yu Hi
ngh khoa hoc.
- 01 Bài báo khoa bçc tai Tap cbI
trong rnr6c

25

1080

25

1080

- 10 BO mu trInh bay khung vâ chO
giái bàn d chuyên d
- 10 Hrâng dn trinh bay khung Va
chü giái bàn d chuyên d

