BO GIAO DTJC VA DAo TAO

TRI1NG DI HQC MO - DIA CHAT
S:

65

/QD-MDC

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc

Ha Nói, ngày 4 tháng 01 nãm 2022
QUYET DINH

V vic cho phép thrc hién các d tài, nhiêm vu NCKH cp co' s& nAm 2022

HIU TRIIÜNG TRIXNG DiI HQC MO - DA CHAT
Can th Lu2t Giáo dc dgi hQc ngày 18/6/2012 và LuU tha di, M sung mt s
diu cza Lut Giáo dyc dgi hQc ngày 19 tháng 11 nám 2018;
Can ci Nghj djnh s6 99/2019/ND-CF ngày 30 tháng 12 nám 2019 v vic quy
djnh chi tie't và hithng dá'n thi hành m.7t so' diu cza Lugt tha do21, M sung mt sO' diu
cia Lugt giáo dyc dgi hQc;
Can th Thông tw lien tjch so' 07/2009/TTLT-BGDDT-BNVngay 15/4/2009 cia B5
Giáo dyc và Dào 4w và B(5 N5i vy hwó'ng dc'n thyv hin quyn ty chi, ty' chiu trách
nhim v thy'c hin nhiêm vy, to' chi'c b(5 may, biên chê' dOi vái dctn vj sy' nghip cOng 42p
giáo dyc và dào tgo,
Can ciNghj djnh sO 99/2014/ND-CF ngày 25/10/2014 czia Thi tiró'ng Chinhphi ye
vic "Quy d.inh vic dáu twphát trien tiêm ly'c và khuyên khich hogt dông khoa hoc và cOng
ngh trong các cci sO' giáo dyc dQi hQc ",
Can ci quyét djnh sO 1171/QD-MDC ngOy 12/11/2020 cia Hiu tru'O'ng Trith'ng
Dai hQc MO - Dja chat ye vic Ban hành quy djnh ye quOn 1j hogt dç5ng KHCN cia
Tru'&ng Dgi hQc MO - Dja chOt,
Can cii' nhu cOu kinh phi cia chz nhim dé tài và khO nang hO trcf kinh phi cho các
dê tài, nhiêm vy KITICN cOp ccy sO' nám 2022 cia Nhà tru'&ng,
Theo dê nghj cia các Ong (ha) Tru'O'ng phOng Khoa hQc Cong ngh và Trwàng
phOng Kê hogch tài chinh,
QUYET DINH:
Diu 1. Cho phép 54 d tài, nhim vli cp co' s?i nàm 2022 (darih miic kern
theo) vâi tong kinh phi thirc hin là: 1.485.000.000 dng (BOng cht. Mt t. bO'n
tram tam mwcri lOm triçu dOng chOn.t)
Diu 2. ChU nhiêm các d tài, nhiém vu có trách nhim th chirc thirc hin theo
Thuyêt minh dä diiçc Hiu trwing phê duyt và phái hoàn thành báo cáo tong kêt, nghim
thu két qua nghiën ciru, thanh quyêt toán kinh phi truOc ngày 3 1/12/2022.
Diêu 3. Các Khoa và các B mon chü quãn có trách nhim don dc, kim tra tin do
thirc hin theo dung quy djnh hin hành.
Diu 4. Các ông (bà) Tmng phOng KHCN, Trixâng phông K hoch tài chInh,
TrtxOng các Khoa, Trtràng các B mon và chü nhim các dé tài, thim vi.i chju trách
nhim thi hành Quyet djnh này./. yL,.—
Nciinl,ân:
-Nhudiu4;
- HUMG eOFFICE;
- Li.ru: HCTH, KHCN.

HIEU TRIJNG

GS.TS

DANH MUC E TAUNHIEM VJ KHOA HQC VA CONG NGH CAP C sO NAM 2022
(kern theo Quj4t djnh s6 65/QD-MDC ngày 24 tháng 01 nám 2022)
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phI tfr Ting
ngun kinh phi
khAc
(triéu
(triên dng)
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Yêu cu sAn phm
dat thrqc

D tài KH&CN
T22-01. Xây dmg mô hinh các
nhân t ánh hring dn nAng
1rc s cüa sinh viên Vit Nam ThS Phm Thj Nguyt Bô mon Tin
h9c Kinh te
va khuyn nghj chInh sách
quan ly

2

Kinh phi
NhA
trirôlig
cp
(triu
dng)

T22-02. Nghien elm, xây dirng
b cOng cii h trçi phân tIch, xlr
1 va trut quan hóa du Iiu Dja ThS Dang VAn Nam
vt 1 ging khoan phiic vv tim
kim, thAm do du

Bô mon
Khoa h9c
may tInh

T22-03. Nghiên elm phtxcmg
pháp tAng cthng do chinh
d& Iiu LiDAR ThS Nguyn Thj Hu B mOn
trong xlr 1
Cong ngh
phiic vii cong tác cAnh báo di Phuung
phn mêm
tllçlng gay ánh hisâng hành tang
an toàn Ii

25

25

30

25

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong nróc
- 01 bài báo däng k' yu hi nghj
khoa h9c trong nuóc
- Gop phn h trçc 01 NCS

25

- 01 bài báo dAng k yu hi nghj
quôc tê
- 01 bài báo dAng tp chI chuyên
nganh trong nixfrc
- Hrdrng dn 01 sinh viên bAo v tt
nghip

30

- 02 bài báo dAng tap chI chuyên
ngành trong nixOrc
- 01 bài báo dAng trén hi ngh khoa
h9c Quc gia
- Gop phAn h trçl 01 NCS

Ghi chü

4

T22-04. Nghien cüu xay dirng
extension trong môi trtthng
ArcGIS Pro phic viii dánh giá ThS Hoàng Anh Due
nguy cci thiên tai dra trên
phirong pháp h9c sau

T22-05. Nghiên efru xay dijng
mô hlnh hoc sâu phân tIch d& ThS Nguyn
lieu chui th?i gian dir báo Hang
doanh

6

7

Bô mon
Cong ngh
phn mm

Thu B mon Tin
h9c Kinh té

T22-06. Nghién efru thit k va
ch t?o mô hInh h thing djnh
v thai gian thirc (Real-time
Locating System - RTLS) dung ThS Nguyn Tin S5
cong ngh bang thông siêu rtng
(UWB) trong môi trithng
không có djnh vi v tinh

T22-07. Nghiên c(ru tinh toán,
thi& k và ch tao xe dy da TS Nguyn Khc Linh
nãng cho bnh nhân

B mon
Din - Din
tcr

BômOn
May và
Thit bi
Cong nghip

25

25

25

45

25

- 01 bài báo dang trên tilp chI quc t
- 01 bài báo däng tp chI chuyên
ngành trong ni.rc
- Gop phn h trg 01 NCS
- 01 Ban d phân vüng nguy co thiên
tai cho vüng nghien cuu
- 01 Module Extension dis báo thiên
tai chty trên ArcGIS Pro

25

- 01 bài báo däng k yu hi nghj
quôc tê
- 01 bài báo däng tp chI chuyên
ngànhtrongniióc
- Hw5ng dn 02 sinh viên báo v tt
nghip
- 01 Chrong trInh may tInh

25

- 01 bài báo dàng ttp chI chuyên
ngành trong nu6c
- Hiirng dn 01 sinh viên báo v t&
nghip
- 01 Mo hinh h thng djnh vj RTLS
dñng cong ngh UWB quy mô phông
thI nghim
- 01 So dè khi, so d nguyen phn
eCrng h thng djnh vj RTLS

45

- 01 bài báo dang ttp chI chuyên
nganh trong nithc
- 01 Giái pháp h&u Ich
- Htrcing dn 01 sinh vién báo v t&
nghip
- Huâng dn 01 Nhóm Sinh vien
NCKH
- 01 Xe dy h trci ngix?i bnh va
nh0ng ngthi di lai khó khän

8

T22-08. Nghien ct'ru, tInh toan
ThS Nguyn Thanh Bô mon K
thit k và ch tao barn hut
Tüng
thut Ca khI
chân không kiu Roots.

T22-09. Nghién c(xu tInh toán
thit k ch tao mO hInh he
thng diu hôa không khI trên 0 ThS Nguyn
to phiic vii cong tác thI nghim Hoàng
cho sinh viên ngành k thut 0
to tnrng DH MO - Dja chit.

T22-10. Nghiên ciru, tInh toán,
thit k và ch tao mô hInh bô
ThS Nguyn
JO hiu chun thit bj do luu
Tüng
hxcmg dOng khi thp ap, luu
hxcing 20 m31h

Th

BO mon
May va
Thit bj
Cong nghip

San B rnôn K5
thuâtcakhI

T22-11. Nghien ciru ch tao
nano selen bang phuang pháp
11 solution plasma djnh hiicng ThS Trn Ng9c Tuân
lam tác nhân kháng khun
trong 11th vlic y sinh

B mon
L9c - Hóa
du

40

30

40

30

40

- 02 bài báo dAng ttp chI chuyên
ngành trong nuc
- Hixcrng dn 02 sinh viên báo v t&
nghip
- Tp bàn ye quy trInh cong ngh ch
tao các chi tit chInh cüa barn
- 01 barn hut chân không kiu Roots
näng sut 2-3 m3/h

30

- 01 bài báo däng tp chI chuyên
ngành trong ni.râc
- 02 Bài thi nghim trên mO hinh h
thng diêu hôa không khI trên 0 to
- 01 Mo hlnh dan trái h th6ng diu
hôa trên ô to

40

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong nuóc
- Hixóng dn 01 sinh viên báo v tt
nghiép
- 01 Mo hInh bô hiu chun thit bj,
cam bin do luu krcing dong khI tMp
ap

30

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong ni.nc
- 01 bài báo dàng k yu hi nghj
khoa hçc quc t
- Hi.ncng dn 01 thc s báo v t&
nghip
- 1 garn 4t Iiu nano salen

T22-12. Nghiên cüu xü 1 thng
d9ng mui trong ng khai thác
12
ThS Vu Thit Thach
cüa các ging du khI giàn
BKThTC 1, mO ThO Trng

T22- 13. Ung ding phân tIch
ftrang dja chn trong xác djnh
tlxcYng da Va cô mOi trll&ng tram
13
ThS Büi Thi Ngan
tIch tang Oligocene trén và
Miocene dixai khu vut Jo Y, b
Cru Long

T22-14. Nghien c(ru dir báo và
ti tru hóa toe d co hoc khoan
14
ThS Wi Hng Drnimg
cho các ging khoan dAu
mO Ca Tni

Bô mon
Khoan Khai
thác

B mon Dia
chat du khI

.
Bô mon Da
4t 1

T22-15. Ung ding mng no ron nhân to(ANIN) dir báo ltiii
lirçing cho các ging du khai
Bô mon Dia
15
TS Nguyn Minh HOa
thác bang phucrng pháp gaslift
cht du
tai mO Hãi Sir Trang, b CÜU
Long

20

25

40

40

20

- 01 bài báo dàng ttp chI chuyên
ngành trong rnxóc
- Hrâng dn 01 sinh vien báo v tot
nghip
- 01 Quy trinh xr 1 muôi 1ng dung
trong ng khai thác cho các ging
khai thác a giàn BKThTC- 1

25

- 01 bài báo dang tap chI chuyên
nganh trong niiâc
- 01 bài báo däng k yu hi nghj
khoa h9c trong nisac
- 01 Bàn d phân b tithng dja chn
thành tao Oligocene trên vâ Miocene
dtxcri

40

40

- 01 bài báo dang tap chI quc t
thuôc danh muc 1ST
- 01 bài báo däng k yu hi nghj
khoa hc qu& t
- 01 Mo hInh ANN dir báo tc d co Th?ri gian
hc khoan cho cac ging khoan tire hin 18
nghien ciru tai mô Ca Tm
thang
- 01 Chtrcrng trInh xây dirng mô hInh (6/2023)
ANN vâ các thuât toán xác dinh bô
thông s ch d khoan ti iru

- 01 bài báo dang tap chI quc t
thuôc danh muc 151
- 01 bài báo dang k' yu hi nghj
Thai gian
khoa hçc quc t
- Huàng dn 01 Thac s báo v t& tire hin 18
tháng
nghip
- 01 Chircrng trInh xay drng mô hInh (6/2023)
ANN và các thuât toán dir báo km
hrcmg khai thác

T22-16. Nghien cfru frng diing
mtng ne-ron than tao d thành
1p ban d dr báo phân b và ThS Nguyn
16
chat ltrcmg dá chüa cat kt tui Miiii
Oligocen muon khu virc lô
09.2/10 b C&u Long

Duy B mon Dia
chit du lciii

T22-17. Lp mO hInh giái s
phrcrng trInh vi rhân VOl dieU
17
TS Hoàng Ngr Hun
kin biên trên phân mm toán
hc Maple

T22- 18. Nghiên ciru ch tao vt
1iuABO3(A=Bi,La;B=Fe,
18 Mn) pha tap djnh hrnrng scr TS Dào Vit Thing
diing trong pin nhiên lieu ôxIt
ran

T22-19. Nghiên ci.'ru ch t?o,
khâ näng kim soát giái phóng
thu6c lovastatin tr h t hcii
19
TS Ha Manh Hung
polyaniline
/chitosan!carragennan/lovastati
n

Bô mon
Toán

20

35

B mon Vt
l

B mOn
Hóa

30

20

- 01 bài báo dang tap chI chuyên
ngàth trong nixc
- 01 bài báo dãng k' yu hi nghj
Quc gia

35

- 01 bài báo dàng tap chI chuyên
nganh trong nnc
- 01 Sách tham kháo

45

- 01 bài báo dang tap chI chuyên
nganh quc t
- 01 bài báo dang k yu hi nghj Thai gian
trc hin 18
khoa h9c trong ni.róc
tháng
- 01 Quy trIth ch tao vt Iiu
(6/2023)
- 10 gam vt 1iu dang bt
- 05 vt 1iu dang viên nén

30

- 01 bâi báo dang tap chI chuyên
ngành trong nizcc
- 01 bài báo dang k' yu hi nghj
chuyên ngàth trong nuâc
- Htnng dn 01 sinh viên báo v t&
nghip
- 01 Quy trInh ch tao 4t 1iu t hçip
ch itosan/carragennan/lovastatin
- 3 gam Vt 1iu t
hcip
chitosan/carragennanllovastatin

T22-20. Tang hçip nano
composit HAp/SPION b&ng
20 phircmg pháp dng kt tta üng ThS D Thj Hái
diing trong xi 1 thuc nhum
Congo dO
T22-21. lfâc krçing ham mt d
và xác suit duôi cho nghim
ThS Nguyn
21 khá vi Malliavin cüa môt s
Hang
phixcing trInh vi phân ngu
nhiên

Thu

Bô mon
Hóa

20

20

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong ni.ncc
- Huâng dn 01 sinh viên báo v t&
nghip
- Hiióng dn 01 sinh viên báo v t&
nghip

Bô mon
Toán

15

15

- 02 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong niiOc

20

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
nganh trong rnxâc
- 01 bô mu lát mOng thach hçc
- 01 mâu chê tác các dá metacarbonat
khu vuc Bc Kan
- 01 B tài 1iu tham kháo cho cong
tác dào tao ngành Dá qu, cia m
ngh

20

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
nganh trong ni.róc
- 01 bài báo dàng k' yu hii nghj
khoa h9c trong rnrOc

20

- 01 bài báo däng tap chI chuyên
ngành trong nixóc
- 01 bài báo dàng k' yu hi nghj
khoa h9c trong nuOc
- Hisâng dn 01 sinh vién báO v tot
nghip

T22-22. Däc dim thach hçc
các cia metacarbonat trên dia
22
ThS Lê Thj Ngc Tü
bàn tinh Bc Kan va kitiá narg
sir diing lam cia m ngh

BOmôn
Khoang thac
vàDiahóa

T22-23. Dánh giá tác dng cüa
sir bin dng nn dja cMt khu
virc thành phé Hi An V vung
23
TS Ngo Thj Kim Chi
lan can, Quâng Nam phuc vii
quán ! và phát trin bn v&ng
do thj

Bô mon Dia
cht

T22-24. Nghiên ciru xây dimg
mô hInh tInh toán, dr báo khá
nàng tiêu thoát, trtr lü khu virc
24
ThS Vu Thu Hin
Rach BAu Ha, thành ph Tuy
Hôa, tinh Phü Yen theo cac
kjch bàn bin MI khI hu.

Bô mOn Dia
cMt thOy
van

20

20

20

T22-25. Nghiên cfru dc tInh
hóa 1 cüa nguyen lieu sericit
Bô mon
khu vrc Sn BInh, Ha Tinh TS Nguyn Thj Thanh
TIm kim
25
theo các mcrc nhit d nung Tháo
thäm dO
khác nhau va djnh hung scr
ding

T22-26. Phân vüng nguy Co
hóa lông cüa cat khu virc qun
Thành pM H ChI Minh ThS Nguyn
26
phiic vii quy hoach, phát trin Hung
bn v&ng không gian ngAm do
thj

T22-27. Nghiên cüu xây dmng
mô hinh dir báo tmnh trng sinh ThS Nguyn
27
viên bO hc ti tnr&ng Di h9c Hu&ng
MO- Dja cht

Van

Bô mon Dia
chit cong
trInh

B mOn
Thj Quán tr4
doanh
nghip mO

T22-28. Nghien ciru các nhân
t ánh htrmng dn chit lung
Bô mon K
cong tác k toán cac khoãn dir
ThS Nguyn Thj Minh
toándoanh
28 phOng ti các doanh nghip
Thu
nghip
khai thác than thuc Tp doàn
Cong nghip Than — Khoang
san Viêt Nam

40

20

20

25

40

- 01 bài báo dang tp chI quc t
thuc danh miic Scopus
- 01 bài báo däng tp chI chuyên Thñ gian
tirc hin 18
ngành trong ntiâc
- Hisóng dn 01 sinh viên báo v t& thang
(6/2023)
nghip
- 01 B mu Sericit Scm BInh nung
theo cac müc nhiêt do khác nhau

20

- 01 bài báo dãng tp chI chuyên
ngành trong nuOc
- 01 bài báo dang k yu hi nghj
khoa hçc trong nuóc
- 01 Scm d phân vOng hóa lông khu
virc qun 1, Thành phô Ho ChI Minh
phic vii phát trin bn vüng không
gian ngm do thj t' l 1/50.000

20

- 01 bài báo dang ttp chI chuyên
ngành trong nuOc
- 01 Mo hinh du báo sm sinh viên
bO hoc
-

25

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong nixc
- 01 bài báo däng k' yu hi nghj
khoa hoc quOc tê
- 01 Mo hInh các nhân t ánh hixâng
den chat lisçmng cong tác k toán các
khoán dii phOng t?i các doanh nghip
khai thác than thuôc TKV

T22-29. Nghien c(ru tác dng
cüa cong doàn dn sir hài lông
trong cOng vic cüa ngiii lao
B mon
ThS Nguyn Thanh
29 dQng t?i các doanh nghip khai
Kinh t ca
Tháo
thác than thuc Tp doàn cOng
s0
nghiêp than — khoáng san Vit
Nam

20

20

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong rnthc
- 01 bài báo dang kS' yu hi nghj
khoa hçc quc t
- Gop phn h trçl 01 NCS

B mOn
Quán trj
doanh
nghip Dja
cht - DAu
khI

- 01 bài báo dang tp chI qu6c t
thuc danh miic Scopus
- 01 bái báo dang tip chI chuyên
nganh trong nrO'c
- Hisóng dn 01 sinh viên báo v t&
nghip

T22-3 1. Xáy drng mO hInh d
báo kit qu tài chInh cho các
Bô mon K
TS Nguyn Th Kim
31 cOng ty c phAn niêm yt trên
toán doanh
Oanh
thj tnring chi'rng khoán Vit
nghip
Nam

20

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
nganh trong niiàc
- 01 bài báo däng k' yu hi nghj
khoa hc quOc té
- 01 Mo hInh dii báo kia qu tâi
chInh cho các cOng ty c phn

20

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong nuc
- Hiiàng dn 01 sinh viên báo v t&
nghip

15

- 01 bài báo dang tp chI chuyén
ngànhtrongnithc
-01 mô hInh d xut

T22-30. Nghiên ciru dóng gop
cüa các thành phn trong chui
30 giá trj tre lusng cho sr phát TS Trn Van Hip
trin kinh t xä hôi tai tinh
Thanh Hóa

T22-32. Nghiên c(ru hoàn thin
cOng tác k hoach tai các doanh
32 nghip cOng nghip mó thuôc TS Lê DInh Chiu
Tp doàn Cong nghip Than —
Khoáng san Viét Nam

T22-33. Nghien cIru các nhân
t ánh hu&ng dn quyt djnh
ThS Nguyn Thu Ha
Ia ch9n trung d?i h9c Mo Dja chit cüa ngtthi hçc

B mon
Quán trj
doanh
nghip Mo
Bô mon
Quán trj
doanh
nghip Dja
cht - Du
khI

20

20

15

T22-34. Nghien cüu xay djng
quy trInh nhn din, dánh giá,
kim soát rüi ro an toàn, c
TS D Ng9c Hoàn
sinh lao dng cho hoat dng
khai thác dá vt Iiu xây drng
trén dja bàn tinh BInh Dixang

T22-35. Nghien ciru Iira chn
phixang an khai thác hçip l là
chci via L7 cánh Dông dam báo
TS D Anh San
dO on djnh khu virc kho ciim
sang G9, Cong ty C phAn than
Mong Duting — Vinacomin

T22-36. Nghien cCru hoàn thin
mOt s thông s h thng khai
36 thác nhAm dam báo an toàn và ThS Pham Van Viét
hiu qua cho mOt s mO dá p
lát a khu virc tinh BInh Djnh

Bômôn
Khai thác 1
thiên

Bômôn
Khai thác
hAm là

BO mon
Khai thác lô
thiên

35

- 01 bài báo dang tp chI quc t
- 01 bài báo dang ttp chI chuyên
ngành trong nithc
- 01 Bài báo däng trên ttp chI An
toàn ye sinh lao dng
- 01 bài báo dàng k yu hi nghj
khoa hc quc t
- Hithng dn 01 sinh viên báo v t&
nghip
- Hfcng dn 01 nhóm sinh viên
NCKFI
- Gop phn h trç 01 NCS

25

25

- 01 bài báo däng tp chI chuyên
ngành trong niiâc
- 01 bài báo dãng k' yu hi nghj
khoa hoc trong nuâc
- Hisàng dn 01 Thc s bão v t6t
nghip
- Hiióng dAn 01 sinh viên báo v t&
nghip
- Hixcng dAn 01 nhóm sinh vien
NCKH

30

- 02 bài báo dang ttp chI chuyên
ngành trong ntn9c
- 01 bài báo däng k' yu hOi nghj
khoa h9c quôc tê
- H tro 01 NCS
- Hixóng dAn 01 sinh viên báo v tt
nghip
- Hnrng dAn 01 nhóm sinh viên
NCKH

30

T22-37. Nghiên cCru qua trInh
nung hoàn nguyen b&ng than
Na Dticing d thu hi niken V
ThS Phüng Tin Thut
coban trong duôi thai nhà may
tuyn qung cromit C Djnh,
Thanh Hóa

T22-38. Nghien cCru lira ch9n
he thng khai thác nhm dam
báo an toàn và nâng cao hiu
38 qua khai thác cho các mO dá có TS Trn DInh Bão
diu kin dja hInh nüi cao, dc
dung, din khai thác nhó hçp
t?i khu vrc Thanh Hóa

T22-39. Nghiên ciru tng hçTp
than hoit tInh ttr Ia tre d xu 1' TS Trn
màu azo và vi sinh vt trong Hucing
nuàc thai dt nhum

Thj

T22-40. Nghiên ctru khá näng
hp thi các dng vi phóng X
ThS Nguyn
40 cüa thc vt (rau) trông ti khu
Dung
virc mO dt him Miiing Hum,
Bat Xát, Lao Cai

Bô mon
Tuyn
khoáng

B mon
Khai thác I
thiên

Thu

Van

Bô mon Dia
sinh thai &
CNMT

B mon
Môi tnrOng
co SO

25

25

30

25

25

- 01 bài báo dãng tp chI chuyên
ngàth trong nu&
- 01 bài báo dang k yu hOi nghj
khoa h9c trong flhlâC
- H trg 01 NCS
- Htrcrng dn 02 sinh vién báo v tot
nghip

25

- 02 bài báo däng tp chI chuyên
ngành trong niiác
- 01 bài báo dang k' yeu hi nghj
khoa h9c trong nuóc
- H trg 01 NCS
- Hràng dn 01 sinh viên báo v t&
nghip
- Hxóng dn 01 nhóm sinh viên
NCKH

30

- 02 bài baa dang tp chI chuyên
ngành trong niicc
- Hisàng dn 01 Thtc s bão v t&
nghip
- 01 Quy trInh tng hçip 4t 1iu và
phân tIch, dánh giá khá nang hp phi
mâu azo ciia vat lieu

25

- 01 bài báo dang tip chI chuyên
ngành trong nithc
- 01 bài báo däng k' yu hi nghj
1oa hoc quc t
- H trq 01 Thc s5 báo v tht nghip
- 01 Bàn d xut kin nghj v vic st'r
dicing thirc vt (rau) di vâi cong dng
ti khu virc nghien cüu

T22-4 1. Tng hçip vâ xác djnh
dc tInh cüa vt 1iu nano TiO2
dng anatase bin tInh dt him
TS Nguyn
41 nhm nâng cao hiu qua quang
Nam
xüc tác trong vüng ánh sang
khá kin d xi l thué,c kháng
sinh trong nu6c thai bnh vin

Hoàng

B mon K
thuâtmOi
trtr&ng

T22-42. Nghiên cüu dir báo
kha näng phic hi sinh thai ti
Bô mon
khu vrc khai thác khoáng san ThS Phan Thj Mai
MOitrir&ng
42
tinh Lao Cai bang ánh vin Hoa
cu s
thám và các mô hinh phân tIch
dCr lieu IOn.

Bô mon Dja
T22-43. Xác djnh d Am dAt
TS Vu Thj Phucing
43 tinh Dk Nông scr diing ánh
sinh thai &
Tháo
CNMT
radar Sentinel-i.

30

20

20

30

- 01 bài báo dAng tp chI chuyên
ngành trong ninfcc
Htror01 NCS
- Huâng dn 01 sinh viên báo v t&
nghip
logam Vt lieu quang xüc tác nano
TiO2 bin tInh dt him có khá näng
quang xác the cao trong diu kin ánh
sang mt troi, có ldTlá näng xir l t
thuc kháng sinh Rifampicin trong
nixóc i cac diu kin ánh sang tir
nhiên
- 01 Qui trInh ch tao vat lieu nano
TiO2 bin tInh dAt him.

20

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong nithc
- H trn 01 thc s báo v t& nghip

20

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong ni.rOc
- HixOng dAn 01 Thac s báo v t&
nghip
- 01 Quy trInh cong ngh sir diing ánh
Radar xác djnh d Am dAt

Bô
mon
T22-44. Nghiên cIru xây drng
TS Nguyen Thj Thu Träc dja Ph
44 bàn d nguy cc lay nhim djch
Hiiong
thông và sai
bnh COVID-19 (CVI Map)
so

T22-45. Nghiên cCru cOng ngh
bay quét LiDAR-UAV không
45 ngtthi lái trong xây dçrng ban TS TrAn Trung Anh
d nn dia hInh t' lé lan ô khu
vrc thirc phü dày dc

T22-46. Nghien ctru xü 1
chui ãnh Radar da thai gian
46 xác djnh truqt Ri dt trên nn ThS Lê Thanh Nghj
tang din toán dam may
Google Earth Engine

B mOn Do
ành & Vin
thám

Bi mon Do
ânh & Vin
thám

40

30

40

40

30

40

- 01 bài báo dang tap chI quc t
thuc danh miic Scopus
- 01 bài báo däng tp chI chuyên
ngành trong nuâc
- Hiiing dn 01 Thac s5' bâo v t&
nghip
- 01 Bàn d chi s nguy cc djch bnh
COVID-19 trén dja bàn Thành ph6
Ha NOi
- 01 Web-map cong b dtr 1iu v
dich bénh COVID-19 trên dia bàn
thành ph Ha N
- 01 bài báo dãng tap chI chuyên
nganh trong nncc
- 01 bài báo dang k yu hi nghj
khoa hoc trong nithc
- Hxóng dn 01 Thac s báo v tOt
nghip
- 01 Quy trInh cOng ngh
- 01 Bàn d nn dia hInh t'' lé 1ón khu
V%TC nghiên ciru

- 01 bài báo dang tap chI quc t
thuc danh miic Scopus
- 01 bài báo däng tap chI chuyén
ngành trong ntthc
- H trq 01 Thac s5 báo v t& nghip
- 01 Quy trInh cOng ngh xir 1 ãnh
- 01 b code chircing trInh xa 1 ánh
trên nn tang Google Earth Engine
-01 Bàn d truut 1at lé 1:50.000

T22-47. Nghien elm 1mg dtng
cong ngh cta khong gian
ThS Lé Van Cánh
thành 1p ban d 3D cho mO
khai thác than hm là

T22-48. Nghien elm thành 1p
mO hinh 3D cOng trInh xay
dirng cp d chi tit cao (LoD
48
TS Lê Thi Thu
3) bang k& hcip cOng ngh may
bay không ngi1i lái (UAV) và
quét Laser mt dAt.

T22-49. Nghien elm 1mg diving
cong ngh cçc dwing kInh nhO
(micropile) d tai ch d gia
49 cix0ng nn móng khi eái t?o, TS. Büi Van DIre
nâng cAp, và báo tn cong trInh
c11 có mt bang thi cong han
ch

Bô
mon
Träc dja mó

B
mon
Trc dja mO

B mon K
thut
xây
dung

40

40

30

40

- 01 bài báo dang ttp chI que t
thuc danh m1ic Scopus
- 01 bài báo dang tap chI chuyên
nganh trong rnr6c
- H trq 01 Thc s báo v t& nghip
- 01 Giái pháp thu thp dtr 1iu và
thành lap ban d 3D mO hm là
- 01 Bàn d 3D khu virc thirc nghim

40

- 01 bài báo däng tp chi quc t
thuc danh miic Scopus
- 01 bài báo dàng ttp chI chuyên
ngành trong nithc
- Hiifcng dn 01 Thac s báo v tt
nghip
- 01 Quy trInh kt hçp cOng ngh may
bay khOng ngiiOi lái (UAV) và quét
Laser mt dt trong xây dirng mO
hInh 3D cp d chi ti& cao (LoD 3)
cho di tixçlng cOng trInh cao tang
trong do thj
- 01 Mo hinh không gian 3D cAp d
chi tiAt cao (LoD 3) cho khách san
cao tang clia khu we yen bin thành
ph Ha Long, tinh Quáng Ninh

30

- 02 bài báo dàng tap chI chuyên
ngành trong ni.râc
- Hithng dn 01 Thac s báo v t&
nghip
- Hithng dn 01 nhóm sinh vien
NCKH

BO mon Xây
T22-50. Nghiên cüu xây d%rng
PGS.TS Dng Trung
drng CTN
50 mô hInh AT trong quán l chit
Thàth
và mó
hrcing khi thi cong &r?mg
T22-51. Nghien cIru khã nAng
xir l mt s ion kim loi ning
(Pb2+, Zn2+, Cd2+) trong
51 niicc thai mó chI, kern — Chçi ThS Trjnh Th Lrc
Dn b&ng nguyen lieu haloysit
khu virc Th?ch Khoán, Phü
ThQ

Trung tam
tIch,
phân
nghim
thI
cong nghê
cao

Bô mOn Tu
tu&ng H
T22-52. Tác dng cia di djch
ChI Minh va
52 covid-19 dn giáo diic di hçc TS Trn Thi Phüc An
Chü nghia
Vit Nam hin nay
xA hi khoa
h9c
II

20

25

20

20

- 01 bài báo däng ttp chI chuyên
nganli trong nixâc

25

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngàth trong nuic
- 01 bài báo dãng k' yu hi nghj
khoa hc trong nixc

20

- 01 bài báo dang tp chI chuyên
ngành trong nuc
01 bài báo dang k yu hi nghj khoa
hçc trong nucc
- 01 Bàn kin nghj, giái pháp nhm
hn ch nh&ng rüi ro cüa djch bnh
Covid-19 di vii giáo diic di hçc
Viêt Nam

Nhiêm vi KH&CN
NV22-53. Nghien cru xây
dirng bài giãng áp diing phwimg
(Blended
pháp tIch hçp
ThS
learning) cho h9c phAn tieng
Anh 1 t?i trtthng Di h9c MO Dia Chit.

Thai Lith

NV22-54. Nang cao chat lucing
tij chO giáo diic quc phông V
ThS Trn Bc B6
an ninh a Trtthng Di hc MO Dja chat
Tng

B mon
Ngoi ngü

Bô mon
Dumg loi
quân S

15

- 01 bài báo dang k' yu hi nghj
khoa hçc trong nLrâc
- 01 bài giáng tIch hçip hçc phn ting
anh 1

15

15

- 01 bài báo dang ttp chI chuyên
ngành trong nuâc
- 01 Giái pháp nâng cao cht krçing tir
chO mon hoc GDQP&AN

1485

1485

(Bang chTh Mót bon tram tam miti lam triéu dng chni.)

