BO GIAO DLJC vA DAO TJO
TRUOTG I HQC MO - B!A CHAT

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phüc

Só:J3 /QD-MDC

Ha N5i, ngày6'5tháng 4 nãm 2021

QUYET D4NH
V vic cho phép thic hin báo cáo hçc thut
t3i các B mon trong h9c k' II näm hQc 2020-2021
fflU TRLYONG TRU'ING DiI HQC MO - D!A CHAT
Can th Lut Giáo dyc dqi hQc ngày 18/6/2012 và Lut si'ca ddi, b sung mt sc
diu cüa Luat Giáo dye dqi hQc ngày 19/11/2018;
Can ciNghf djnh s 99/2019/ND-CT ngày 30/12/2019 v vic quy dinh chi tjlt
và hwó'ng dgn thi hành m5t s diu Lut tha dái, bd sung môt s6 diu cia Luát Giáo
dyc dgi hQc;
Can ci Thông tic lien tjch s 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cza
Bó Giáo dye và Dào tQo và Bô N5i vy hw&ng dcn thc hin quyn ty chi, ty' chju trách
nhim và thy-c hin nhim vy, t chic b5 may, biên ch d61 vái dc'n v/ sy' nghip cong
14p giáo dyc và dào tgo,
Can th Chuvng IV cia Quy djnh v Quán lj hogt dng Khoa hQc cOng ngh
quy djnh v vic Quán l hoçzt d5ng nghiên ci'ru sinh hoçzt hQc thuat cia các giáng vien
và can bô khoa hQc tzi cac bô môn, ban hành theo QuyIt djnh sc 11 71/QD-MDC,
ngày 12/11/2020;
Theo d nghj cia Ong Trwángphdng Khoa hoc Cong ngh.

QUYET DNH:
Diu 1. Cho phép t1c hin 233 báo cáo h9c thut (co danh mic kern theo)
trong hçc k' II näm hçc 2020-2021.
Diu 2. Các giãng viên và can b khoa hc có ten trong Eiu 1 có trách nhirn
thirc hin báo cáo hQc thutt theo Quy djnh cUa Nhà trueing dUng vci ni dung và thi
gian dã ducc däng k9.
Diu 3. Các ông (bà) Trueing phông Khoa hQc Cong ngh, Trixâng phông K
hoch Tâi chInh, Trtxâng các Khoa, Bô môn, các giOn. vFn và can b khoa bce có ten
tai Diu 1 chju trách nhim thi hành quyt ctjnh nay.
Ncrinhmn:
- Nhtr diêu 3;
- HUMG eOFFICE;
- Ltru: HCTH, KHTC, KHCN.
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DANH MIJC BAO CÁO HQC THUT
THi)C HTN TRONG HQC K II NAM HQC 2020-202 1
(kern theo Quylt a'jnh sdc2641 /QD-MDC ngày 03tháng 4 nárn 2021)
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KHOA CONG NGH THONG TIN
B mon H thong thông tin và tn thü'c
Nghiên cihi, phân tIch thut toán ma hóa trong An toàn
1 Duong ChI Thin
và bào mt thông tin
Vucmg Thi Nhix Nghien cru üng dmg Power BI trong xr 1 di 1iu
2
Qu'nh
Nghiên ci'xu irng ding Weka cho bài toán khai phá dü
3 Dào Thj Thu V
1iu
Xây dung mt sO bài toán mu sir dimg k5 thut 1p
4 Bj Th
trinh huOng ctôi tuçing
Nhiên ciru, 1p trinh, phOn tich d phirc tp nhOng biOn
5 Phm Dirc Hu
the cüa 2 giâi thi4t Insertsion sort và Heap sort
Nghiên cüu, dánh giá các kin tthc cüa h thOng phãn
6 Vu Lan Phwing
tan
B mon Khoa hQc may tmnh
Phát triOn irng ding hc may dra trên kim thr
7 Lê HOng Anh
Mo
phông üng d%lng JoT dira trên NETSIM
8 Nguyn Duy Huy
Xây dirng d cl.rong chi tit h9c phn "Nhp mon ngành
Thity Cong ngh thông tin" theo CDIO và chuân ctu ra cia
Nguyn
ngành
Các phucing pháp xr 1' tp dtt 1iu mt can bang
10 Dng T àn N
(imbalanced dataset)
B mon Ming may tinh
TIm hiu mt ma luçing tr
11 DO Nhu Hái
Nghien cru vO 1p trInh Python trên Ubuntu server
12 Phm Dinh Tan
20.04
13 Trn Thj Thu Thüy Tim hiu h diu hàrih mô MindSphere
Dc tInh kênh truyn tin hiu khOng day cho h thOng
14 Diem Cong Hoàng
JoT
Cong
ngh tix&ng lira bâo v cho h thOng mng
15 Dào Anh Thu
Tim hiu v Socket Family trong Python
16 Dng QuOc Trung
Lp trInh da tuyn và üng diing trong mô hmnh Client 17 Nguyn Tu.n Aith
server
KHOA CO DIN
B mon K thut Din - Din tu
Phixcmg pháp do và kim tra t1r dng din tth each din
18 KimThCmAnh
mng xoay chiu cách ly (AC-IT)
Phuorng pháp do và kiêm tra lien ti1c din tth each din
19 KimlhjCãmAnh
mng din mt chiu cách ly (DC- IT)
VOn d can nhiu cüa h thOng mng di dng 5G
20 TOng Ngcc Anh
Mt sO thu th4t và phOn mêm tin Ich cho giãng dy
21 Nguyn Tin S
online
22 Cung Quang Khang Bàn v các giãi pháp bão mt ci:ia mng wifi
23 Cung Quang Khang Phuing pháp báo mt thông tin b&ng an ma
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Thai gian
báo cáo
dir kiên

B mon K5 thut co khi
Xây drng thuOt toán, 1p chtxcing trinh tInh toán giãi bài
toán tôi ru hóa qua trInh gia cong c&t gçt dra trén
24 Pham Dc Thiên
phirong trinh ràn buOc và mô hInh toán hQc
Phtrong pháp phán ti:r hthi han và img dmg trong mô
25 Tr.n Dirc Huân
phông biên dan kt cAu co khI
Phucing pháp dông thc cho các xy-lanh thUy 1irc bng
26 Nguyn Van Tu
van chinh itru (Flow control valve)
Xác djnh tn so dao dng riêng cüa tr1c & các bc tr do
27 Pham Tu&n Long
ld* au
Nghiên cu mô phông s6 và thirc nghim qua trInh bin
28 Pham Thj Thüy
dang m cUa hcp kim AZ3 1-0 dang tm
Nghiên efru tIm hiu tuabin gió chong chOng kép phU
29 DoànKimBInh
hqp vài 4n toe gió tai Vit Nam
Giài thiu phuong pháp diu khMn trixcit diu khiên h
30 Nguyn Van Lai
truyn dng khI nén
Tng hp và phãn tIch dc dim mt s may tách bUn
31 Nguyn Thanh Thng thai hin nay
So d nguyen 1 mach thUy 1rc dn dng xy lanh ép
32 Nguyn Son TUng
chInh trên may ép thUy 1rc
Tim hiu dàng hãi hiu tai Vit Nam d tInh ch9n tuabin
33 BUi Minh Hoãng
tr%rc giao phU hqp
Bô mon May và Thit bi MO
lYng ding simulink trong mô phOng h dng lire hçc
34 Kiu Due Thjnh
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5/2021

35

Nguyn Th Hoàng

tJ'ng dung ph.n mm Ansys trong tInh toan 1irc c&t cUa
rang khâu may dào là

5/2021

36

DoánVanGiáp

Bua khoan khI nén và mOt s bin pháp nâng cao hiu
qua sudiing

5/202 1

KHOA DAU Kill
B mon Oja chit Du khI
Nuyn Th Minh Các phuong pháp nghiên ciru khI H2S và ung di1ng tai
mOt so b tram tIch trên thm 1c dja Vit Nam
Hông
Nghiên cuu sir phân b6 kIch thtrâc l rng cUa cia ehuxa
38 BUi Thj Ngãn
bang phtrang pháp thUy ngân xãm nhp
B mon Dja Vt 1
Phtrong pháp Receiver Function trong nghiên cüu câu
Trn Danh HUng
trUe sâu, áp dimg cho khu virc ban dào Dông Ducrng.
To hçip các phtrong pháp nghiên cfru trt.rqt là dat tai d6i
Kiu Duy Thông
40
Ong Txqng, thành phô HOa BInh, tinh Hàa Blnh.
Dja
t.ng phãn tp môi tru&ng song h6 và các phixong
Phan Thiên Htrong
41
háp nghiên cUu.
Ung
ding Al trong ngành cong nghip Diu khI
H6ng Dixong
42
B mon Khoan Khai thác
Nghiên cru d xut phuong pháp tram xi màng hp 1
Nguyn Trn Tuân
cho các dja tang phUc tap trong khoan tham dO khoáng
43
san ran
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44 Nguyn Khc Long
Nguyn Van Thành
46 Vu ThiM Thach
47 Tnrng Van TCr
48 Nguyn Th Vinh
49 Nguyn TMn HUng
50

Doan Thj Tram

Ten báo cáo hçc thu@
T6ng quan ye nguôn näng 1'uçmg tái tao
Tim nang và thách thüc trong vic sfr diing và phát
triên näng 1ung din mt tthi tai Vit Nam
Nghiên ci'ru qua trInh khôi dng ging khai thác du
bang phucmg pháp gaslift.
XCr 1 nn rnóng, ththng bang phutrng pháp c9c xi mang
dt (CDM)
Nâng cao hiu qua khai thác du b.ng phumg pháp
as1ift trong diêu kin ngp ntrâc cao
lfng d%ing mng naron nhãn tao (ANN) d%r báo t6c dQ
Ca hçc khoan
Tim näng và thách th'rc trong vic sü diving Va phát
triên n.ng hrçing din gió tai Vit Nam
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B mon Lçc — Hóa du
51

Nguyn Thj Linh

M ngành mâi trong K thut Hoá hçc: ca hi và thách
thc;

12/2020

KHOA GIAO PVC QUOC PHONG
B mon Dtring 1i quail sr
Sr skip d6 cUa mô hinh CNXH a Lien Xô và 4n dirng
vào
giãng day mon lice GDQP&AN cho sinh viên
52 Pham Quc Dam
Tnrông Dai hçc MO - Dja chit
Thng nMt ni dung, phixang pháp giãng bài: Phong,
chng mOt so ba1 tGi pham xâm hai danh dir, nhân
53 Trn Bc BO
phAm cCia nguYi khác
Dâng länh dao tuyt di, trrc tip v mci mt d6i vài
1rc lucing vu trang nhãn dan và vn dirng vào bài giãng
54 TrnVänD
xây d%mg li,rc luqng v trang nhãn dan Vit Nam trong
giai ctoan hin nay
BQ mon K thut quail sly
MOt s6 giái pháp nâng cao chit ltrqng hoat dng cong
55 VU Quang Hay
tác dan vn tai Ca si Lang San
MOt s6 giái pháp nãng cao chit luqng duy trI ch dO
56 Nguyen Van Phong trong tuân (chào th duyt dQi ngU, thông báo chInh trj,
tong dçn v sinh) tai Ca so Lg Scm
MOt s6 giái pháp nâng cao cMt lucing an, u6ng cho sinh
57 Nghiêm COng fTnii viên hc tp co sO
Lang San
tai
KHOA KINH TE vA QUAN TRJ KINH DOANH
BO mon K toán doanh nghip
Pham Thj Hong TIm hiu tam 1 nhà quán trj cp cao trong doanh
58
nghip
Hanh
Tim hiu nhung thay d6i chInh sách bão him xA hOi
59 Lê Thj Thu Hng
Vit Nam giai don 20 10-2020
Môt s6 dim mOi cUa Nghj djnh s6 126/2020/ND-CP y
60 Phan Mirth Quang
thu TNDN và thu TNCN
TIm hiu thông tu 19/2021/TT-BTC v huOng dn giao
61 Nguyn Tin Fltmg dch din tCr trong lTnh vic thus
B mon Kinh t co sr
Xây dmg d euang hçc ph&n Lut doanh nghip
62 PhI Manh CuOng
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Sra di d ctrong hc phn Lut kinh th
PhI Mnh Cung
Nguyn Thanh Thão TIm hiu Incoterms 2020
Phm Thu Trang;
65 Nguyn Th Ngçc Nhting thay di cUa Lut doanh nghip 2020
Anh
Nguyn Thj H6ng Quyn cUa Lao dOng ntt theo pháp lut lao dng Vit
66
Nam
Loan
Nguyn Thj BIch Các cong ciii cüa Microsoft Excel cho phãn tIch dU lieu
67
Ngpc
B mon Quãn trj Doanh nghip MO
Nguyn Thj Hoài MOt s6 kt qua giáng dy mOn Quân trj marketing
68
thtrcmg mai din tr ti các lap chuyên ngành K63
Nga
Mo hinh các nhân t6 ãnh huâng dn giá than cüa mOt s6
69 Dng Th BIch
tác giã trên th giOi
70 Nguyn Thj Hithng Tim hiu v chui cung üng khép kin (CLSCM)
Tim hu mOt s chin ltrçic kinh doanh trong linh virc
71 Lê Dinh Chiu
thuGng mi din tr
Hoân thin d cixong d an t6t nghip chuyên ngành
72 DàoAnhTun
QTTMDT
Mo hinh các nhãn t6 ânh huang tâi mcrc hc phi theo
73 Lê Van Chin
quan dim cUa ngix?ñ hc
TIm hiu v Marketing truyn ming và ãnh huâng cüa
74 Phan Thj Thu$' Linh no dn hành vi khách hang
Van TIm hiu v hoat dOng cho vay ngang hang (P2P
Nguyn
lendin hin nay ti Vit Nam
Thu&ng
Tim hiêu mOt so mô hInh TMDT mài hin nay
76 Pham Kiên Trung
M6i lien h gitta phong each lAnh dao và cam két g.n
77 Nguyn Dire Thâng bO vài to chirc cira ngtri lao dng lam vic trong ngành
khai thác than
KHOA KIIOA HOC ca BAN
63
64
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B mon Co 1 thuyt
78

DinhCOngDt

79

Pham Ng9c Chung

80 Bin Thj Thiiy
81 Trân Thj Tram
B mon Giáo dyc th chit
82

Lung Anh Hung

83

Nguyn Quang Huy

84

D Tin Thi&

Khai trin Taylor cira ma trOn vá irng dung trong bài
toán tuyên tinh hoá các h co hc
Phân tich dao dng do ma sat cüa h Duffing có vOi mô
hinh ma sat Lugre sira d6i
Các img dimg cia dao ham và tich phOn cAp phãn sO
F1 th6ng diu khin robot nhào ln NL3
B6 sung câu hOi và dáp an trong l thuyt mon h9c
Bong chuyn cho sinh viên trlx&ng Di h9c MO - Dja
chAt.
L%ra chçn mQt s6 bài tp tang cumg sire manh gim
nhãy trong mon nhãy xa áp ding vào giáng day cho
sinh viên.
Nghiên ciru lira chçn các biên pháp nâng cao hirng thi
hçc tp mOn giáo d%ic the chat cho sinh viêri trlrng Dai
hpc MO - Dja chAt.
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85

Thai Vit Hung

86

LêVitTuãn

87

Thai Vit Hung

Ten báo cáo hQc thut
Các chin thut bong r ph bin hin nay và mOt s6 sai
1m d mc phAi trong thi du bong r 5 nguO'i.
Nguyen tc thIch hçip và cá bit hóa trong giáo dic th
chat cho sinh viên trng Di h9c MO - Da chit.
Nãng cao hiu qua 1uyn tp mon bong r6 cUa sinh viên
bang phtrcing pháp trô chci 4n dtng.
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B mon HOa
88

Nguyen Viêt H'iing

89

D Thj Hãi

90

D Thj Hãi

91

VU Thj Minh Hang

92

VU Thj Minh Hng

MOt s6 phirong pháp san xut tinh du thông diing va áp
ding san xut thr nghim tinh dAu VO Bixâi
Nghiên cru phuong pháp U chua Ia s&n lam thCrc An cho
bO
Nghiên cixu phuong pháp ch bin ram khô lam thirc An
dinh dtrng cho bô H'mOng
Nghiên cUu thãnh ph.n U chua cay lá h9 du stylo
Nghiên cxu phixong pháp b quán lOi ngô ngQt lam
thrc An cho gia sUe
Mt s phuong pháp xác djnh câu Mnh tuyt dôi cUa
phân tr hthi ca Co chUa các trung tam bt d6i
Cu trUe và tInh cMt quang xUc tác cUa vt 1iu nano
nn TiO2 và ZnO
TInh cht quang khi'r khI CO2 cUa vt 1iu nano
TiO2 và ZnO
MOt s6 phuong pháp t6ng hvp 4t 1iu cO kIch thuâc
nanomet.

Nguyn Th Kim
Thoa
VU Duy Thjnh,
Nguyen Thu Ha
VU Duy Thjnh,
Nguyen Thu Ha
Nguyn Thu Ha, VU
96
Duy Thjnh
Nguyn Thu Ha, VU
Ch tao và tInh chat cUa 4t 1iu nano nn TiO2 và ZnO
Duy Thjnh
Nghiên cUu xr 1 nuàc thAi có chira arsen b&ng h
98 NguyênMnhHà
thóng constructed wetland
Nghiên ctru irng dung bQt nano Hydroxyapatit xir 1
99 VOThjHmh
dng thii ion Pb2 , Cd2 vA Cu2 trong dung djch nuâc
Lê Thj Phuang Phãn tIch b mt lap m t hcip
100
ThAo
B mon HInh hQa
Kin trUc không gian ngm trong quy hoch phát trin
101 LeThjThanhHAng dôthj
CAi tin ra d bAi tp lan v xAy dirng theo huâng t6
102 Lê Thj Thanh Hang hcip, nhóm
K? nAng phân tich b rnt rng ding d9c bAn ye k thut
103 Phm Thi Mai Anh
Phucmg pháp giâng dy thirc hAnh trong AutoCAD
104 Phm Th Mai
B mon Ngoi ngfr
Nguyn Do
105
NhAn PhUc
106 TrnDinhThixóc
107 VU Thanh Tam

L

Mt s6 quy t&c chInh tA ca bAn khi th%rc hAnh viêt tiêng
Anh
Nhttng 1i phát am thuing gp cUa ngu&i Vit khi h9c
ting Anh
T6ng hqp nhUng quy t&c n6i am trong ting Anh
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Djch danh tir hóa trong tài lieu ting Anh chuyên nganh
dja cht bang phuang thirc djch bi&n di ti'r loai
108 Nguyen Th Cic
(transposition)
Giôi thiêu mt s thành ngct trong ting Anh cho sinh
109 Dng Thanh Mai
viên trong gi? 1uyn nói
Gçii mOt s6 phucng pháp t%r h9c tr vrng ting Anh
110 TrjnhThjVân
hiu qua
Nguyn Tht Thu Phãn bit cu tr11c có sr "usually" và "used to"d nói ye
thói quen
Phiic
Vài
hxu khi sü ding tInh tr mnh (strong adjectives)
Nguyn Thj Thu
112
trong tieng Anh
Phjc
Các phuGng pháp nghiên ciru vic sr diing don phim
113 VUTháiLinh
ng.n trong dy tr vrng ting Anh chuyên ngãnh
Dánh giá hiu qua vic si:r ding don phim ng.n trong
dy tC'r vrng ting Anh chuyên ngành cho sinh viên
114 VUTháiLinh
ngành Dja chtt cong trinh, trLräng Di hQC MO - Oja
chat
St ding ngft cãnh doán nghia tr virng
115 Lê Thj Timy Ha
B mon Toán
Trueing Tinh bi chn bn ving cUa h diêu khiên ngâu nhiên
Nguyn
116
Thanh
Nguyn Thj Lan Subharmonic Functions and Many Notions of
117
Convexity
Hrnmg
U'ng dmg cUa ham 1i, tira 16i (lOm, tra lOm) trong
118 Phm Tu.n Cu&ng
chimg minh bAt d.ng thüc.
Bài toán sinh mu mô phOng phân phi miic tiêu cho
119 Nguyen Thj Hang
truâc b&ng ph.n mm R.
Bài toán kim djnh khi bInh phtrng
120 Phm Ng9c Anh
Môt s bài toán chuyen d da thüc dành cho sinh vien
121 DàoXuânHung
Olympic — phân 2
Ham cüa các bin ngLi nhiên
122 Nguyn The Lam
Htrcing
Thj
Lê
Giài thiu Djnh l b6n màu
123
Giang
Ensemble Methods (I: Boosting)
124 Lê BIch Phtrcrng
Djnh 1' Pompeiu m rng và trung binh mu cUa hai dai
125 Hoàng Ng HuAn
lucmg
Ma
trn chun Jordan cüa tr dong câu
126 Ha Httu Cao TrInh
Chmg minh cong thirc v phân ph6i cüa các dc trung
127 NguyênThuHng
mau
Nhung kin thrc ca ban v tInh Hyperbolic cüa da tp
128 Nguyn Thüy Linh
thc
lilng dmg Djnh 1' Bonzalo - Cauchy vao bài toán
129 Nguyn Thj Hin
chüng rninh phrang trinh có nghim
MOt s6 dtng toán bAt d&ng thirc tIch phân nâng cao
130 Nguyn Thj Hin
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B mon Vt 1
Nguyn
131
Thj Diu Thu

Ten

báo cáo hoc thuât

Ch tao vt lieu Perovskite BaTiO3 pha tp Fe b.ng
phung pháp nghin ca nng hxçmg cao
Tinh cht multiferroics trong 4t 1iu có cu tthc
132 Dào Vit Th&ig
perovskite ABO3
Nhiên ciru Va mô phông mM lien h gifta dao dng
diêu hôa và chuyen dng trôn dêu bang ngôn ng
133 Tong Ba Tuân
python.
Tiêm näng irng dmg ngixng ti Bose-Einstein trong
134 D Thj Hng Hái
cong ngh
Nghiên cfru t6 ng quan v vt 1iu nano CuO
135 Ho Qu'nh Anh
Nghiên ciu ch tao hat nano CuO b.ng phung pháp vi
136 Ho Qunh
song
Nghiên cru qua trinh tan xa e+e- có sir thain gia cUa U137 Nguyen Thj Hu
hat trong mô hinh Randall-Sundrum
Nghiên ciru qua trinh tan xa e+e- có sir tham gia cüa U138 Nguyen Thj Hu
hat trong mO hinh Siêu d6i xirng
Vt 1iu bin hóa hp thii dài rng, không phi thuc
139 Lê Dc Tuyên
phân circ song din tr
MOt s6 bài toán chuyn dng 4t rn có lien kt bâi các
140 VüBáDting
sqi day khOng kh6i lixçing Va cO kh6i hxçing
KHOA KHOA HQC VA KS THUAT IMA CHAT
Bô mon Bla chat cOng trInh
Mo hinh GALDIT và irng ding trong xây drng bàn d
141 Pham Th Vit Nga cànIi báo xâm nhp man
Xâm nhp mn & dng b&ng Song Ci'ru Long: hin trng
142 Phm Thj Via Nga và nguyen nhãn
B mOn Khoáng thach và Bja hOa
Däe dim thach hpc, h th6ng phãn loai và gi ten các
143 PhmThjVãnAnh dá tram tIch carbonat
Tai
' bin thiên nhiên khu vrc trung du min nUi phIa
144 TôXuânBãn
Bäc
Nguyn KMc Giãng Cáe loai hinh nguôn gOc Va khái quát tiêm näng cac 1oi
145
dá. m5 ngh chU yêu & Via Nam
Dc dim các dá. bin chAt khu we xA Chu Trinh, thành
ph6 Cao Bang và djnh hirOng trong sir dimg lam dá m
146 Pham Trix&ng Sinh
ngh và d km nim các khu du ljch
Qua trInh phong hóa các dá siêu mafic & thu virc Niji
Trung NLIa, Thanh Hóa và mM lien quan d6i vOi qung hóa
Nguyn
147
Thành
Cobalt
Các th4 tü hat nhO sm rnàu (Xenolith) trong các dá
148 Nguyn Hthi Trçng granitoid và vi dii a Via Nam
Các qua trinh bin d6i khoáng vt lien quan tâi dá
149 Lê Thj Ng9c Tü
magma siêu mafic biên dM.
Latent hóa Va mM lien quan dn hoat ctng san xuAt
150 Dng TM Vinh
nông lam nghip, tai nguyen khoáng san & rnrâc ta.
Dc dim thach hQc, vi tn dja chAt cüa các thành tao
151 Lê Tin DUng
magma thu vre Hoà BInh- Ha NOi, d xuAt các kin
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TT

}Iç Va ten
ngirôi báo cáo

Tn báo cáo hQc thut

nghj cho cong tác hiu dInh ban dó DC t'1 nhO trên
khu virc Tây Bc, xng dung phân tich các câu trc dng
vôm tiêu biêu ((Ba Vi, Kim Bi) trong m6i lien quan
vài Ca ch thành tto cüa các dá nüi ni 1ra Va xãm nhp
granitoit
KHOA LY LUJN CHNH T
B mon Kinh t ChInh trtva Ljch sfr Bang CSVN
Lam rO them vai trô cUa cnh tranh trong phát trin kinh
152 LêQuocHip
t-xahGi
Sr dn phuang pháp dy h9c "lam vic theo nhóm" và
Dng N Thanh "nêu van di" vào giãng dy chtrong III mon Ljch sr
153
Bang CSVN (giáo trinh mài) nhm phát trin näng 1%rc
Tram
cUa sinh viên
Nhn
thUc cia Bang CSVN v xây dimg và phát triên
Nguyn Thj Thu
154
nên van hoá Vit Nam tiên tin, dm dà bàn sac dan tOc
Hucmg
Nguyn Thj Thu
155
Hirang
TuAn
Nguyn
156
Vuang
TuAn
Nguyn
157
Vuong
Nguyn Thj Thiy
158
F1à
Nguyn Thj Thüy
159
Ha
Bô mon Tir tirrng H Chi
Nguyn Thj Kim
160
Dung

161

Nguyn Thj
Dung

162 Lê Thj Yn
163 LêThjY&n

M6i quan h gifta di mài kinh th và d6i mâi chInh trj ô
Vit Nam tron giai don hin nay
Mt s6 vn dé ca bàn v phát triên nn kinh t thj
truang djnh huâng xa hi chü nghia a Vit Nam

Thôi gian
báo cáo
dr kin

6/2021

6/2021

6/202 1
6/2021
6/2021

MOt s6 vn d v tái ca cu ngành nông nghip hin nay

6/202 1

Ca hOi và thách thrc d6i vOi sir phát trin van hóa Vit
Nam trong giai don hin nay

6/202 1

Phát trin nganh djch vi logistic tai Vit Nam hin nay

6/2021

Minh và Chü nhTa xä hi khoa hQc
Xây d%rng 16i song mâi cho thanh niên, sinh viên hin
nay theo Tu tu&ng H CM Minh
Vn dimg Tu tuâng H6 ChI Minh v gi gin bàn sc
Kim van hóa dan tc, tiêp thu tinh hoa van hóa nhán 1oi VO
vic xây drng nên van hóa Vit Nam tiên tin, dm dà
bàn sc dan tôc
Xây dig Bang v do drc theo Tu tuang H ChI Minh
Chü nghTa yêu nisOc Vit Nam vai vic Mnh thãnh và
phát triên Tu tuâng H ChI Minh

B mon Trit hQc và Pháp 1ut
Bàn v vai trO cüa tOa an cOng 1 qu6c t (ICJ)
164 Dào Thj Tuyt
Tu pháp quc t Vit Nam - mOt nganh 1ut dc
165 Dào Thj Tuyt
trong h thông pháp 14t
M6i quan h gita l 1un và thirc tin - ' nghia cUa no
Lan
Th
Trn
d6i vâi vic djnh huàng hoat dng thirc tin cüa sinh
166
Huang
vien
Sr tác dng tth li cia ca sâ h tang doi V(fl kieri trUe
Lan
Thj
TrAn
167
thuçing tang trong bôi cành a Vit Nam hin nay
Huang
M6i quan h giüa trit hçc vOi khoa h9c, tOn giáo và
168 Nguyn Thi Phuang ngh thut
Ha
Lé
Nguyn
Mt s6 v.n d pháp 1 v& mang thai h ti Vit Nam
169
Giang

6/2021

6/2021

6/2021
6/2021

6/2021
6/2021

6/202 1

6/2021
6/2021
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TT
170

HQvà ten
ngtnri báo cáo
Nguyn

I-là Thrc hin quyn si htu tn tu Va quyên tác giâ trong

Lê

Giang
Thj
BUi
171
Duang
Thj
Büi
172
Duang

Ten báo cáo hQc thut

Thiy
Thiiy

hot dng thông tin thu vin
Bàn v khái nim do dirc ngh nghip trong b6i cânh
hOi nh.p hin nay
Ni dung giáo d%lc do drc ngh nghip cho sinh viên
trung DH MDC hin na
KHOA M

Thai gian
báo cáo
dw kin
6/2021
6/2021
6/2021

B mon Tuyên khoáng
173 Nhtt Thj Kim Dung
174 P1m Van Lun
175 PhUng Tin Thut
176 Vu Th4 Chinh

Ca ch qua tninh tuyn ni graphit trong dung dch
mui din ly
T6ng quan v các phixang pháp tuyn dt him
Quy trinh cong ngh thu hOi Niken b&ng phtxcrng pháp
caron
Các phuang pháp q,ján 19 và sr dyng bun do
KHOA MO! TRIXNG

Bô mon Ba sinh thai và K5? thut môi trurng
TIm hiu v dôc hoc cüa mOt s6 tác nhân sinh hçc trong
177 TrnThjKimHà
môi trung
178 TrnAnhQuàn
179

Nguyn
Minh

Quang

180 D Van Binh

Dánh giá tác dng cUa bin d6i khI hu tth các diu kin
khIhucrcdoanvàocuôiTK21
Cêtp nht thông tin yêu cAu v 1p báo cáo dánh giá tác
dng môi tru&ng theo lu3t môi tru&ng 2020
Nghiên efru các nhãn t6 ãnh hu&ng dn lucmg ntrOc
chãy vào mO hm lO, áp ding tInh toán và dr báo luqng
nu6c chày vào mO Ha Lam, Quang Ninh

Bô mon K5 thut môi trtrôn,g
lfng ding mô hinh toán và cOng ngh GIS dánh giá
biên dng môi tru?Yng khOng khi ti khu vrc khai thác
181 Nguyn Thj HOa
và ch biên khoáng san tinh Lao Cai
Nghiên elm dánh giá chat hrcing ntxâc song Bang, tinh
182 Nguyn Thj Hng
Cao Bang si:r diing chi s6 chAt luqng rn.râc - WQI
Nghiôn elm xlr 19 và tái sIr di,ing nuâc thai lang ngh tái
183 Nguyn Hoãng Nam chê nhôm Blnh Yen, Nam Djnh
Nghiên c'ru xlr 19 Asen trong ntrâc ngm a khu vre
huyn thanh tn, Ha NOi b&ng h th6ng mô phông dAt
184 Trn Thj Ngc

185 PhanQuangVän

ngp nuâc nhãn to
Xây dmg d tài/dir an nghiên elm dira trên phucing
pháp tiêp cn khung logic
Mt s giài pháp nh1S.m giàm thiêu ô nhiêm môi trtrYng
trong khai thác khoáng san

Phan Quang Van và
Dào Trung Thành
Dào Trung Thành; Kim toán rae thai — nguyen 19 và Irng dirng
187
PhanQuangVan
Dng Thj Ngçc Tng quan ô nhim hcp chAt nito trong nuOc ngAm khu
188
vrc Ha NOi và d xuât mOt s6 giâi phap xlr 19
ThIry
B mOn Môi tru'bng co' s&
Nghiên elm vai trô cüa cô vetiver trong xCr 19 o nhim
189 Vu Thi Lan Anh
môi tru&ng

186
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HQ V4 ten
ngu'oi báo CaO

Ten báo cáo hQc thut

Nghiên elm dc dim khoáng 4t set bentonite và khã
n.ng 1mg diing trong xây drng và môi truàrng
Dào tao ngun nhãn lirc ngành Quán 1 tài nguyen và
môi tru&ng, thách thlrc và ccx hi ti trtrng Di hQc MO
191 Nguyn Van Dung
-Djach&t
Nghiên clru phân tIch các yu t ãnh hLrâng dn bin
dng môi tnr0ng không khI tai khu vrc khai thác và ch
192 Nguyn Th Cue
biên qung patit, tinh Lao Cai.
D xut chiên djch truyn thông, quâng bá ngành Quãn
1 tài nguyen và môi tnräng, Khoa Môi tr116ng, tnxng
193 Phan Thj Mai Hoa
DH MO - Da chit
Dánh giá nguy ccx truqt 1ô strxn d6c sir ding mô hinh
mô phOng qua trinh trQng 1irc suin GPP (Gravitational
194 Nguyn Qu6c Phi
Process Path)
KHOA TRAC DjA, BÀN oO VA QUAN LY DAT DAI
B mon Ban d
Nghiên elm 1mg d%ing cong ngh 3D GIS trong vic mô
195 Nguyn Van Lqi
phOng phtrong an quy hoch do thj
Thj Phucrng Xác dinh chi s6 ctt xây dirng IBI tr dti lieu vin thám
D
196

190 D Van Nhun

Thào
Trn
197
Vinh

Thj

198 Duang A

Tuy&

Quthi

199 Pham Van Hip
B mon Dja chInh
Dng Thj Hoàng
200
Nga
201 Trn Thüy Ducxng

202 Nguyn Th Cong
203 Phm Thj Kim Thoa
Nguyn Thj Kim
204
Yen
205

Nguyen Thj Dung

206 TrnDinhThành
207 Trn Xuân Min

Nghiên elm xr 1' dc 1iu trong thành lip ban d6 bnh
ho hap khu vpc TP Hãi PhOn
0ng dung GIS và dft 1iu viên thám trong dir báo bin
dng si:r dimg dt.
Mt s6 phrcxng pháp xây dmg DEM t DSM

Thôi gian
báo cáo
dukin
5/2021
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5/2021
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6/2021

12/2020
12/2020
12/2020
12/2020
12/2020

Phuxxng pháp chi phi trong djnh giá Mt dng san

6/202 1

Phân tich, khai thác dü 1iu dam may diem (Point
cloud)
Nghien elm, trin khai chlrc nang WebGIS cong khai
thông tin ban d giá tht xà Dng Cucxng, huyn Yen

6/202 1

6/202 1

Lac, tinh Vinh Phác len web
Quy trInh 1p phucxng an du flx bat dQng san

6/2021

Vài net v cong tác d.0 giá dt yen do

6/202 1

Mt s6 giái pháp nâng cao hiu qua cong tác hOa giãi
tranh chap dat dai x ccx sx
Ung ding ph.n mm AreGis trong quãn 1 di 1iu dja
chInh dO thi.
Thirc trng giài pháp phát trin du ljch sinh thai tam
linh giai don 2020-2030 huyn Gia Binh, tinh Bc
Ninh.

6/2021
6/2021

6/202 1

B mon Do ãnh và Vin thám

208 TS Trn Hang Hanh
209 TS Trn Trung Anh

Writing and publishing scientitic papers uacn vie V
dang bài báo khoa h9c)
May bay không ngtri lái vài camera da ph trong giãi
doán ãnh d chInh xác cao (UAV-based multispectral
camera for precision image interpreter)

6/2021
6/2021

TT

HQvà ten
nglrO'I báo cáo

Ten báo cáo hQc thut

Bô mon Trc dja cao cp
210 Pham NgQc Quang
MOt s phtrang ph4p xác djnh dO sâu yen bi bin
Nguyn Gia Trçng, Giài thiu mOt s6 phAn mêm xr 1 so 1iu träc dja cao
211
cap

Thai gian
báo cáo
dir kin
6/2021
5/202 1

Pham Ng9c Quang

Khai thác, thig dpng may Thus' chun din tr DiNi-07
trong thrc tp Träc cija cao cp

5/202 1

BO mon TrAc dja cong trinh
Báo cáo kt qua quan trc chuyn djch bin dng tr
213 LêDrcTinh
dng tuyn dp cong trinh thüy din ô Vit Nam

5/2021

212 Lê Thj Thanh Tam

B mon TrAc dja Mo
Dánh giá xu th do thj hóa tai khu virc trung tam thành
ph6 Ho ChI Minh giai doan 1998 - 2020 b&ng cong
ngh vin thám và GIS
Nghiên ctru irng ding cong ngh din toán dam may
Google Earth Engine dánh giá khO han thrc 4t tinh
E)k Nong
Xác djnh s6 ltrcing dim kh6ng ch ânh c.n thit khi
thành lap bàn d dja hinh t' l lan mO l thiên b&ng
cong ngh bay không ngixai lái có tIch hçip djnh vj

214 Lê Thj Thu Ha

215 Pham Thj Lan

216 LêVänCânh

222 Vtrang Trçng Kha

GNSS dQng
Nghiên ciru xác djnh chiu sâu khai thác an toàn do ânh
hu&ng khai thác ham là dtrâi d6i tuqng chra nuàc
Nghien ciu thit k ch tao h thóng djnh vj GNSS Co
dQ chInh xác cao irng diing trong quan trc chuyên djch
cong trInh theo thai gian thrc.
Tng diving ph&n mm ArcGJS xây dirng Ca s& dii lieu
GIS MO - Dja chit
Nghiên cüu irng diing phn mm Edgwise thành 1p mô
hInh 3D tir dii Iiu quét laser mt dt
Lra ch9n giái pháp tr&c dla phü hçp dào d6i hrâng là
nghiêng bang tai mirc -3 50/-250 nôi khu Khe Chàm I
vài khu Khe Chàm IV tai Cong ty than Ha Long
Nghiên cüu xác djnh ranh giOi t6i i.ru trii bão v duâi
các d6i tuqng cha nuOc, khi khai thác via 7, 8, 9 mO

223 Nguyn Qu6c Long

than Mong Duang
Nghiên cu 1ra chçn s6 liicing dim kh6ng ch ânh t6i
ixu khi xây drng mô hinh so be mt mO 10 thiên va và

217 Pham Van Chung

218 Phm Cong Khái

219 Cao Xuân Cixang
220 Nguyn Vit Nghia

221 VO Ngçc Dung
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6/2021

5/2021
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5/2021
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thO
BO mon TrAc dla ph thông và Sai s
Nghiên ciru thut toán tinh chuyn tça dQ guiia hai h
224 Hoang Anh Tu.n
tça dO phng theo Helmert
IiTng d1ng tin h9c vào bài toán chuyn d6i h quy chiu
225 Hoàng Thj Thu5'
bàn d so dia hInh
Phixang an kinh t k thut xây drng hrài kh6ng ch ca
sâ b&ng cong ngh GPS cho khu do thij tai xä Van Canh
226 Lê NgQc Giang

227

Nguyn
Hxang

Thi

Thu

— Hoài Dirc — Ha N0i.
0ng diing trI tu nhân tao nhâm tang dO phân giái
khong gian và dO chInh xác cUa mô hinh s6 dO cao dng

6/2021
6/2021

6/202 1

6/2021
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Ten báo cáo hoc thuât

Thôi gian
báo cáo
d kin

grid
Ung ding uOc Iuçing vttng trong xr 1 s 1iu h.rOi
không chê träc da

6/2021

Thành GiOi thiu h th6ng tIch hqp GNSS rtk và INS cho dn

6/2021

HQ Va ten
ngwoi báo CO

228 Urn Anh Tun
229

Duong
Trung.

thràng dO chInh xác cao.
KHOA XAY DVNG

BO mon K5 thut xây dtyn
Be tOng thông minh siêu tInh näng
230 Lé Huy Vit
Co khã nAng cam rng sr thay di irng suit
231 Tang Vn Lam
BO mon Xây thyng h tang co sO'
frng ding Civil 3D (cong ngh BIM) vao trong giãng
dy và thrc hânh do an mon h9c sinh viên chuyên
232 Bti Anh Thâng
nnh Xây dimg h th.ng cci sâ
Ung dung cüa thi& bj xuyên pressiometre trong khão
233 Dng Quang H1)'
sat dja chat

4/202 1
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5/202 1

