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QUYET DNH
V vic cho phép thic hin báo cáo hQc thut
tti các B mon trong hçc kr I nám hQc 202 1-2022
HIU TRIIONG TRU'NG DI HQC MO - DA CHAT
Can ct' Luç2t Giáo dic dgi hQc ngày 18/6/2012 và Luçit tha do!, bó sung mt so
diu cia Ludt Giáo dc dgi hQc ngày 19/11/2018;
Can c& Nghj djnh so' 99/2019/ND-GP ngày 3 0/12/2019 v vic quy djnh chi tié't
và hithng da'n thi hành mt7t s diu Luqt tha di, bd sung mç5t s diu cia Lut Giáo
duc dgi hQc,
Can cá' Thông tu lien tjch so 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cia
Bó Giáo dyc và Dào tgo và Bó Nt7i vy hwáng dái thirc hiçn quyen ty' chi, ty' chiu trách
nhiêm và thwc hién nhiêm vy, t chi'c bó may, biên chê' dO'i vó'i dcrn vj su' nghip cOng
42p giáo duc và dào tao,
Can cii' Chwo'ng IV cza Quy djnh v Quán lj hogt d5ng Khoa hQc cOng ngh
quy d,inh v vic Quán lj hoqt d.5ng nghiên c'u sinh hogt hQc thuç2t cza cOc giáng viên
và can bó khoa hQc tai các bô mOn, ban hành theo Quyê't dinh sO' 11 71/QD-MDC,
ngày 12/11/2020,
Theo d nghj cia ông TrithngphOng Khoa hQc Cong ngh.
QUYET D!NH:
Diu 1. Cho phép thc hin 307 báo cáo hc thut (cO danli miic kern theo)
trong hQc k' I näm h9c 2021-2022.
Diu 2. Các giãng viên và can b khoa h9c cO ten trong Diu 1 có trách nhim
thirc hin báo cáo h9c thut theo Quy djnh cüa Nhà tnr&ng diing vâi ni dung th?c
hin va th?ii gian dã dxçic däng k.
Diêu 3. Các ông (bà) Trueing phOng Khoa hc Cong ngh, phông K hotch Tài
chInh, Trithng các Khoa, B môn, các giãng viên vã can b khoa hQc có ten tti Diëu I
chju trách nhim thi hành quy& djnh nay.!. p —
Noinhân:
- Nhu diêu 3;
- Các PHT (dê phôi hçp chi do);
- HUMG eOFFICE;
- Liju: HCTH, KHTC, KHCN.

DANH MUC BAO CÁO HQC THUJT
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TT

Hovà ten
nglro'i báo cáo

3íi ngàydtháng 10 närn 2021)
Ten báo cáo hoc thuât

KHOA CONG NGH THONG TIN
B mon H thng thông tin và tn thfrc
Cu tthc dü 1iu và giãi thut vâi Python
1 Ducing ChI Thin
Mt s k thut tin xi:r 1' dU 1iu
2 Vu Lan Phuong
Mo hinh hçc sau phân vüng ânh
3 Vucmg Nhu Qu'nh
OpenCV trong Python
4 Büi Thi Van Anh
Thut toán FP-Growth vói bài toán khai phá dtt 1iu
5 Dào Thj Thu Van
Ngan xp và irng ding ngän xp trong l.p chuong trinh
6 Pham Due Hâu
tr dng thirc hin mt biêu thirc toán h9c nguyen ducing
Bô mon Khoa hoc may tInh
Mt s thut toán theo vt di tucing trong video
7 Nông Th Oanh
Xây drng Big Data Platform trong luu trfi và phân tIch
8 Dng Van Nam
dttliêu
Nguyn Thj Phrnmg
Lu.t kt hçp dUng trong KPDL
Bãc
ThUy U'ng ding thut toán Kmean tim kim và phân ciim tài
Nguyn
10
1iu Web
Dixong
B mOn Ming may tInh
IiJ'ng diing k5 thut chü k s
11 D Nhu Hái
Uic luçmg khung xucmg sü ding cong cv Media Pipe
12 PhmDinhTãn
cUa Google
Các vn d v kin trUe và các giao thüc truyn thông
13 Trn Thj Thu Thi'iy
trong ming loT
Giao thirc djnh tuyn da yang trong h th6ng mng may
14 Diem Cong Hoang
tInh
Mo hinh cu trUc mng
15 Dào Anh Thu
Lp trInh da 1ung trong Python và frng ditng
16 Dng Quc Trung
liJng dung so d tu duy d xây drng b 10 so d các
17 Nguyn Tu.n Anli
phuong pháp tAn cong mng phô biên
B mon Tin hoc Kinh t
Nghiên ciiru thirc trng kinh t chia sé ti Vit Nam
18 Phm Thj Nguyt
Mt s giãi pháp quãn trj miic tiêu di vi doanh nghip
19 LêThanhHu
so
Hin
Duang Thj
Nghiên cüu ung diing trI tu nhân to trong marketing.
20
Thanh
Xu huàng tin k5 thut s quc gia (CBDC) trên th
21 Nguyn Thu Hng
gith và Vit Nam
Nghiên ciiru phát trin và trin khai irng diing .net
22 Phm Quang Hin
core trén docker
A
A
B mon Cong ngh phan mem
Nghiên ciru mô hInh da cp trong xây drng irng diing
23 Hoàng Anh Due
thuong mi din tir cho cua hang không quãng cáo

ThOl gian
báo cáo
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12/2021
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12/2021
12/2021
12/2021
12/2021
12/2021
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H? Va ten
nguoi báo cáo

Ten báo cáo hoc thuât

tJng ding Microsoft Planner và Microsoft Office,
Microsoft Onedrive trong quãn 1 cong vic
25 Lê Van Hung
Phân loi chü d van ban dira trên thut toán LDA
Pham Van Dng, Tim hiu tInh näng mài trong Visual Studio 2022 và
26
Phim Thj Hãi Van
irng diing
Nguyn Thj Hru
Nghiên ciru phuung pháp phân lap dam may dim
27 Phucmg, Phm Hftu
LiDAR dua trên däc trtlng dim
Lqi
28 Nguyn Thj Thanh
Machine leaning chm dim tin diving
B mon Tin hçc Trc dja
Xir 1 du lieu không gian dja l, hInh ãnh v tinh quy
29 Trn Trung Chuyên
mô lan si:r ding nn tang dam may Google Earth Engine
C.p nht d cuang mon hc H thng c sO' di) 1iu
30 Tr.n Mai Huong
không gian
B mon Tin hoc Oja chat
Vin thám và dü lieu lan, nghiên ciu và vn diing du
31 Truong Xuân Binh
lieu lan tr ânh vin thám
Nguyn Thj Hãi Ban d boa cho khoa hc di) 1iu không gian dja 1
32
Yen
b.ng Python
33 Phim An Cucmg
Phân tIch ânh v tinh vOi Python
U'ng ding website w3schools.com trong giãng day hçc
34 Ngô Hung Long
phân thiêt k web
KHOA DAU Kill
B mon Dja chit Du khI
Anh huO'ng cUa bang bin dang cà nat di vO'i cht
35 PhamVãnTun
luçmg tang chira vin
Nhn din phãn xa BSR dira trên tai 1iu dja chin b
36 Lê Ngc Anh
tthm tIch Song Hng
Nghiên ciru ü'ng ding ph dja chin tim kim via chüa
37 Nguyn Duy MuO'i
trong tr.m tich tp C lô 09-2/10 b Ciru Long
Dc trung và quy 1ut phân b cüa các qutt cat ngm
38 PhamVänTuAn
day bin: nghTa trong thäm dO và khai thác du khI
Nghiên cfru thng hçTp h các phuong pháp nghiên
39 Büi Thj Ngân
ciru by dja thng
B mon Bja Vt ly
Chuyn di s và tucmg lai cüa giáo diic dai h9c:
40 Kiu Duy Thông
Tru?mg hçip ngành k thut dja vt 1
24

Hoàng Anh Düc

ThO'i gian
báo cáo
dir kien
12/2021
12/202 1
12/2021
12/202 1
12/202 1
12/202 1
12/2021

12/2021
12/202 1
12/2021
12/2021

11/2021
0 1/2022
0 1/2022
0 1/2022
0 1/2022

10/2021

Kiu Duy Thông

Nhi)ng tin b trong phucmg pháp thäm do din dOng
mt chiu

0 1/2022

42

Trn Danh Hung

Nhüng han ch cia phrnmg pháp Ham nhn (Receiver
Function) khi trm dja chn day bin OBS bj nghiêng

11/2021

43

Tr.n Danh Hung

44

Phan Thiên Hucing

41

Dc dim cu trüc 1O'p vO trái d.t quanh dài tách gian
Bin Dông theo các kt qua phân tich phuong pháp
Ham nhân (Receiver Function)
Dja vt 1 trong dja thng ph.n tp mOi truO'ng d.m h

0 1/2022
12/2021
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Ten báo cáo hoc thuât

Phan Thiên Hrnmg,
IIJ'ng diing AT trong nông nghip phn 2
Vu Hng Diicmg
Bô mon Khoan Khai thác
46 Nguyn Khc Long Mo hInh hóa mO du khI bang phan mm MATLAB
47 Nguyn Van Thành LNG - khI thiên nhiên hóa lông và trng diing
Giài pháp hoàn thin ging khoan không tram xi mang
48 TruongVänTir
Va triên vvng iing diing a Vit Nam
Xây drng ch d khai thác thi uu cho mt ciim ging
49 Vu Thit Thach
khai thác gaslift
Sir chuyn di pha lông khi trong qua trinh khai thác
50 Doàn Thj Tram
dâu - Anh hi.r&ng cüa qua trinh do tci khã nàng thu hi
du
51 Nguyn Th Vinh
Hoãn thin ging du khI - các vn d co bàn
Nghiên ci'ru các phiro'ng an k5 thut phát trin, kêt ni,
52 Lê Quang Duyn
xir 1 và mô hinh vn chuyên trong phixcmg an phát
trin mô Dai Hung nam
Ti1ng ding ming na-ron nhân to (ANN) dir báo hru
53 Nguyn Tin Hung
luçing khai thác du cho các ging mô Hài Su Trang
Nghiên ci.ru Cong ngh khoan hçip 1' d thi cong tháo
54 Nguyn Tran Tuân
khô mô than khai thác hAm là, Ha Lam, Quãng Ninh

Thôi gian
báo cáo
dir kin
01/2022
12/2021
12/2021
12/202 1
12/202 1
12/202 1
12/2021
12/2021
12/2021
12/2021

Bô mon L9c — HOa du
55

Cong Ngoc Thâng

56

CôngNgçcThng

57

Ngo Thanh Hài

58

Ngô Thanh Hãi

59

Nguyn Thj Linh

60

Nguyn Thj Linh

61

Vfl Van Toãn

62

vu van Toàn

63

Ngô H San

64

Ngô Ha San

Xây drng d cuang h9c phAn: K5 thut các qua trInh
chê bin thrc phAm; CN chê bin ngQ côc;
Xây drng d cilang h9c phAn: Lust thixc phAm; Cong
ngh vt 1iu nhira
Xây dirng d cuang hçc phAn: H thng cong nghip
thirc phAm; CN san xu.t do ung; Thit k và Quàn ly
dir an nhà may thire phAm
Xây drng dA crong hoc phAn: Hóa l polyme; D an
thiêt k nhà may san xuât polyme; ThI nghim hóa l
polyme
Xây drng d circing hc phAn: Vi sinh thirc phAm; Nhp
mon k5 thut Hóa thrc phAm; Cong ngh ch bin và
bão quán thirc phAm
Xây drng d cuang hc phAn: Nhp mon k thut
polyme; Cong ngh chê bin và gia cong vt lieu
polyme; K5 thu.t polyme sinh hc và tr hüy
Xây dimg d cuang hc phAn: CN bao bI và dóng gOi;
CN san xut süa và the san phAm tr süa; San xuât thirc
phAm bn vctng
Xây drng d ciiang hçc phAn: TInh cht vt lieu
polyme; Polyme bàn dAn; Suy giâm và bào v vt lieu
polyme
Xây d%rng d ci.rcmg hçc phAn: Ca khI và Thit bj trong
k thut hóa thrc phAm; Phii gia th%rc phAm; Cong ngh
san xuât bánh keo
Xây d%rng d cuong hc phAn: Các phii gia cho polyme;
Polyme thông minh

10/2021
12/202 1
10/2021

12/2021

10/2021

12/2021

11/2021

0 1/2022

11/2021
0 1/2022
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Ho và ten
ngui báo cáo

Ten báo cáo hçc thut

Xây dimg ct dicing hQc phn: Hóa sinh thc phm;
Phát trin san phm thrc phim; An toàn vã K thut
65 PhamXuanNui
môi trix&ng trong Cong ngh thirc phâm; Cong ngh
thrc phm chirc nang; An toàn Vi sinh thrc phm
Xây drng d dicing h9c ph.n: Cong ngh tái ch
66 PhamXuãnNüi
polyme; Vt 1iu polyme và composite; Phn tIch
polyme; Thrc hành k5 thut phân tIch polyme
Xây dirng d cucing h9c phn: Thit k và môphOng
67 Pham Trung Kiên
trong k5 thut Hóa thirc phm; Phucing pháp sO trong
k thut hOa thrc phm;
Xây drng d dicing h9c phn: Thit k va Quán 1' nba
68 Phm Trung Kiên
may san xuAt polyme; Phucing pháp s trong k thut
hóa hoc
Tang Thj Thanh Xây dirng d cuong hçc phn: Quãn 1 h thng cht
69
Hucing
luçing thrc phm, Cong ngh ché bin thUy san và thjt
Xây dçrng d cucing h9c ph.n: Cong ngh vt 1iu cao
Tang Thj Thanh
70
su, Xenlulose và giy, Thit k va 1ra chçn san phAm
Hucing
polyme
Xây drng d cucmg h9c phn: Các dc tn.rng, tInh chit
71 Büi Thj L Thüy
thrc phm; Cong ngh chê bin rau qua; Dinh duO'ng Va
sirc khôe
Xây drng d cuong h9c phn: Cong ngh xci sçii tong
72 Büi Thj L Thüy
hcip; Ting Anh trong k thut polyme
B mon Thit bi Du khI và Cong trInh
Nghien ciru sir dimg khI gaslift hOa trtn vi axit dé xr
73 LêDi'rcVinh
1 vüng cn day giêng
Nâng cao khã näng lam vic cüa bum tang ãp trên giàri
74 HoangAnhDuirig
ép via PPD-40.000
Vn tãi du?ing ng và tim nãng dào tao K six K5 thut
75 Nguyn Thanh Tun
dumg ng cUa BI mon Thit bj Du khf và Cong trinh
Nghiên ciiru giãi pháp nãng cao cht luçmg hoat dng
76 Nguyn Van Thjnh
NCKI-I tai Khoa Dâu khI
KHOA GIAO DUC QUOC PHONG
B mon Dirô'ng 1i quân sit'
Huàng dn phixcmg pháp giang day trirc tuyn 1 thuyt
77 Phm Qu& Dam
giáo dic quc phOng và an ninh trong müa djch
COVID-19
Lam rO hành vi xâm pham danh dr, nhân phm cüa
ngui khác theo các van ban quy phm pháp 1ut hin
78 Trn Bc B
nay và vn diing vào bài giang PhOng, chOng mt s
loai ti phm xâm hai danh dr, nhân phm cüa nguO
khác
Lam rO ni dung d.0 tranh lam tht bai am mini "phi
79 Trn V.n D
chfnh tn hóa" Quan di cUa kê thu trong tinh hInh hin
nay
Nghien cCru khai thác lam rO mt s tInh näng trong
bang
Xuân phn mm dy h9c online Microsoft Teams và uig
80
Trumg
dtng vào giãng day trirc tuyn mon h9c Giáo diic quôc
phOng và an ninh

Thè'i gian
báo cáo
dr kin
11/2021

01/2022

12/2021

10/202 1
12/2021
10/2021

ü 1/2022
10/202 1

12/2021
12/202 1
0 1/2022
0 1/2022
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12/2021

12/2021
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ngwo'i báo cáo

Ten báo cáo hoc thuât

Thai gian
báo cáo
dtr kien

B mon K5 thut quail si'
81
82
83

TMng nht phiscng pháp giâng dy d miic chin thut
tmg ngu?ñ trong chiên dâu tiên cong tai khu do thj Dai
VU Quang Hay
hc
Tim hiu vU khi laser vn diing trong bài phOng chng
Nguyn Van Phong
djch tin cong btng vu khI cong ngh cao
Mt s bin pháp nâng cao thãnh tIch kim tra ném 1ru
Nghiêm Cong Dinh
dn bài 1 cho sinh vien Trixng Di h9c MO - Dja chit
KI{OA KINH TE vA QUAN TRj KINH DOANH

B mon Quãn trj Doanh nghip Oja cht — Du khI
Lun bàn v phxcng pháp chuyên gia si ding trong
84 DHUuTUng
nghien ci.iru khoa h9c
Nguyn Thj Kim Xây dirng d cuong chi tit h9c phn "Kinh tê tài
85
Ngân
nguyen nuàc"
Nguyn
Thanh
Báo cáo bài giáng mon hçc Nghiên ciru Marketing
86
ThUy
Báo cáo bài giãng mon h9c Quãn trj quãng cáo
87 Lê Minh Thing
Báo cáo bài giâng mon hçc truyn thông Marketing
88 Tr.n Van Hip
Nguyn Lan Hoang
Báo cáo bài giãng mon h9c Quãn trj ban hang
89
Thão
Báo cáo bài giáng mon hçc Quan trj giá
90 Nguyn Thu Ha
Báo cáo bài giâng mon h9c Marketing s
91 Phm Ngçc Tun
B mon Quãn trj Doanh nghip MO
TIm hiu môt s san giao djch thuong mi din t1r a
92 Lê DInh Chiu
Viêt Nam
Tim hiu each thtirc xây dirng thtrcmg hiu din tCr cho
93 Nguyn EXrc Thâng
cac doanh nghip kinh doanh din tr
Cp nht mt s chinh sách pháp 1ut lien quan dn
94 Nguyn Thj Humg
tliuong mi din t1r
Sir ding các cong cii phân tIch website a thj trumg din
95 DàoAnhTuAn
ti:r trong phân tIch mOi truang kinh doanh din tir
Quy trinh trin khai quãng cáo trên mng xà hi
96 Phim Kiên Trung
Facebook
Xây drng và trin khai chin hxçc quãng cáo trên
97 Lê Van Chin
Google Ads
Mo hinh kinh doanh ban lé 020 và khá näng áp d%Ing
98 Lê Thj Thu Hithng
cho các doanh nghip nhO và vera i Vit Nam
Mo hInh ban hang da kênh Onmi Chanel trong thuang
99 Phan Thi Thu Linh
mai diên tü
Mt s giãi pháp dy mnh ü'ng ding thuong mi din
100 Dng Thj BIch
t1r ti các doanh nghip nhO va vera i Vit Nam
van TIm hiu mt s hInh thirc chãm soc khách hang trirc
Nguyn
101
tuyên
Thu&ng
Bô mOn Kinh te co' so'
Nguyn Thj BIch Các cOng cit cUa bang tmnh din tir Microsoft Excel cho
102
cOng tác xây dirng mi.rc
Ng9c
Nguyn Thj Hông
Xây drng d cucmg h9c ph.n Ting Anh pháp lut
103
Loan
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12/2021
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12/202 1
12/202 1
12/202 1
12/202 1
12/202 1
12/2021
12/202 1
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ngiroibáo cáo

Ten báo cáo hoc thuât

Nguyn Thj H6ng
Xây dirng d cucing hçc ph.n Lut thucing mai quc t
Loan
Nguyn Thj NgQc
Xây d%mg d ci.rang hQc phn Lut lao dng
105
Anh
Nguyn Thi Ngpc Xây dimg d circyng h9c phn Luât cnh tranh
106
Anh
MOt s6 vn d v dc tnmg, tiêu chun, tiêu chil tir do
107 Nguyn Van BrnM
kinh th cüa nn kinh tê thj trithng r Vit nam
Pham Thu Trang, Hoàn thiên d cuang h9c ph.n Kinh doanh qu6c t
108
Nguyen Thanh Thão
B mon K toán doanh nghip
Nguyn Thj BIch Các irng dimg cüa bang tInh din tr Microsoft Excel
109
cho cong tác kê toán doanh nghip
Ng9c
So sánh chInh sách thu h trçi cho các doanh nghip
Nguyn Thj Mirth vera va nhO trong giai don dai dch Covid cüa Vit
110
Nam vâi mOt s6 quôc gia trên th giOi và bài h9c kinh
Thu
nghim
H6ng Xây drng chun du ra và dào to chucmg trhih chat
Pham Th
krcrng cao ngành K toãn
Hnh
Tim hiu chInh sách tài chInh thüc dy chuyn di h
112 Pham Thu Huong
kinh doanh thãnh doanh nghip a Vit Nam
KHOA KHOA HQC C BAN

104

B mon Co 1 thuyt
113 Tthn Thi Tram
114 Büi Thj Thüy
115 Pham Ng9c Chung
116 Dinh Cong Dat
Bô mon Giáo duc th chat
117 Nguyn Quang Huy
118 Thai Vit Hung
119 LêViMTuân
120 D Tin Thit
121 Nguyn Huy Thông
122 Lung Anh Hung

Giãi bài toán cue bO tránh 4t can cho robot tr hành
Các tInh chat dng 1c cüa gel agarose bang mô hinh
dao ham c& phân so
TInh toán tan s6 riêng cüa dm lien tic hai nhjp bang
phuong pháp d cing dng
Mo hinh dng lrc h9c cüa tay may robot khàp dan hi
L%ra chQn mOt s bài tp tang cu?mg siIc mnh gim
nhày trong mon nhày xa áp diving vào giãng dty cho
sinh viên.
Vn d hun 1uyn src bn chuyên mon cho mon Bong
rô
Ccr sâ cu true bu6i t.p TDTT trong Giáo diic th chit
cho sinh viên
Thành lap câu lac b th d%ic th thao tir chon — mô hInh
giáo dc th ch&t theo nhu cau tam 1 ciia sinh vien
nhim dap rng ehucmg trInh giáo d%ic mài
Mt S6 giái pháp phát trin Th dic th thao ngoi khóa
cho sinh viên tru?mg Dai hçc MO — Dja chit.
MOt s6 giãi pháp nãng cao hiu qua giáng dy tn,rc
tuyn mon Bong chuyên cho sinh viên truang Dai hçc
MO - Dja chit.

Thoi gian
báo cáo
diy kien
12/2021
12/202 1
12/2021
12/2021
12/2021

12/2021

12/2021

12/202 1
12/2021

12/2021
12/202 1
12/2021
12/2021

01/2022
01/2022
01/2022
0 1/2022
0 1/2022
01/2022

Bô mon Hóa
123 Ha Manh Hiing

T6ng hçip và nghiên elm mt s6 polythiophen chlra nito
mach nhánh gän vói vj trI s6 3 vOng thiophen

12/202 1
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ngiro'i báo cáo

Ten báo cáo hoc thuât

TIm hiu v qua trinh chuyn hóa thuc trên co th
ngirñ
Nguyn Th Thu Tim hiu v ph cong hrning tr ht nhân các hcTp chat
125
diterpenoid khung ent-kaurane
Hiên
Nghiên ciiru mOt s6 qua trinh chirng ct trong cong
126 Nguyn Mnh Ha
nghip
B mon Ngo3i ngfr
Alignment between ESP syllabus at a technical
127 Duang ThCiy Huing
university and workplace's requirements (PART 1)
Alignment between ESP syllabus at a technical
128 Ducng Thiiy Huing
university and workplace's requirements (PART 2)
Uu dim cüa Break -out rooms và Channels trén MS
129 NguynHngVân
Teams trong vic dy k nang nói cho sinh viên
Sir khác nhau co ban v tr vimg gita ting Anh-Anh và
130 NguynAnhHoa
Anh-M5'
Mt s6 li thu&ng gp khi vit ting Anh
131 Nguyn Anh Hoa
Truung Thj Thanh
Tucing tác trong dy vã h9c online
132
Thu
Trixcing Thj Thanh Trnng tác trong dy và h9c ting Anh online ti tru&ng
133
DH Mô-Dia chat tr gOc nhIn cüa ngithi hçc
Thu
Hixàng dn hçc tr vIrng Ting Anh qua phim
134 Trjnh Thj Van
NgungcngônngttAnh
135 TrjnhThjVãn
Mt s khO khän cüa vic dy và h9c phát am ting Anh
Vu Thanh Tam
trVc tuyn cho sinh viên trong bi cãnh djch bnh
136
Covid-19
Giãi thIch và nghia van boa cUa ba diu b bang tay
Tr.n Dinh ThuOc
thuông
gp trong giao tip: diu b vông trôn , diu b
137
ngOn tay cái chia len và dâu hiu hInh chü
NhUng câu t%ic ngü, thành ngü thông ding trong tiêng
Tr.n DInh ThuOc
138
Anh và nghia tucmg ducing trong tiêng Vit
Phát trin k5 näng nOi ting Anh cho sinh viên qua mt
Dng Thanh Mai
139
s6 phim ngän
Nguyn Thi Thu TIm hiu v ngü nghia và cách dung citm dng tir Get
140 Phüc
trongTingAnh

124 Phm Tin Ding

Lê Thi Thiiy Ha

Nang cao hiu qua dy k näng dcc bang phucing pháp
dyhctuangh

Nguyn Thj Thão

Improving students' speaking performance by using
scaffolding strategies
Scaffolding strategies in teaching writing skill

141
142

143 Nguyn Thj Thão
Nguyn Th Nguyt Khão sat mt s djnh dng ph bin cUa bài thi kim tra
k nang nói và d xut mt djnh dng phü hçrp cho sinh
144 Anh
viên Tnxông Dai hçc MO - Dja chit
Huó'ng dn cách lam phn thi s 4 cUa bài thi viêt
Nguyn Thj Cüc
145
APTIS ph.n 1)
Gçi mt s irng ding to trô choi hçc tp trong giãng
Vu Thai Linh
146
dy trirc tuyn.
Sir ding Quizlet trong hc t1r vrng ting Anh.
147 V Thai Linh

Thô'i gian
báo cáo
dir kien
12/202 1
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01/2022
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Hovà ten
ngu'o'l báo cáo

Bâo
Anh
D
Ph'trng
B mon Toán
Tru?ing
Nguyn
149
Thanh
Nguyn Thj Lan
150
Hucmg
151 Nguyn N Hang
148

152 Phm Ngçc Aflh

Ten báo cáo hçc thuât

Thôi gian
báo cáo
dy kiên

Gçn mt s boat dng trong giáng dy ki nang phát
am ting Anh

01/2022

Dam báo giá trj ti uu cho h phuang trmnh vi phàn CO
tr

12/2021

L' thuy& tich phãn ham chinh hinh

12/202 1

Mo hinh Markov n vâi bài toán MTT
Trinh bay mt mu s6 1iu vài phn mm R trong dy
hçc mon Xác suAt th6ng kê tai trumg dai h9c
Li thuyt s6 - Phn 1
Phân ph6i Poisson và qua trInh Poisson

12/2021

153 Dào Xuãn Hung
154 Nguyn Th Lam
Lê
TM Hucmg Ma phucmg
155
Giang
Thut toán tim kim theo chiu rng và tim kim theo
156 LêBIchPhucing
chiu sau
Djnh 1 Pompeiu
157 Hoàng Ngr Hun
MOt s6 khái nim cci bàn cüa th6ng ke vâi phn mm R
trong day hc bce ph&n Xác suit thông kê tai truàrng dai
158 Nguyn Thu Hang
hc
MOt s6 bài toán üng dmg dao ham trong phãn tIch
159 Nguyn Thüy Linh
160 Ha Htu Cao Trinh
B mon V(t 1
Nguyen Thj Diu
161
Thu
162 Trn TM Ha
163 Tr&nThiHà
Nguyn
Xuãn
Chun
Xuân
Nguyen
165
Chung
166 D TM Hng Hài
164

IIJ'ng dimg cüa bao 16i và djnh 1 Carathéodory
Nghiên ciru tInh cht din tr cüa v.t 1iu Perovskite
BaTiO3 pha t Fe
Nghiên ciu chê tao hat nano perovskite LaMnO3
Ch tao hat nano LaMnO3 pha tap Sr bang phung pháp
kich n vi song

12/202 1
12/202 1
12/2021
12/2021
12/2021
12/2021
12/2021
12/2021
12/2021
12/202 1
12/2021

Hin tuçng than hat tãi din trong chit bàn dn

12/2021

Các ngun sang kIch thIch trong nghien ciru vt 1iu
quang
Hin tuqng phãn crc ánh sang và ng ding

12/2021

Nhit di và hiu irng Ludwig-Soret
Anh hithng n6ng d pha tap, tap eht Gd len câu trik
168 Dào Vit Thng
tinh th và tInh chit tr cüa 4t 1iu BiFeO3
Nghien ciru và mô phOng hin tuclng khuch tan cht
169 T6ng Ba Tun
kM bang ngOn ntt python
Khão sat tInh chat câu trüc cüa ht nano CuO
170 H Qurnh Anh
KHOA KHOA HQC VA K THUT DIA CHAT
B mon Bla chit cong trinh
T6ng quan v nghiên ciru sü diing ph thai xây dmg
171 Nguyn Van HUng
trong vtta xây d%rng
172 Nguyn Van Phong Thi cong cc be tong dr ng 1rc, 1 thuyt và thrc t
xam nhp mn dông b.ng Song CUn Long: hin trng
173 Phm TM Vit Nga
va nguyen nhân

167 Vu Ba DUng
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TT

Ho và ten
ngtro'i báo cáo

Ten báo cáo hçc thut

Thô'i gian
bão cáo
dir kin

B mon Oja chat thüy van
Dánh giá khã näng áp diing phtrcmg pháp Slugtest và
Ducmg Thj Thanh
Pneumatic Slugtest tInh toán các thông s6 Dja chat thi:iy
Thüy
van
Ngun g6c và co ch xâm nhp mn các thng chixa
175 Nguyn Bach Tháo nuâc yen bin thành ph6 Ba Nng
Ung dpng phucm pháp th6ng kê tInh toán các dc
trlxng thüy van thiêt kê phiic vii d báo din bin xói Ri,
176 Vu Thu Hin
bi lang cong trinh thu nuàc
U'ng dmg FEFLOW xây dirn mO hinh dOng cháy và
dir báo xâm thp mn yang dông bang Tuy Hoà - Phi
Long
177 Trn Vu
Yen
B mon Khoáng thch và Tha hóa
Dc dim các khoáng vt màu 1iic-1arn sir ding trong
178 PhmlhiVânAnh lTnh
vvc dá qu-dá m5 ngh
Dãc dim thach hoc dá metacarbonat lam dá m ngh
179 PhmThjVãnAnh Vit Nam
T6ng quan tài nguyen du ljch tr nhiên tinh B&c Kn
180 To Xun Bàn
Ngun g6c và phOn b6 cüa các 1oi dá qu chü yu i
181 Nguyn Khc GiOng Vit Narn
O nhim môi trtr&ng Mt Vit Nam, mt s6 giái pháp
nhm bão v và cài thin môi trtrông dat nông nghip
182 Dng Thj Vinh
huóng tai sr phát trin ben vitng.
Tim nang khai thác du ljch ti'r các di san dja cht
183 Phm Truàng Shth
Vit Narn
Trung S%r ânh humg ci:ia các thành to dja chat d6i vài sir phát
Nguyn
184
trin chung cüa du ljch Cao Bang
Thành
Tui thOnh to cüa các dá phun trào andesit khu vrc
185 Nguyn Hfru Trng Sa Th&y, Kon Turn và nghia dja chit
Nghiên ciru dc dim CG bàn v dng 1rc hçc là magma
186 Lê This Ngc Tü
Dtc dim khoáng 4t to dá và khoáng vt to qung,
va hot dng biên dOi thir sinh lien quan tai dá nüi lüa
187 Lê Thi NgQc Tü
(volcanic rocks)
B mon TIm kim thäm do
Dc diem loi hInh ngu6n g6c mO oxit sât-d6ng-vàng
188 Ngô Xuün Dc
(IOCG)
Nguyen
189 T. Thj Toán
lieu sOn xut g6m sir
KHOA LV LU4N CHINH Tifi
B mon Kinh t chinh trj và Ljch sfr Bang cong san Vit Nam
Nguyn Thj Thu Nhixng dim mâi và ni dung c6t lOi trong VOn kin
190
hOi XIII cüa DOng v thxng lOi d6i ngoi.
Hixng
Quan diem cüa BOng Cong sOn Vit Narn v phát trin
Nguyn Thi Thu giáo diic và dào
191
tao trong Van kin Dai hi XIII cüa
Huang
BOng
MOt s6 vn d dt ra trong dy và h9c trrc tuyn
192 Lê Quc Hip
Dng Thi Thanh Suy nghT v "Day that, hQc that, thi that" trong giáo diic
193
dai h9c Vit Nam hin nay
TrOm
Nguyn Thj Thüy Phát trin nun nhOn lirc theo tinh than Dai hQi
194
biu toOn quOc 1n thir XIII cüa BOng
Ha
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TT

Hovàtên
ngwo'I bao cao

Ten báo cáo hoc thuât
•

Nguyn Thj Thüy NhUng tác dng tIch circ cUa cuc chin thirong mai
M- Trun den Viêt Nam
Ha
Tun Mt s van d v hiu qua thirc thi chinh sách cong a
Nguyn
196
Vit Nam hin nay
Vtrong
Nguyn
Tuin Thng cixè'ng giáo diic, dào to ye quyên con ngui a
197
Vit Nam hin nay
Vrnmg
Bô mon Trit hoc và Pháp 1ut
Lan Sr bin di cüa gia dInh trong thôi k' qua d len
Trn
Thj
198
CNXH
Hirong
Lan
Tthn
Thj
Môt s ni dung v dan tc Va sr hInh thành các dan tc
199
Huong
Dirong Thj Tuy& Ap dimg tp quán pháp trong tranh chap thuung mi a
200
Vit Nam
Nhung
Duong Thj Tuy&
Quyn cUa phi nü trong h thng pháp 1ut Vit Nam
201
Nhung
Duong Thj Tuy&
Vn d tu do ton giáo trong pháp 1ut Vit Nam
202
Nhung
Co sa d nh.n bi& các ftim khuy& trong van bàn PL
203 Dào Thj Tuyt
và phân tIch các dng khim khuyêt
Ch dnh ly hon theo quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam
204 Dào Thj Tuy&
V.n
d v bàn tfnh con nguài trong trit h9c Ph.t giáo
205 Nguyn Thi Phixcmg
206 Nguyn Thi Phuong V.n d v bàn tInh con nguà'i trong trit hçc Platon
U'ng d%ing so d tir duy trong giàng dy trit hçc
207 Ngô Van Hu&ng
Anh humg cUa nn kinh t thj trumg djnh huàng xa
hi chü nghTa dn vic thirc hin trách nhim xã hi cüa
208 Ngô Van Huing
doanh nghip
Thüy Bi cãnh tác dng dn vic giáo diic do dirc ngh
Büi
Thj
209
nghip cho sinia viên hin nay
Disong
Nghiên ciru thirc trng cüa cong tác giáo diic dao düc
Thüy
Biii
Thj
ngh nghip cho sinh viên truàng Di h9c MO - Dja
210
Ducing
chat trong giai do?n hin nay
B mon Tir tirO'ng H ChI Minh và Chü nghia xâ hôi khoa hQc
Quan dim co bàn cüa Ho ChI Minh v xây drng kinh
211 LêThjYn
t trong thai k' qua d len chü nghTa xâ hi a Vit Nam
Vn ding tiz tir6ng H ChI Minh v nguyen thc xây
dirng dao dirc cách mng trong giáo diic dao dirc cho
212 Lê Thj Yn
sinh viên
Dàng Cong san Vit Nam vn ding tu tuâng H ChI
Nguyn Thj Kim
Minh ye phàng chng nhttng tiêu c'irc trong b may nhà
213
Dung
nuoc
V dung quan dim cüa chü nghia Mac - Lenin v xây
Nguyn Thj Kim
drng nên Dan chü xã hi chU nghia a Vit Nam hin
214
Dung
nay
KHOA MO
195

Thoi gian
báo cáo
thrkien
12/2021
12/2021
12/2021
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Bô mon Khai thác Ham là
Giài pháp dam bào liiu 1uçng gió yêu cu ctia mó than
Tan Lap, Cong ty than Ha Long-TKV
Thanh Mi lien h giüa t6c ct vOng quay vài hru luçmg và ha
áp cüa Quat giO là phOng n QGL-1 1

215 Nguyn Van Thjnh
216

Dinh
Nhàn

Thi

12/202 1
12/202 1
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H9 và ten
ngtroi báo cáo

217 Lê Tin Dting
218 Nguyn Van Quang

219 ViTrungTin

Ten báo cáo hoc thuât
Dánh giá ãnh hixng cUa nuOc ngm tOi sir n djnh
gixong va vách là chçi khai thác ti mö than Vàng Danh.
Dánh giá ãnh huOng cUa mt s6 yu t dn sir phân b
nhit trong các duing là dào sir dçing CFD
Hin tuçmg bitc nuc vao là chç va giãi pháp phàng
ngra khi khai thác via than drnii khu vixc moong to
thiên dã kt thüc khai thác ti khu Trung Tam, Cong ty
than Duang Huy - TKV

Thôi gian
báo cáo
dr kin
12/2021
12/202 1

12/202 1

B mon Khai thác Lô thiên
220 Büi Xuân Nam
221 Pham Van Hàa
222 Nguyn Anh Tun
223 Trân Quang Hiu
224 Lê Thj Thu Hoa
225 Nguyn DInh An
Bô mon Sfrc bn vt Iiu
226 DNg9cTü
227 Nguyn Vik Thâng

Cong ngh khai thác mO trong bi cành cuc cách mtng
cong ngh 4.0
N mm t.o biên trên mO qung dng Sin Quyn
On djnh dp cUa h thai qung duôi
Chn dng n mm trên các mO dá l thiên
Vn d ph%ic hi môi trithng sau khai thác các mO dá
An toàn n mm trong cong trinh xây dirng
Phucmg pháp xác djnh tn s dao dng riêng ciia dm
dcin giãn cO khéi lucmg phân b du
Lira chn cong thirc ti uu chuyn di cong suât cüa
dng c thành mômen xon ngoi lirc d áp dung giàng
dy mon stirc bn vt 1iu

B mon Tuyn khoáng
228 V Thj Chinh
229 Phim Van Lun

Tng quan v lint trCt và sU diing bun dO
Tuyn qung sunfua kim loi màu cci bàn
Nghiên ciru cong ngh tuyn mt s khoang san phi
230 Ph?m Thj Nhung
kim trên thit bj tuyên ni - trng lrc
Anh hir&ng cüa cht ph%1 gia cMn qua trInh thu hi Ni,
231 PhüngTinThut
Co tt'r qung Niken Latent
Co ch hoàn nguyen xi dng và qung niken latent
232 Trn Trung Tth
san xut hcp kim Fe-Ni-Cu
Thrc trng xir 1 thu hi dng và s&t tü xi luyn dng
233 Trn Van Duqc
KBOA MOI TRIRNG
B mon Dja sinh thai và Cong ngh môi trtrông
Nhu'ng vn d rüi ro môi truting khi khai thác qua m'.rc
nuOc dud dt tinh Long An và giai pháp khãc phic,
234 D Van Binh
giam thiu
235 Trn Thi Kim Ha

Tim hik v dc hoc cua Asen

236

Nguyn
Minh

Quang Phuong pháp do và dánh giá biii trong môi trung lao
dng

237

Trn
ThUy

Thanh

Thj

238 Phm Khánh Huy

Dánh giá hin trng khai thác, sir ditng nuc và các tác
dng dn cht lucing môi tru?mg nuc sOng Trà L, tinh
Thai BInh
Giài thiu chung v CTNH và dc tInh cüa mt so
CTNH tth co the con nguOi
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Ten báo cáo hoc thuât

Thôi gian
báo cáo
di kin

239 Nguyn Mai Hoa

Dánh giá hin trng quãn 1 chat thai rn tinh Bc
Giang giai don 2016 - 2020

12/2021

240 Trn Anh Quân

Xây drng dtt 1iu khi tlxcmg du vào cho mô hinh phát
tan khI thai tr ng khói

10/2021

TT

HQvàtên
ngtro'i bao cao

"Hin trng các ngun mt và các hot dng có nguy Ca
gay ô nhim nguôn nuâc mt tinh Long San"
Nghiên ciru, thit k quy trInh cong ngh xr 1i nuOc
242 D Thj Hãi
thai mO than Tây L TrI, Quang Ninh
B mon K5 thut môi trirô'ng
Nghiên cüu Quãn 1 thng hçip chat thai r&n sinh hoat
243 Nguyn TM Hng
tren dja bàn thành phô Ha NOi
Nghiên c(ru frng dimg chi s6 GWQI d dánh giá cht
hrçing nuóc ngãm: Ap d%ing cho khu vrc thành phô Cao
244 Dào Trung Thành
Bang, tinh Cao Bang.
Nghiên ciru Dánh giá ô n}uim các ht vi nhra trong
245 Tr.n Thj Ngçc
tr tIch
Hiu qua cong ngh kt hcp hóa 1 sinh trong xi 15'
246 Nguyn Hoàng Nam nuâc thai phông thi nghim giàu kim loai nng
Dng TM Ng9c ing dmg mO hInh tmnh toán ô nhiêm môi trung không
247
khi tai mO dá vt 1iu xây d%rng
Thüy
Dánh giá hiu qua sü d%ing nguôn näng 1ung din gió
248 Nguyn TM Hôa
Vit Nam
Dánh giá hin trng tai bin dja cht khu virc huyn
Nguyen Binh, tinh Cao Bang sr d%ing các nguôn dft 1iu
249 Nguyn Thj HOa
m
Nghiên cüu 1rng diing mô hinh DPSIR dánh giá hin
250 NguynTHng
trng môi trueing nuOc mt tinh Cao Bang
Kim toán nhân rác thai nhira nhim nãng cao hiu qua
quán 15' chit thai r.n trên dja bàn phtr&ng Bäi Cháy vã
251 Dào Trung Thành
Hng Gai, TP Ha Long, Quang Ninh
Kim toán nhàn rác thai nhra nhtim nãng cao hiu qua
quàn 15' cMt thai rn trên da bàn phixông Bai Cháy và
Dào
Dinh
Thu.n
252
Hong Gai, TP Ha Long, Quáng Ninh
Cong ngh rra giài dt bj 0 nhim POPs (cac hp cht
253 Dào DInh Thun
hftu co khó phãn hüy trong môi tru?ng POPs)

241 DoCaoCi.r&ng
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B mon Môi truang co sO'

254 Vu Thi Lan Anh
255 Nguyn Quôc Phi

256 Phan Thj Mai ba

257 Nguyn Thj Cñc

Nghiên ciru cong ngh tiên tin trong x 15' khI thai
Nghiên cthi dánh giá pham vi an toàn khai thác s ding
kêt hçip mô hinh mô phOng dá ian và tInh toán an toàn
chn dOng trên nn GIS
Nghiên cru dánh giá, d báo khã näng phiic hi môi
trix?mg sinh thai cüa mO khoang san sau khai thác b&ng
ânh v tinh và các mô hInh phãn tIch
Nghiên cru dánh giá các yu t6 ãnh hu&ng dn bin
dOng sü dicing d&t lien quan dn hoat dng khai thác
khoáng san tinh Lao Cai
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TT

Hçvàtên
ngiroi bao cao

Ten báo cáo hQc thut

KIIOA TRC DjA, BAN oO vA QUAN LV DAT DAI
B mon Trc dja cong trinh
Nguyn H, Nguyn Nghiên cru rng ding tin hQc trong xây drng phixong
258 Vit Ha, Trn Thüy trInh hi quy và phãn tIch biên dng cong trinh
Linh
Trn Thity Linh, Xây dirng dO thj dOng biu din quan tràc biên dng
259 Nguyn Ha, Nguyn
cong trinh theo thi gian thc
Vit Ha
Tham chiu dja l trirc tip và gián tip (direct and
260 Pham Trung Dung
indirect georeferencing) trong quét laser mt dt (TLS)
Nghien ciru ngôn ng Python và irng dmg Machine
261 Nguyn Vit Ha
Learning trong phãn tIch và d%r báo d lün cong trinh
Bô mon Dia chInh
Kháo sat các kt qua nghiên ciru mài v xây dimg
262 Nguyn Th Cong
DEM, DSM trên the giâi
Thrc trng va giái pháp nang cao hiu qua cong tác bi
thtr&ng, h trV và tái djnh cu ti huyn Qu VO, tinh
263 Trn Xuân Min
Bc Ninh
Dánh gin vic áp ding thông tu 25/2014/TT-BTNMT
264 Pham The Huynh
trong cong tác trIch do 1p h so giâi phong m.t bang
Th%rc trng va cac giai pháp phát trin thj tnxYng bt
265 Phim Thj Kim Thoa dng san do ãnh huâng cUa djch Covid
266 Phung Minh scm

Chuyn di dü 1iu b.ng phn mm FMIE

Thành tVu ci'ia pháp 14t dt dai Vit Nam qua hon 30
riäm di mâi
Dng Th Hoàng Phucing pháp du tu (van hóa) trong djnh giá bt dng
268
san
Nga
Lp va dánh giá d an xây drng tuyn duäng b yen
biên don qua phtrímg Hài Hôa thj xâ Nghi Son, tinh
269 Trn DInh Thành
Thanh Hóa
Thrc trng xây dirng co sâ dit 1iu dja chInh tai tinh
270 Trn Thi'ly Dirong
YênBái
Nguyn Thj Kim Thirc trng và djnh huâng phát trin chuong trinh dào
271
to ngành QLDD
Yen
Thrc trng cong tác cp nht va chinh 1 bàn d ti
272 Nguyn Thj Hin
huyn Tu Ngha, tinh Quàng Ngi
Vin
thám
Bô mon Do änh và
Xây drng th4t toán va quy trmnh tInh chuyn t9a d si:r
273 Tr.nTrungAnh
ding trong cong ngh UAV
Nghien ciru d xuAt quy trInh xây dimg dft 1iu khOng
Nguyn
Van
Trung
gian dja 1 3D tr dü lieu bay chiip b&ng UAV, chiip ãnh
274
mt dat va quét LiDAR
Expert Interviews (báo cáo bang Ting Anh) djch Ting
275 Trn Hng Hanh
Vit: PhOng vn chuyên gia)
Tim hiu v Mt Diu hâu trong th thao
276 Lê Thanh Nghj
Doàn Thi Nam Xây d%rng va chun hóa các co sâ dft 1iu thành phân
277
ph%ic vii dir báo nguy co cháy rímg
Phucrng

267 Nguyn Thi Dung
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Bô mon TrAc da Mo
Ong diving cong ngh dja không gian trong xây drng dü
lieu không gian dja 1 3D cho khu virc do thj Ht Long,
Quâng Ninh.
Nghiên ciru giài pháp thit k, xây d%rng h thng quan
279 Pham Cong Khãi
träc theo thai gian thirc truçit Ri dat dá bAi thai các mô
than khai thác lô thiên.
Nghiên ciiru iirng ding thit bj bay phantom-4 thành 1p
280 Vizong Tr9ng Kha
bàn do t' 1 1:500 phic vii thiêt kê k thut duing giao
thông
Giài pháp dir báo vüng ành huâng do tnrcit Ri nüi dá vôi
281 Lê Van Cânh
Dánh giá ô nhim không khI bang tin 1iu vin thám
282 Pham Thj Lan
Ung ding mô hinh dia ca xác djnh djnh buâc sp do
cüa khôi dá do ãnh hithng khai thác ham là mO Nam
283 Pham Van Chung
Mu
Nghiên ciru xác dinh ranh giâi djch chuyên và biên
284 Nguyn Quôc Long dng trên be mt do ành hu&ng khai thác via H10 mO
than Mông Duang
Nghiênciiruiirng diving cOng ngh quét laser 3Dmt d.t
285 Cao Xuãn Cixông
thanh lap mo hinh 3D thap gieng mo than ham lo
Phân tIch, các yêu cu k thut và diêu kin irng ding
cUa các phi.xong pháp djnh huOng mt bang qua giêng
286 VO Ng9c Dung
dimg
Nguyn Viêt Nghia Nghiên ciru rng diing cOng ngh Lidar kêt hçp ành k
287
thu.t sO trong xây dirng co s dcr 1iu không gian 3D
B mon Trc dla ph thông và Sal s
K.im nghim, tInh toán các loai sai so và trj do co bàn
trong träc dja khi hc trirc tuyên bang phân mêm
288 Hoang Anh Tuân
Microsoft Teams
Nguyn Thj Thu Khào sat các phucing pháp dánh giá d chInh xác cüa
289
Hixcmg
gid DEM
Cong
ngh GNSS và lrnri không chê t9a d quôc gia
290 Lê Ng9c Giang
TIJ'ng ding h thng tram CORS quc gia trong cOng tác
291 Linu Anh Tuân
thãnh 1p bàn d dja giOi hành chInh Quc gia
278 Lê Thj Thu Ha

Giài pháp hiu chinh t9a d va dO cao dim chi tit trên
bàn do dja hInh t' 1 1ón thành l.p tü cOng ngh kêt hçp
292 Hoàng Thj Thüy
GNSS/CORS và toàn dac dien t1r
Kim nghim, tInh toán các loai ,sai so và trj do cci bàn
trong träc dja khi hc trirc tuyên bang phân mém M
293 Hoãng Anh Tuân
Teams
KHOA XAY DU.2NG
B mOn K5 thut xây thyng
V hiêu irng bâc hai trong phân tIch kêt câu chiu mc
294 Nguyen Xuan Man
nba nbieu tang
Nghiên c1ru sir ditng kt hçTp tro bay nbit din, xi là
cao và dung djch kiêm hoat boa dê chê tao be tong hat
295 Tang van Lam
mjn cuàng dO cao
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Huàng dn sü ding phn mm Scion Image Analysis
d phân tIch hinh ánh SEM cüa vt lieu va phn mm
296 Lê Huy Vit
Kaleida d biêu din kt qua nghiên ciiru khi viêt báo
quôc tê
Mt séi thay di trong tmnh toán thit k kt cu be tong
297 PhamThiNhàn
và be tong cot thép
Mt s6 phiiong pháp giãi tIch xác djnh sirc chju tãi cüa
298 Büi Van fXrc
coc dir&ng kInh nhô (micro pile) sr diing trong gia
cung nên rnón cong trInh dan ding và cong nghip
299 Nguyn van Mnh
Tfnh toán kêt câu BTCT bang mô hinh giàn ao
A
B mon Xây diyng Cong trrnh ngam và Mo
Numerical analyses of twin stacked mechanized tunnels
300 D Ng9c Anh
in soft grounds - Influence of their position and
construction procedure
Nguyn
Duyên Nghien ciru dir báo cuông d nén be tong sçri thép bang
301
Phong
mô hInh trI tu nhân to
Nghien ciru phuang pháp tInh vO h.m lap ghép cüa
302 DngVanKiên
durng hm metro tiêt din ngang hInh chU nht cong
Phân tIch tãc dng t1r cong tác thi cOng thr?rng h.m do
303 D Ngoc Thai
thj dn kt cu ngâm cong trinh lan c.n,
Nghiên ciru xây drng mô hInh si:r ding mng ni ron
than kinh trong trI tu nhan tto d dir báo, tInh toán h
304 Nguyn ChI Thành
s thira tit din khi thi cong các cong trInh ngm bang
phi.rcmg pháp khoan-n mm.
Nghiên ciru ãnh hithng cüa cOng tác khai thác các via
305 Dào Vit Doàn
than nm nông dn các cong trinh trên mt dt
B mon Xây diyng h tang co sO'
tJ'ng ding Civil 3D (cong ngh BIM) vào trong giâng
dy và thc hãnh do an mon hçc sinh vien chuyên
306 Bii Anh Th&ng
nganh Xây dirng H t.ng ccr s
IiJ'ng ding cüa thit bj xuyên pressiometre trong khão
307 Dtng Quang Huy
sat dia chat
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