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Hái Phông, ngày  03  tháng 9 nãm 2022 

Kinh giri: Thu truàng các don vj trong toàn Trung. 

Can cr K hotch cong tác närn hçc 2022-2023 cüa Nhà trtthng; Can cir kt qua 
thijc hin các cong trinh nghiên cfru khoa h9c cüa các don vj thuc Trtthng trong näm h9c 
2021-2022; Can cfr The l xét ttng giãi thu0ng "Nghien ciiru khoa h9c NEPTUNE" (gui 
tat là giãi thiing NEPTUNE) cüa Trtthng, Nhà trtthng thông báo tth các don vj ye vic 
triên khai dang k xét tang Giãi thu&ng nhu sau: 

Giâi thiRing NEPTUNE duçxc trao cho các Tp th và Ca nhân có nhiu cOng trInh 
nghiên cru khoa hQc và thành tInh trong hoat dng nghiên ciiru khoa hçc di.rcxc quy djnh 
trong the l xét tang giãi thuàng. Các cong trInh cüa Ttp the, Ca nhân duçc quy dOi 
thành diem dánh giá trong qua trInh xét tang, bao gOm: Cong trinh nghiên ciru khoa h9c 
cap Nhà nuâc, cap B, cap Thành phO, cap Co sâ, các cong ho khoa h9c, bang sang chê 
- s h[iu trI tue,... 

so dang k xét tang giài thu&ng "Nghiên c1ru khoa h9c NEPTUNE" bao gôm: 
. Dô'i vó'i Tp the: 

+ Don cña Tp th dang k tharn gia xét ttng giãi thmmg NETUNE (mcu 1 và 
bang kê khai các cong trinh theo mOu,); 

+ Danh mic minh chirng và các minh chüng kern theo (Toàn b($ h so' minh ch&ng 
kern theo dU'QC so hóa theo dzng tht tic cong trinh các do'n vj thông kê có. bIa, myc lyc, cO 
dOnh so Irang, dnh dang PDF dé gá'i các thành viên Hi dOng dánh giá). 

* Dô'i vó'i Ca n/iOn: 
+ Don cüa Ca nhân däng k3 tham gia xét tang giài thithng NETUNE (mâu 2 và 

bang kê khai cOc cOng trinh theo mOu,); 
+ Danh miic rninh chung và các minh chirng kern theo (Toàn b5 h so' minh chiig 

kern theo dtcrc so hóa theo dOng thz' tzc cOng trinh các don v/thông kê cO. BIa, myc lye, có 
dOnh so trang, d/nh dqng PDF dê gi'ci các thành viên H5i dóng dOnh giá). 

D vic xét tang giãi thuO'ng duc thun lvi, nhanh chóng và chInh xác, d nghj 
Thu tri.thng các don vj phO biên, triên khai kê hoach tham gia däng k xét tang giãi 
thrning NEPTUNE näm 2022 tài cac tp the, cá nhân trong don vj mInh. 

H so dang k tham gia xét ttng giãi thixng NEPTUNE d nghj gui v PhOng 
Khoa h9c - Cong ngh (thOng tin cia ho so' và file din ti't hO so' du'çic g1c1 qua form 
https.'//forms.gle/WvTzfjuXJc3 73tmd7)  truâc 16h00 ngày 30/9/2022. 

D bitt them chi tit, d nghj các don yj  lien h trirc tip vài PhOng Khoa hçc - COng 
nghe (chuyên vienphy trách Nguyen Trung Kiên (A&d   thogi: 090909186,J))./.,_- 

- ( A 

No'i nhân.' 
-Nhu'trên; 
- Hiu truàng (dê báo cáo); 
- Ltxu: VT; KH-CN. 



CACH THC TONG HP DIEM CONG TRINH QUY DOI 
THAM GIA XET TANG GIAI THIfNG NGHIEN CI5U KIIOA HQC 

NEPTUNE 
I. Cách thtrc tong hçrp iiêm cong trInh quy di thi vo'i tp the nhtr sau (can c& theo 

các mic thu5c tiêu chI dánh giá cong trinh) 

1. Moe th?yi gian các cong trInh dirqc tInh t1r 30/9/2021-30/9/2022. 

2. Di vOi cOng trInh là các d tài nghiên ciru khoa h9c các cap: S dim cOng trInh 

quy di sê tInh a müc cao nht (ap dyng di vó'i các Chz nhim thy'c hin d tài thuc 

ltnh virc chuyên mon tgi Khoa/Vin và duçrc H5i dng Khoa hQc & Dào tgo Khoa/Vin 

xét duyt, dánh giá, nghiêm thu). 

3. Di vâi cOng trInh nghiên ci'ru khoa hçc sinh viên: TInh s dim quy di r mirc 

cao nht cho các cong trInh nghiên cru khoa h9c sinh viên cüa dan vj (sinh viên chju trách 

nhim chInh) và các dim s cong  them khi dtt giãi cp Trtimg, cp B. 

4. Di vâi cOng trinh là các bài báo, báo cáo khoa h9c: TInh s dim quy di 

mirc cao nht và chia du cho các thành viên tham gia bài báo, báo cáo khoa hçc (didm 

quy di cui cItng së chi tInh cho các thành viên thu5c biên chê' ccr hü'u cia don vi và 

thành viên có cImg chuyên mOn vái dcrn vi). 

5. Di vâi cOng trInh là các giáo trinh dä &rqc nghim thu: TInh s dim quy di 

a rnirc cao nht cho các giáo trInh di.rçc biên soan phiic vii giáng dy ti dan vj. 

6. Di vâi các hoat dng sâ hüu trI tue, t chfrc hi nghj hi thão và xut bàn ni 

san khoa h9c cUa dan vj Se tInh s dim quy di a mirc cao nht. 

II. Cách thü'c tng hQ'p dim cong trInh quy di d& vol cá nhân nhur sau (can ci theo 

các myc thu5c tiêu chI dánh giá cong trInh,) cOng trinh dir thi là cOng trInh dã diiçc báo cáo 

qua Phông Khoa h9c - Cong ngh theo quy dnh s 1666/QD-DHHHVN k9 ngày 19/9/20 19 

(viçc My ten do'n vj là Trithng Di hQc hang hal Vit Nam là diu bt buc,). 

1. Mc thai gian các cOng trinh cá nhân duc tInh tr 30/9/20 18 dn 30/9/2022. 

2. Di vOi cOng trinh là các d tài nghiên ciru khoa h9c các cap: 

- TInh dim ti da cüa s dim cong trInh quy di di vài Ca nhân là chU nhim 

cOng trInh nghiên ciiru khoa h9c các cp th?c hin bai 1 nguai; 

- TInh '/2 dim ti da cUa s dim cong trinh quy di di vâi cá nhân là chü nhim 

d tài các cp dixçc thirc hin bai nhiu ngixai; 

- Di vai cá nhân là thành viên tham gia cOng trinh nghiên cüu khoa h9c các cap, 

dim duqc tInh bang t s gilia dim ti da cUa s dim cOng trInh quy dii và thng s 

thành viên tham gia cOng trinh nghiên ci'ru khoa h9c các cp do. 

3. Di vâi cOng trInh nghien cu khoa h9c sinh viên: TInh s dim quy di a mirc 

cao nht cho các cOng trInh nghiên efru khoa hc sinh viên do cá nhân hixóng dn va cac 

dim s cong them khi có giãi cp Trtthng, cp B. 

4. Di vai cOng trinh là các bài báo, báo cáo khoa h9c (tInh s dim quy ddi 0' mic 

cao nhO't) 



- Di vri the bài báo khoa hçc cong b trên các Tp chI khoa h9c quc t thuc danh 

mic ISI/Scopus: tInh 60% mifrc dim quy di ti da vài cá nhân là tác già chmnh (nê'u cong 

bá cO nêu rö vai trO nhw. Tác giá lien h, tác giá chfu  trách nhiçm chInh và Tác giá thi 

nhá't thl 60% së chia du cho s lucrng các tác giá thu5c nhóm Tác giá chInh), 40% cOn 1aj 
chia du cho tht cã các thành viên ('bao gO'm cá nhóm Tác giá chinh); 

- Di von các bài báo khoa h9c cong b trên the Tap chI khoa chuyên nganh trong 

nisOc, báo cáo khoa h9c trën k yu Hi nghj hi thão khoa h9c (nê'u khongphan biç7 

tác giá chinh, tác giá lien h trên minh ching cOng b4: TInh 60% mirc dim quy di 

ti da di voni Ca nhân là Tác giã dirng thir nht, 40% cOn lti chia du cho tht ca các 

thành viên (bao gm cá Tác giá thz nhá't); 

5. Di voni cong trIrth là cac giáo trmnh (là &rçic nghim thu: 

- TInh dim quy di t6i da di vâi Chü biên (di vái giáo trInh, chu'crng sách có 01 

tác giá duy nhâ't là Chi biên); 

- Nu giáo trinhlsách chuyên khão/tài 1iu tham khão duçic biën soin boni nhiu tác giá 

thI dim se chia du theo vài trO cá nhãn tham gia biên sotn: TInh 60% m1rc dim quy di 

ti da di vài chü biên (nlu là tp the Ch biên thl mic die2m quy di sJ chia dê'u các tác 

giO dng Chi biên), 40% m1rc dim quy di ti da duçic chia du cho ttt Ca các thành viên 

tham gia (bao gtm cá Chi biên biên socin); 

- Di vâi Ca nhàn là hiu dInh: Dim quy di duc tInh là 30% mtrc dim quy di 

thi da di vâi giáo trInh/sách chuyên khâo/tài lieu tham khão. 

6. Di voni các hoat dng sâ hftu trI tue, giái pháp và chuyn giao cong ngh: TInh 

dim quy di ti da di vâi cá nhân dfrng ten, nu tp th dirng ten thI dim quy di së 

chia du theo s ngtxi tham gia. 



THANG DIEM CONG TRINH QUY DO! DOT VI TP THE 

TT Noi dung 

S 
diem 
cong 
trtnh 

x. quy doi 

.x So diem cong 
. 

them kin co 
..,. giaicap 

Trlrollg* 

.x So diem cong 
them kin Co .. 
giai Cap Bo* 

Cong trInh NCKH Cp Nhà nithc 3,50 
2.  Cong trinh NCKH Cap B 2,00 
3.  Cong trinh NCKH Cap Thành phô 1,50 
4.  Cong trmnh NCKH Cp Trir?mg tr9ng dim 1,50 
s. Cong trInh NCKH Cp Trtthng 0,50 

Giãi Nht: 0,25 Giãi Nht: 0,25 

6. Huong dan NCKH Srnh vien/Cong trinh 0,25 
Giãi NhI: 0,20 
Giai Ba: 0,15 

Giãi NhI: 0,20 
Giai Ba: 0,15 

GiãiKK:0,10 GiãiKK:0,10 
Bài báo khoa hc cong bô trên các Tp chI khoa 
h9c quôc tê (cac cong bô phái du'çrc phán vào 
Volume - Issue cu the là can th dê xác dinh th?yi 
gian cia cOng trinh). 
*Tap chI thuôc danh muc ISI duac Web of 
Science xêp hang 
- Tp chI trong nhóm Qi 3,50 
- Ttp chI trong nhóm Q2 3,25 
- Tçtp chI trong nhóm Q3 3,00 
- Ttp chI trong nhOm Q4 2,75 
*.Tap chi thuc danh miic Scopus dirge Scimago 
xêp hing Qi, Q2, Q3 và Q4. 2,00 
Tp cM Khoa hçc Cong ngh Hang hái và các Tp 
chI khoa hçc chuyên nganh khác dirge Hi dong 

8.  Giáo sir Nhà nrnic tInh diem (cac cOng bOphái duçrc 
phOnvào sO xuãt bán/ Volume - Issue cy the là can 
c dê xác djnh thai gian cia cOng trinh). 

0,75 

Báo cáo khoa hçc dirge däng toàn van trong k 
yeu hi thão khoa h9c quôc tê có phãn bin dc 

9.  ltp thuc danh miic ISI/Scopus (cac cOng bô du'rc 

xác nh2n bang th&i diem xudt hiçn trên danh myc 
1,75 

ISI/Scopus,). 

10 
Báo cáo khoa hçc dirge dängtoàn van trong k' 
yêu hi thão khoa hçc cap Quoc gia, Quoc tê. 

0 50 

Giáo trinh, sách chuyên kháo, tài 1iu tharn khão 
('chi tInh dOi vó'i các cOng trinh dã hoàn tat hO scr 
nghiçm thu bàn tháo cuOi cling): 

• -Sáchchuyênkhão; 3,00 
- Giáo trInh; 2,00 
- Tài 1iu tham khão. 0,50 

12 
• 

CácvnbängdngkSâhthitrItu 
('Chi du'cic tinh khI có sO van bang dtrçic cap) 

200 



13.  

T chirc 1101 nghj, H0i  thão khoa h9c tui &m vj 
(Chi diecic tInh khi có dñ ho scr theo quy djnh và nárn 
trong Mt hocich hoqt dng, các h5i tháo gán Mt 
doanh nghip, hi tháo CDIO sê khOng thu*2c hogt 
dç5ng nay - Minh ching là Kê hogch hogt dóng näm 
hQc, h scr triên khai tO chic h5i nghj, h.5i tháo cüa 
do'n vi). 

0,25 

14.  

N0i san khoa h9c cUa dan vj/K' xuât bàn 
(Clii duçic tInh khi có trong ice hoqch hogt dng 
khoa hQc cong nghç cia don vj trong nàm hQc - 
Minh ching kern theo là kê hogch nàm hQc, Bia + 
myc lyc cza ban n5i san dwcrc phát hành,). 

0,15 

Ghi chá: * là s dim cc5ng them tu'o'ng zng. 



THANG DIEM CONG TRINH QUY DO! DO! VI CA NHAN 

TT Noi dung 

S dim 
cong 
trinh 

quy doi 

S dim cong 
them kin co 

. giat cap 
Trtrollg* 

So diem cong 
them kin co 
gial cap  Bo* 

Chü nhim Cong trinh NCKH Cp Nhà nuàc 3,50 
2.  Chü nhim Cong trinh NCKH Cp B 2,00 
3.  Chü nhim Cong trInh NCKH Cap Thành pM 1,50 
4.  Chü nhim Cong trInh NCKH Cap Trung TD 1,50 
5.  Chü nhim Cong trmnh NCKH Cap TruOng 0,50 

Giãi Nhât: 0,25 Giãi Nht: 0,25 

6 
Huàng dan chinh dê tài NCKH Sinh viênlCông 
trInh. 

0 25 
' 

Giái Nhl: 0,20 
Giãi Ba: 0,15 

Giãi NhI: 0,20 
Giâi Ba: 0,15 

Giái KK: 0,10 Giãi KK: 0,10 
Bài báo khoa h9c cong bô trên các Tp chI khoa 
h9c quOc tê (cac cong hO phOi dtccrc phán vao 
Volume - Issue cu the là can th dê xác dinh thai 
gian càa cOng trInh). 
*.Tap chI thuc danh miic ISI duçc Web of 
Science xêp hang 
- Ttp chI trong nhóm Qi 3,50 
- Ttp chI trong nhóm Q2 3,25 
- Ttp chI trong nhóm Q3 3,00 
- Ttp chI trong nhOm Q4 2,75 
*.Tap chI thuc danh mijc Scopus duçic Scimago 
xêp hing Qi, Q2, Q3 và Q4. 2,00 
Tp chi Khoa hc Cong ngh Hang hãi vã các Tp 
chI khoa h9c chuyên ngành khác dugc Hi dông 

8.  Giáo su Nhà nuOc tInh diem ('cac cOng hO phái 
dtccicphán vào sO xuOt bàn/Volume - Issue cy the là 
can cO' dê xác djnh thai gian càa cOng lrinh,). 

0,75 

Báo cáo khoa h9c duçic dangtoàn van trong k' 
yeu hOi  tháo khoa hc quôc tê có phán bin dc 

9.  1p thuc danh miic ISI/Scopus ('cac cOng bO 
du'crc xOc nhan  bang th&i diem xuOt hiçn trên 
danh muc ISI/Scopus,). 

1,75 

Báo cáo khoa h9c duçic dang toàn van trong k 
10.  yêu hi thão khoa h9c cap Quoc gia, Quoc tê có 

chi so ISSBN. 
0,50 

Giáo trInh, sách chuyên khâo, tài 1iu tham khâo 
(chi tinh doi vO'i các cOng trinh dã hoàn tat hO 
so' nghim thu bàn tháo cuOi cling): 
-Sachchuyênkhão; 3,00 
- Giáo trinh; 2,00 
- Tài 1iu tham kháo. 0,50 

12 
Các van bang dang k Sà hü'u trI tuç 

2 00 
(Chi dtccrc tjnh khi có sO van bang du'çtc cap). 

Ghi chà: * là sO' dim c5ng them tlto'ng ing. 



Mu 1 

TR1fONG DH HANG HAl VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
DaN V!: Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc  

Hái Phdng, ngày tháng 9 nám 2022 

Kinh gi:ri: Hi dng Khoa h9c & Dào t?o  TrtxOng  Dai  hQc Hang hãi Via Nam 
(Dcin dàng kj tham gia xét ttng cia tp the') 

Can cü vao k hotch Nghiên ciiru khoa h9c näm h9c 2022-2023, KhoaNin xin 

ducic gui tâi Hi dng Khoa hçc & Dào tto Tru?ng bàn th6ng kê cong trinh nghiên ciru 

khoa h9c cüa dan vj trong 11am 2021-2022 d tham gia xét tng Giãi th'ithng "Nghien 

cá'u khoa h9c NEPTUNE" nàm 2022 

(Các cong trinh du'çyc thng kê theo biéu má'u dInh kèm) 

Khoa/Vin xin cam doan day là th1tng cOng trInh dã diiçc thirc hin Va báo cáo 

vOi Phông Khoa h9c - Cong ngh trong näm h9c 202 1-2022. 

KhoaNin xin chiu trách nhiêm v tInh chInh xác cUa các s lieu và minh 

chirng du?c tng hçp. 

THU TRIJONG DaN V NGUiI LAP 
(kj> và ghi rö ho ten) (kj và ghi rö hQ ten) 

Xét tang Giái thzthng NCKH NEPTUNE 



BANG THÔNG KE DANH MUC  CONG TR!NH THAM GIA XET "GIAI THIJ'NG NCKH NEPTUNE" 
Nàm hQc: 202 1-2022 

(TInh tic 30 tháng 9 nám tric&c den hêt 30 tháng 9 náin xét tgng) 
Khoa/Vin:  
So CBCNV có mt tti do'n vj trong nám (bat bu5c):  

1. Be tãi NCKH Nhà nirrc/ B/ Thãnh ph/ Tru*ng 

STT Ten dê tal Cap 
- de 
ai 

So hrqng 
thanh V1fl 

(Bao gorn ca 
chu nhicm) 

Chü nhiêm 
('Ghi iö dcrn vi cua Chu 

nhiêm) 

Thành viên tham gia 
(Ghz r5 doii vi cua thanh 

vien tham gia) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

2. Hu*ng dn sinh viên NCKII 

STT Ten cong trinh Giãng viên htróng dn 
Sinh viên/ Nhóm sinh 

viên th.rc hin 
Bat giãi 
(Nu co,) 

Cp dtt giãi 
('Tru'ang/B 

1.  

2.  

3.  

4.  

Xét tang Giái thit&ng NCK[-I NEPTUNE 



3. Cong b khoa hQc (Tgp chI quO'c t tp chI Khoa hQc Cong ngh Hang hal, tgp chI chuyên ngành trong nithc, tgp chI quô'c t Jo) yêu 
khoa hQc, toàn van báo cáo khoa hQc tai các Hi nghj quOc gia, quôc té có xuât ban Jo) yêu CO ma sO djnh danh ISSN/ISBN theo quy djnh) 

STT Ten bài báo/ Cong b 

Ten tip chI 
(Ghi rö chi s ISSN càa TQp chI, 
ghi rö Link hoc DOI cza Tgp 

chI në'u cô) 

S tp chI 
(Volume/Issue - 
Ghi rô thông và 
nám xuá't ban) 

Tác giã/Nhom Tác giá 
(Theo thông tin th hin trên 

minh chthig bài báo) 

Thuc danh mic 
(Tap chI 

ISI/Scopus/Chuyên 
ngành HDGS) 

Xp 
hing 

(NU co) 

1.  

2.  

STT Ten bão cáo khoa hQc 

Tii Hi nghj 
khoa hoc 

. 
(link webs ite h5i 

nghj nê'u có) 

Tác giã 
(Theo thông tin th hin 
trên nôi dung báo cáo) 

Cp hi nghj Thông tin k 
yen Hi nghj 

(Ghi rö chi so ISBN 
va nOm xuJ bOn) 

Thuc 
danh 
mIic 

Qu6c 
gia 

Quôc 
te 

1.  

2.  

4. Giáo trInh/Sách chuyên khão/Tãi lieu tham khão biên son theo kê hoich nãm hQc và dã duçrc nghim thu 

STT Ten Giáo trInh/Sách chuyên khão/TL tham khão 
Nhóm biên soin 
(Chübiênindám) 

Lo*i giáo trInh 
(GT/TLCK/TLTK) 

Ngày nghim 
thu 

1.  

2.  

3.  

Xét tang  Giái thtmg NCKH NEPTUNE 



5. Bang k s& hü'u trI tue, giãi pháp cong ngh, chuyên giao cOng ngh 

STT 
Ten sO' hfru trI tue, giãi pháp cong ngh, chuyn 

giao cong ngh 
Tac giã S hiu van bàn Ngãy cap Ghi chü 

1.  

2.  

6. T chuic các bui hi thão khoa hQc, chuyên d khoa hQc ti don v (Co ké' hoach, biên ban và tài lieu kern theo) 

STT Noi dung Chu toa 
So lirong dai biêu 

.. 
tham gia 

Ngay to chtrc Ghi chu 

1.  

2.  

7. Ni san khoa hQc dirqc cong b ti don vl ('Co ban in kern theo) 

STT Ni san khoa hQc Ngày xut ban S ltrçrng bài dàng 

1. 

Hái PhOng, ngày tháng 9 nàm 2022 
THU TRIJ'NG BO'N V NGTXJ LAP 

(kjvàghirOhQ ten) (kjvàghirOhQ ten) 

Xét tqng GiOi thithng NCKH NEPTUNE 



Mu 2 

TRUONG DI HQC HANG HAT VIT NAM CONG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIT NAM 
DN V!  Dc 1p  - Ttr do - Htnh  phtIc  

Hal Phông, ngày tháng 9 nám 2022 

KInh gfri: Hi dng Khoa h9c & Dào to Tnr?ing Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 
(Dcrn däng kj tham gia xét tang  caa cá nhán) 

Ten tôi là:  

Don vi:  

S din thoui:  

Email:  

Tôi lam don nay kInh d nghj Hi dng Khoa h9c & Dào tto nhà Trueing cho 

tôi duac g1r1 h so cong trInh nghiên ciu khoa hçc d tham gia xét tang Giâi thurng 

"Nghien thu kl,oa h9c Neptune" näm 2022 - Hang miic Ca nhân. 

Danh mijc cong trInh lit kê và minh chirng duc kern theo don däng k. 

Tôi xin cam doan day là cong trInh do chInh tác giã (hoc nhóm tác giã) th%rc 

hin, không phãi là cong trInh sao chép cUa ngisi khác. 

Cong trInh g1ri tham dir là cong trinh thirc hin tü tháng 30/9/2018 dn 

30/9/2022, chixa duqc gui tham d? xét tang giãi thuâng 1n nào và d dixcic báo cáo 

qua PhOng Khoa h9c - Cong ngh theo quy djnh. 

Nu sai, tôi (chüng tôi) xin chju trách nhim. 

NGUt%I LAM IK1N 
(kj và ghi rä hQ ten) 

Xét tLng Giái thu'ó'ng NCKH NEPTUNE 



BANG THÔNG KE DANH MUC  CONG TR!NH THAM GIA 
XET TANG GIAI THL'ONG "NGHIEN C1U KHOA HQC NEPTUNE" NAM 2022 

Hovàtên  
1. Danh mic các cong trInh dä thrc hin 

(Nêu vn tt s 1ucing các cong trInh dã thirc hin) 

1.1. D tài ngliien cáu k/wa /19c các cap 

TT Ten cong trinh, de tai 
Va, tro So 

ngu'ô'i 
tham 
gia 

Ma so Va cap 
quan ly 

Tho'i gian 
thirc hiên 

(Nárn bat dáu/ 
nàm kêt thuc) 

Ngày 
nghiem thu Ket qua Chu 

nhiêm 
Tham 

gia 

1.  

2.  

1.2. Cong b khoa /19c (Tgp chI quct tgp chI Khoa hQc Cong ngh Hang hái, tgp chI chuyên ngành trong nzthc, tgp chI quc t Ig' yu, 
báocáokhoahQctgicácHt5inghjquócgiavàquOcté) 

TT Ten bai bao/ bao cao khoa hoc 
So 
tac 
gia 

Vai tro 
TaaThutht 

gia) 

Ten tap chi,  
k5 yêu 

(gin rô chz so ISSN ISBN) 

So tap chi 
(Volume/Issue va thang nam 

xuat ban) 

Thuôc danh 
muc 

(Tap 
ISI/Scopus/Chuyen 

nganhHDGS) 

Xêp hang 
cüa tap 

chi 

1.  

2.  

3.  



1.3. Biên so(zn gido trinh/Sách cli uyên khão/ Tài l&u  117am kháo/ cli wong sad, 

TT Ten tai lieu 
Loai tal lieu 

GF/K/FLKH/Chuong 
sach) 

Ngay nghiêm 
thu 

So tac gia 
(Bao gorn ca 

chit bien,) 

Viêt môt minh, chu 
biên, phân biên soan 

Thông tin xuât ban, 
link, ISBN 

1.  

2.  

1.4. So hfru trutu, giáipliáp doug ngh, chuyui giao cOng ngli 

TT 
Ten so hüu tn tuê, glai phap cong nghê, 

chuyen giao cong nghe 
So thanh 

vien 
Vat tro 

So yang 
bang 

Ngay/thang 
/nam cap 

No'i chuyen giao hoac tmg dung 

1.  

2.  

2. Các danh hiu & thãnh tich dä dtt thrqc trong nãm xét tng ('nê'u co) 
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