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THÔNG BAO 
V vic báo cáo tin d thirc hin Kê hoch hoyt dng khoa hQc cong ngh 

HQck' I näm hoc 2021-2022 
va tiên d thçrc hin dê tài NCKH cap Trirông, NCKH sinh viên 

Kinh g11i: Thu truông các dan vj trong toàn Trung. 

Can cü K hoch s 1362/KH-DHHHVN-KHCN k ngày 16/9/2021 cüa 

Hiu tnr&ng Tnrè'ng Dti h9c Hang hài Vit Nam v vic ban hành K hoch ho.t 

dng Khi Khoa h9c cong ngh näm hçc 2021-2022, Nba tnrmg yêu cu các 
KhoaJVin 1p báo cáo tng kt kt qua thirc hin k hoich hoat dng khoa hpc 
cong ngh trong H9c k' I nãm hçc 2021-2022 và tin d thijc hin d tài nghiên 

cñ'u khoa h9c cp Tru?mg, nghien ciru khoa hc sinh viên can cir theo k hoach 
hoat dng khoa h9c cOng ngh cüa don vj ('các bieu máu báo cáo ducrc gi'cl kern 

theo thông báo nay), ciii th nhu sau: 

1. Di vfd các KhoaIVin: Tng hçip, thng kê các kt qua hot dng khoa 
h9c cOng ngh dâ dtt duçc trong Hpc k' I nãm hçc 2021-2022 và 1p báo cáo 

thng hap theo mu (Máu la, Mdu ib); 

2. Di vói Chü nhim d tài NCKH Cp Trrnmg, Giãng viên hu&ng dan 
sinh viên và các nhóm sinh viên: ChU dng rà soát tin d thirc hin, nêu rô các 

vn d phát sinh nu có và hoàn thin các ni dung trong báo cáo tin d th1rc 

hiên d tài theo mu (Máu 2). 

Bàn báo cáo kt qua hot dng khoa hçc và cong ngh theo các biu mu 
cüa don vj du'çc gfri v Phông Khoa hc - Cong ngh (Phèng 206B, Nhà Al) va 

qua email: khcn@vimaru.edu.vn  trithc 16h00 ngày 24/2/2022. 

Hiu tru&ng yêu cu Thu trueing các don vj thc hin nghiêm tü •. 

Nui n/i in: 
- Nhu trên; 
- Hiu trtx&ng (dê b/c); 
- L'ju: VT, KH-CN._ 



* 



Mu la 

TRIJONG DH HANG HAl VIT NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
flonvi:  Bc 1p  - Tir do - Htnh phtIc 

      

TONG HaP BAO CÁO sO LIEU 
KET QUA HOT BONG KHOA HQC CONG NGH HQC K( I NAM HQC 2021-2022 

1. TInh hInh thrc hin k hoach hoat dng khoa h9c cong ngh ti KhoaNin ('báo cáo v tié'n d5, thtc trgng trkn theo ke' hoqch 

hoQt d5ng khoa hQc cong ngh cáa Khoa/Vin dii ban hành): 

2. Bang tng hçp kt qua hot dng khoa hçc cong ngh dã dt drn7c H9c k' I nãm h9c 202 1-2022: 

TT Ni dung S ltrçrng 

Ghi chü 
Be tãi nghiên cü'u khoa h9c 

S cong trInh thrqc giao/ 

phê duyt 

S cong trInh dir kin 
hoàn thành dung htn 

S6 cong trInh dij kin 
không hoãn thành 

thIng hn 

CAp Nhà nuâc 

CAp B 

CAp Thành ph 

CAp Tnnmg trQng diem 

CAp Tnnmg 

NCKH Sinh viên 

Cong b bài báo khoa hQc So lu'Qng cong b khoa hQc dã cOng b 

Ttp chI 1ST 

Tp chI Scopus 

Tp chI quc t khác 

Tp chI KHCNHH 



Mu la 

Tp chI chuyên ngành khác 

III Hçn ngh hyi thao khoa hQc 
S6 hôi nghi, hôi tháo 

dã to chuc 

S6 hôi nghi, hôi tháo 

dä tham diy 
So báo cao tai hQi thao 

Hi nghj, hi thâo quc t 

Hi nghj, hi thâo trong nuvc 

Hi nghj, hi thão cp Khoa/Vin 

IV Hot dng S& hü'u trI tu S hrçing van bng SHTT thrçrc cp 

S van bang 

3. Kik nghj cUa KhoaNin 

Hái Phdng, ngày tháng näm 2022 
THU TRUNG DO'N VI NGIJ'I LAP 

(K) và ghi rö ho ten) 



Mu 2 

TRU'ONG DH HANG HAl VI1T NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
lJoii vi: Bc 1p - Tr do - Hinh phñc 

BAO CÁO TIEN nQ THC HIN 
BE TA! NGHIEN CtU KHOA HQC CAP TRIRNG 

NAM HOC 2021-2022 
1. Thông tin chung 

1.1. Ten d tài: 

1.2. M s: - Hçp dng thirc hin s: . . ./2022/HD-DT21-22... 

1.3. ChU nhiêm d tài: 

1.4. Thành viên tham gia: 

1.5. Ni dung chInh cüa cM tài 

2. Ni dung dä hoàn thành (tInh cMn kr báo cáo) 

2.1. Tiên d cong vic d trMn khai (theo Myc 10 trong thuyê't minh dãng kj dwcic phê 

duyt): 

2.2. San phrn cüa cM tài theo thuyt minh däng k duqe phé duyt: 

TT Ten 1oi san phm 
Ten cong b khoa hçc/ 
San phm cong ngh 

Tlnh trng hoàn thành 
(Dâ gt'ii dáng/Dã có xác nhn cong 

b/Dãxudt ban (Tgp chI/JSSN 

1.  Sãnphmkhoah9c 

2.  San phm cong ngh 

3.  San phm khác 

3. Ni dung chu'a hoàn thành 

4. Tho'i gian nghim thu dir kMn 

5. KMn nghj (Nêu rö ne'u có các thay dcii có lien quan dIn thành viên tham gia d tài, 

gia hczn  th&i gian thy'c hiçn và các vá'n d phát sinh khác) 

Hal Phông, ngày tháng nàm 2022 
THU TRIXUNG BON VI CHU NHIM BE TA! 

(kj, ghi rO hQ và ten) (7g, ghi rö hQ và ten) 

NBH: 30/5/18-REV:O BM.09-QT.KHCN.03 



Mu lb 

TRIJONG DiJ HQC HANG HAT VIT NAM 
KHOA/VIEN:  

BAO CÁO TONG HOP TIEN DQ THIXC HIN D TAI NGHIEN CUIJ KHOA HQC CAP TRNG 
Näm hQc 2021-2022 

TT Ten dê tài Ma ctê 
tài 

Chü nhim/ Nhóm 
thirc hién 

(Chi nhiêrn d tài in dam, 
thành viên tham gia in 

thu'àng) 

Ni dung dã 
thiuc hién/ Dir 

kin ngày hoàn 
thãnh 

(Nêu rö ye san 
phdm cia de tài 
theo thuye't minh 

da ducxc phê 
duyt) 

Du kiên 
ngay 

nghiêm 
thu 

Kin nghj 

1.  

2.  

3.  

THU TRIIONG DO VI Hal Phdng, ngày tháng nám 2022 
(Kj và ghi r6 ho ten) NGIXL L4IP 

(Kj và ghi rö hQ ten) 

NBH: 30/5/18-REV:O BM.09-QT.KHCN.03 

iyçyJ 
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TRIfONG DJJ HQC HANG HAT VI]T NAM 
KHOAIVIEN:  

BAO CÁO TONG HP TIEN BQ THTC HIN BE TAI NGHIEN C1YU KHOA HQC SINH VIEN 
Nàm hçc 2021-2022 

1. TInh hinh thuc hiên d tài NCKH sinh viên (báo cáo ve tien do, thuc trang trie2n khai d tài NCKH sinh viên cáa Khoa/Vin,): 

2. Bang thng hçp kt qua kirn tra tin d d tài NCKH sinh viên (Nêu r5 nê'u có các thay ddi có lien quan dê'n thành viên tham gia d 
tài, xin dfrng d tài hoic các vá'n d phát sinh khác trong phn kiê'n nghi,): 

TT Ten d tài Ma dê 
tài 

Sinh viên/Nhóm 
Sinh viên thçrc hiên 
(Sinh vien chju trách 
nhiêm chInh in dam) 

Lop Ni dung da th,rc hiên/ 
Dir kin ngãy hoän thành Kin ngh 

Xác nhn cüa 
Giãng viên 
hu*ng dh 

(Kj và ghi rö hQ 
ten,) 

1.  

2.  

3. K ho?ch t cht'rc nghim thu d tài cüa KhoaNin: 

4. Kin nghj cüa Khoa/Vin 

THU TRIJcNG BON VI 
(Kj và ghi rö hQ ten) 

Hal Phdng, ngày tháng nám 2022 
NGIJn LAP 

NBH: 30/5/18-REV:O BM.09-QT.K}ICN.03 
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