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SL'M/QD-DHHHVN-KHCN Hái Phdng, ngàyYJ tháng42iiam 2021 

QUYET DNH 
Ye vic phê duyt danh miic, giao thirc hin d tài nghiên cü'u khoa hQc 

cap Trtrông trQng diem näm 2022 

HIU TRIXNG TRTXONG DI HQC HANG HA! VIT NAM 

Can cii' Quyt d.inh so' 1756/QD-HDTngày 02/10/2020 cia H5i dng tru'&ng Tru'àng 

Di hQc Hang hái Viçt Nam v viçc ban hành Quy ché' To' chj'c và hogt dç3ng cia Tru'àng 

Dgi hQc Hang hái Vit Nam, 

Can cii' Quyê't djnh so' 1333/QD-DHHHVN ngày 25/7/2017 cia Hiçu tru'O'ng 

Tru'O'ng Dgi hQc Hang hái Viçt Nam v viçc Ban hành Quy djnh Hogt d(5ng khoa hQc 

cOng ngh tçzi Trwàng Dcii hQc Hang hái Viêt Nam, 

Can cz' Quye't djnh sO' 2068/QD-DHHHVN-KHCN ngày 10/11/2020 cza Hiu tru'&ng 

Tru'&ng Dgi hQc Hang hái Viç7 Nam v vic ban hành Quy djnh xét chQn, thztc hMn và dánh 

giá d tài nghien ciu khoa hQc câ'p co' sO' cia Tru'&ng Dgi hQc Hang hái Viçt Nam; 

Can cO' Ke' hooch hogt dQng khoa hQc cong nghc nàm hQc 202 1-2022 cia Tru'&ng 

Dgi hQc Hang hái Viêt Nam, 

Can cii' nghj quye't so' 1905/NQ-HDT ngày 20/12/202 1 clia H5i dO'ng tru'&ng v 

viçc thông qua danh sOch và kinh phi d tài NCKITT c4r Tru'àng trQng diem nám 2022, 

Theo d nghj cia Tru'àng PhOng Khoa hQc - Cong ngh, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Phê duyt danh miic, giao thc hin d tài nghiên ciru khoa h9c cp Trithng 

trong dim näm 2022 (co danh sách kern theo,). 

Diu 2. Giao cho PhOng Khoa h9c - Cong ngh thçrc hin thu tic k kt các H?p 

ding thirc hin d tài khoa h9c cong ngh vâi các chü nhim d tài. Hrnng dn các chU 

nhim d tài thirc hin trin khai nghien ciru, nghim thu theo dung quy djnh hin hành. 

Diu 3. Các chü nhim d tài nghien ci'ru khoa h9c cp Trumg tr9ng dim có trách 

nhim thirc hin dy dñ, ding th?yi han  hç'p dng thirc hin d tài khoa h9cvà cong ngh 

dä k kt. 

Diu 4. Quyt dnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. 

Trucng cac Phông: TC-HC, KH-CN, KH-TC, ThU trrnng các &in vj cO lien quan, 

ChU nhim và các thành viên tham gia th?c hin d tài dä nêu tai  Diu 1 chju trách nhim 

thi hành Quyt dinh này./..— 

No'i nhan: 
- Nhu Diu 4; 
- Hiu trnâng (dê báo cáo); 
- Luu: VT KH-CN. 
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DANH MUC BE TAI NGHIEN ci5u KHOA HQC CAP TRUONG TRQNG DIEM NAM 2022 
(Kern theo Quyet djnh tháng  41-nàm 2021) 

TT Ma s Ten d tãi 
Chü nhim (in dm)/Nhóm 

tham gia 
Ni dung nghiên cüu 

Thôi 
gian thirc 

hiçn 

Kinh 
phi 

(Triu 

DT2022.O1 

Nghiên cu frng xu cüa tm vãi 
cu?rng d cao Keviar chu tãi 
trçng du dn O t I microscopic 
bng phirong pháp mô phöng s 

TS. Phm QuEc Hoàn 
IS. Pham Van S5' 
IS. Vu Hftu Truàng 
ThS. Lê Thj L 

D& tãi tp trung nghien cru dánh giá tm vãi str ding v.t 1iu cuOng 
cao Keviar chju tái trpng va cham dan dao. Ni dung chü yu bao 

gm vic dánh giá üng xir cña 4t 1iu a ti i microscopic (vi mô): 
tuang tác gitia các sçii, cãc bó sqi, cci ch phã hüy cüa 4t 1iu và sir 
hInh thành và phat trin cüa kim tir tháp bi&n dng và bin thiën näng 
lucing cüa tm vãi khi chju va chm dan dao. Ngoài ra bin thiên 4n 
thc và van t6c du cüa viên dan  sau khi va chm cQng duçic dánh giã. 
Do kt cu cüa thm vài rt phUc tap  nén phuong pháp mô phOng s da 
t 1 kt hgp vOi 1' thuy&t dng nht hOa nhm giâm s hrgng phn tr 
và thai gian tInh toán dugc áp diing. Mo hInh da t 1 cüa d tài có th 
áp diing dugc cho các Ioai vài ci.rtYng d cao khác và các bài toán va 
cham ti.rang tir trong tirong lai. 
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2 D12022.02 
Nghiên cfru frng diing cay tre 
trong gia co nen dê trQng 1c 

TS. Phm Van SY 
TS. Vti Hftu Tru?mg 
TS. Büi Quc BInh 
TS. Nguyn Phan Anh 
ThS. Hoàng Hang Giang 

Nghien ciru cay tre Vit Nam (chung loai, phân ba), d xuAt nhung cay 
tre cO th scr ding duçic trong cong trinh. Nghien ciru thI nghim chi 
tiêu co 1 cüa tre da &rgc 1ra chçn. Xây dimg mô hInh nghiên cru chi 
tiêu co 1 cüa cay tre bang phrnmg pháp s, so sánh vài kt qua thI 
nghim d thirc hin. D phuong pháp sfr dicing tre d gia cô nén mOng 
dê trQng Iirc dá d, nghiên ciru bang phirong pháp s& 
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3 DT2022.03 

Nghiên cü'u phát triên thut toán 
da trên trI tu by dan (swarm 
intelligence) cho bAl toán tôi tm 
kt cu cong trInh 

TS. Vu Hüu Tru'?cng 
TS. Pham Van S5' 
TS. Pham Quc Hoàn 

D tãi t.p trung nghiên cCru dãnh giá tm vãi sir diing vt 1iu cuing 
cao Keviar chju tãi tr9ng va chm dn c1o. Ni dung chü yu bao 

gm vic dánh giá Crng xir cüa 4t 1iu a ti i microscopic (vi mô): 
tirang tác gitta cãc sgi, cãc bO sai, ci ch phá hüy cüa vt 1iu và sir 
hinh thành va phát trin cüa kim tir tháp bin dng và bin thiên nng 
hrcmg cüa thm vãi khi chju va cham dn do. Ngoài ra bin thiên 4n 
té,c va van thc dir cüa viên dan sau khi va cham cüng dixcic dánh giá. 

. 
Do kët câu cüa tam vài rat phcrc tp nên phirong pháp mô phOng so da 
t 1 k& hcip vOi 1 thuy&t dng nht hóa nh&m giãm s luqng ph&n tr 
va th&i gian tInh toán duçic ap ding. Mo hInh da t 1 cüa d tài cO th 
ap dung duvc cho các loai vai cuàng dt cao khác và các bài toán va 
ch?m tirang tir trong tircrng lai. 
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(Danh sách có 03 dé tài./.) 
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