
BO GTAO THÔNG VJN TAT 
TR1X(NG OH HANG iii VIT NAM 

S: 30  /DHHHVN-KHCN 
V/v báo cáo kt qua hoat dng khoa hc cong ngh 

nãm h9c 202 1-2022 và xây dirng kê hoach hot dng 
khoa hc cong ngh näm hc 2022-2023 

CONG HOA xA HOT  CHIJ NGI-flA \TIT NAM 
Dc 1p - Tir do- Hinh phüc 

Hái Phông, ngày Vt' tháng  F  nám 2022 

KInh gi:ri: Thu tru&ng các dan vj trong toàn Trumg. 

Can cü K hoach cong tác näm hc 2022-2023 cüa Trtr&ng Dai  hçc Hang 

hái Vit Nam, dng thai nhm trin khai các hott dng khoa h9c và cong ngh 
dung tin d và dt hiu qua cao, Nba trithng yêu câu các Khoa/Vin 1p báo 
cáo tng kt k& qua hoat  dng khoa h9c cong ngh näm h9c 2021-2022 và chü 
dng xay dirng k hoich hott dng nàm hpc 2022-2023 can cü theo nhim vi1 

và chin lugc phát trin khoa hpc cong ngh cUa dan vj dã d ra (theo các bku 
máu dwQ'c glri kern thông báo nay). 

Yêu cu các dan vj gui ban báo cáo k& qua hot dng khoa hpc cOng ngh 

11am hçc 202 1-2022 kern phii liic và k hoch hott dng khoa h9c cong ngh 
11am hçc 2022-2023 v Phông Khoa hçc - Cong ngh (Phông 206B, Nhà Al) 
và qua email: khcn@vimaru.edu.vn  truôc 16h00 ngày 14/8/2022 d thng hçp 
và báo cáo. 

Hiu truàng yêu cu Thu trithng các dan vj thirc hin nghiêm tue.!.' 

Noi niqin. 
- Nhu' trên; 
- Hiu truàng (dé báo cáo); 
- Luu: VT, KH-CN 

KT. HIEU TRUONG 
PHÔ HIU TLfONG 

P6SJS, 



TT Cong vic 
Chi tiêu d 
ra/ Kêt qua 

dit dtrqc 

Két qua 
Nguyen nhân Bin pháp khãc phuc 

B 
Không 

dit 
Hott thng biên son giáo trinh, tài 1iu 
giãng diy và phát hänh tãi 1iu h9c tp 
cho sinh viên: 

- Biên somn giáo trInh, tài 1iu giãng dy 

- Phát hành tài 1iu h9c tp cho sinh viên 

5 

Hoat dng vit bài dàng tp san chuyên 
dé, tp chI trong nu*c và quôc tê: 

- Cong b thuc danh miic ISI/Scopus 

- Cong b khoa h9c thuc danh mic Tp 
chIHDGS 

- Cong M khoa hc trên các tp chI Co chi 
sôlSSNkhác 

- Báo cáo khoa h9c tti các Hi nghj khoa 
h9c Quoc gial Quoc tê 

6. 

Hoit dng t chile hi nghj, hi thão 
chuyên dê: 

- Hi thâo chuyên d (H5i tháo có syphi 
hcrp cza B5 mon và dcrn vj khác ngoài 
Tru'àng) 
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TRU'ONG DAT HQC HANG HAT VIT NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
(Don vj) 

  

Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

  

       

       

S& ...../BC-..... Hal Phông, ngày ... tháng ... nàm 2022 

BAO CÁO 
Két qua hot clçing khoa h9c Va cong ngh nàm hQc 202 1-2022 

(Th&i gian ghi nhan so liçu tOng hçip tü 01/8/2021 den 3 1/7/2022) 

1. Kt qua trin khai hot dng khoa hçc và cong ngh näm hQc 2021-2022 

TT Cong vic 
Chi tiêu d 
ra/ Kt qua 

t1t dU'QC 

Két qua 
Nguyen nhân Bin pháp khãc phiic 

Bat 
Không 
dt 

Hott dng trin khai to chfrc NCKH Cap 
Nhà niró'c, B, Thành phô Va CáC Qu5 
KHCN: 
- Cp Nhà nuâc 
-CpB 
- Cp Thành ph 

- Các Qu5' KHCN khác 

2.  

Hoat dng thirc hin dé tai NCKH Cap 
Trtrông: 

- Nghiên ciru khoa h9c Cp Tnring 

- Nghiên ciru khoa hçc cp Trithng trQng 
dim 

3.  Hoat dng hir&ng dn Sinh viên NCKH 
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TT Cong vic 
Chi tiêu d 
rat Két qua 
dt thrqc 

Kt qua 
Nguyen nhân Bin pháp khc phiic 

B 
Không 
dt 

- Hôi thão khoa bce Khoa/Vin 

- Ni san khoa he KhoaIVin 

2. Kt qua trin khai chin Itrqc phát trin Khoa hc Cong ngh cüa don vj 

THU TRIRNG DON V NGIX%I LAP 
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Phu luc: 
TONG HP sO LIEU 

KET QUA HOT BONG KHOA HQC CONG NGHt NAM HQC 202 1-2022 
(Kern theo báo cáo ket qua hoQt d(5ng khoa hQc cong ngh 

TT Ni dung S hryng 

Ghi chñ 
Dê tài nghiên cfru khoa hQc 

S cong trinh du'çrc giao/ 
phê duyt 

S6 cong trInh dang trong 
qua trInh thi!c hin 

S cong trinh dã hoàn 
thãnh 

Cp Nhà rnrOc 
CpB 
Cp Thành ph 
Cp Co sô 
NCKH Sinli viên 

II COng b6  bài báo khoa h9c S ltrçrng bài báo khoa hQc dA cong bô 
Tp chI 1ST 
Tp chi Scopus 
Tp chI quc t khác 
Tp chI KHCNHH 
Tp chI chuyên ngành khác 

III Hi ngh hi thão khoa hçc 
S hôi nghj, hi thão 

da to chtrc 
S hi nghj, hi thão 

dâ tham dir 
So báo cáo ti hôi thão 

HOi nghj, hi thão quc t 
Hi nghj, hOi  thão trong nuOc 
Hi nghj, hi thão cp KhoaNin 

IV Hoit dng S& hüu trI tu S hrçrng van bang SHTT thrqc cp 

S van bang 

THU TRU'NG DON VI NGU'I LP 

Z J2jJ/ 



TRU'ONG DH HANG HAT VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
(Don vl) Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

Sô. ...../KH- Hái Phông, ngày ... tháng ... nám 2022 

KE HOCH 
Hoat dng khoa hQc và cong ngh nàm hQc 2022-2023 

1. Miic dIch 

2. Nhim viii khoa hQc cOng ngh 
2.1. Thyc hin tie tài nghiên cá'u khoa h9c (NCKH) Cap Nhà nithc, B3, Thành phô 
(Nêu các djnh hiding và d ra các chi tiêu th trong näm hQc) 

Chi tiêu dt ra trong närn h9c (d nghj dira cy th chi tiêu cn dqt du'crc):  
2.2. T/iy'c hiçn tie lài NCKH cap Trwó'ng/câp Trwông 1r9ng diem 
(Nêu các djnh hwóiig và dé ra các chi tiêu cy the trong näm hQc,) 

Chi tiêu dt ra trong näm hçc (d nghj thea cy th chi tiêu can dgt duciq):  
2.3. Cong tác to cháv th4rc hin các hoqi d3ng nghiên cáu khoa /19c sinh viên 
(Neu các dnh huáng và dé ra các chi tiêu cy the trong nãm hQc,) 

Chi tiêu dt ra trong näm h9c nghj thea cy th chi tiêu cdn dt du'cic):  
2.4. COng tác biên soqn giáo trmnh, tài lieu giãng dqy vàphdt hành tài lieu h9c tp cho 
sin!, viên 
(TInh hInh thrc tê' di vái các hQcphdn dang trin khai tgi dun vj, neu các chi tiêu cy th trong 
nàm hQc) 

Chi tiêu dt ra trong näm h9c 'd nghj dua cy th chi tiêu cdn dqt dieo'c,):  
2.5. COng tãc viii bài däng tlp san chuyên d, tqp chitrong nithc và qu6c t 
(Nêu rö các chi tiêu dé ra trong näm hQc) 
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Chi tiêu dtt ra trong näm h9c nghj du'a cy the2  chi tiêu cdn dQt duç,c):  
2.6. Cong ide to chfrc Hi thdo, H5i nghj k/wa h9c và seminar 
(Nêu rö các Hói tháo, h5i nghj khoa hQc dy' djnh to chic trong nan2 hQc,,) 

Chi tiêu dtt ra trong näm h9c (d nghj dira cy th chi tiêu cdn dçit dzicrc,):  
2.7. Các hort d3ng k/zoa hQc cOng ngh khdc 
(Nêu rö các hoqt d5ng khoa hQc cOng ngh khác dr d/nh tO chic trong nãm hQc) 

Chi tiêu dtt ra trong nãm hçc (d nghj du'a cy th chi tiêu cn dQt dicçrc,):  
3. Ni dung các hot dng khoa hçc cong nghtriên khai ciii the trong nàm hQc 
(Dithi day là các dâu myc hogt dç5ng, dOi vó'i rnOi hogt dç5ng du'çrc triên khai së cO các 
kê hogch triên khai cy the riêng tgi thai diem tO chz'c) 

Tháng/ 
nam 

Cong vic Chi tiêu 

08/2022 

09/2022 

10/2022 

11/2022 

12/2022 

01/2023 

02/2023 

03 /2 023 

04/2 02 3 

05/2023 

06/2023 

07/2023 
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Tháng/ 
nám 

Cong vic Chi tiêu 

08/2023 

(Viêc báo cáo tiê'n do thztc hiên ke' hoach sJ du'cic Khoa/Vin báo cáo cy the' theo quj) 
4. Bãn tôn ho'u chi tiêu thtrc hiên hoat dôn khoa hoc côn nhê nàm hoc cüa do'n vi 

TT Ni dung 

S6 hrçrng d kin 
thiic hiênit ham 

gia/tô chfrc 
(So lu'cing có giá trj 

cy the) 

Ghi chü 

Nhim viii khoa hçc cong ngh 
Cap Nhà nuc 
Cp B 
Cap Thành phô 
Cap Trung 
Cp Trix&ng tr9ng diem 
Các qu5 KHCN khác 
NCKH Sinh viên 

II.  Biên soan Giáo trInh - Tãi lieu 
Chuyên khâo 
Giáo trInh 
Tài lieu tham khâo 

III.  Cong bô khoa h9c 
Tap chI ISI/SCOPUS 
Tap chI Khoa hçc Hi dông giáo su 
Tap chf khoa h9c chuyên ngành khác 

IV.  Hi nghj Hi thão 
Cp Quc t 
Cp Quôc gia 
Cap KhoaIVin 

V.  Hot dng s& hfru trI tu 
S van bang 

Liru: 
- Djnh k' hang tuân dan vi có các cong trInh cong bô trén các Tap  chI khoa h9c trong, ngoài nuàc, 
các Hi nghj Hi thâo khoa hçc can g&i ye phOng KH-CN (hoc cp nht thông tin tgi 
https://goo.gl/forms/K1vIVeksmXhPKoW3be2)  kern bàn scan minh chüng dé Ian trir và tOng hç'p. 
- Dôi vi hoat dng triên khai thuO'ng niên nhii cong tác thrc hien  dê tài NCKH các cap, biên 
soan giáo trInh tài lieu h9c tip,  dan vj tr theo dOi và don doe tiên dO thijc hien theo thai gian dâ 
dang k. 

Ncri nhân: THU TRIJNG DN V! 
- PhOng KH-CN (phói hcrp,); 
- Bô mon ('trién khai den giáng viên - nêu có); 
- Luu: Dan vj. 
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