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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 
Số: 2832/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v hỗ trợ kinh phí đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 - 2016 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 

 Căn cứ Quyết định số 4283/QĐ-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ Giao 

thông Vận tải về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam; 

Căn cứ kế hoạch NCKH năm học 2015 - 2016 của Nhà trường; 

Theo đề nghị của Hội đồng Đào tạo và Khoa học Công nghệ Trường và Ông 

Trưởng Phòng Khoa học - Công nghệ, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường với kinh phí hỗ trợ 4 triệu đồng/đề tài (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm triển khai nghiên cứu, báo cáo 

kết quả, nghiệm thu và quyết toán kinh phí đề tài trước ngày 30/06/2016 theo đúng 

các quy định có liên quan của Nhà trường.  

Điều 4. Sau khi nghiệm thu, đề tài được đánh giá có tính khoa học cao, sản 

phẩm nghiên cứu có khả năng chuyển giao công nghệ vào thực tế sản xuất sẽ được 

xét thưởng và hỗ trợ thêm kinh phí vào tháng 09/2016. 

Điều 4.  Các Ông Trưởng Phòng KH-CN, Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan, Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 
                                                     (Đã ký)                                     

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Lưu VT, KHCN. 
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DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016 

(Kèm theo QĐ số:2832/QĐ-ĐHHHVN-KHCN  ngày 15 tháng 10 năm 2015) 

 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Thành viên tham gia Mục tiêu 

Kinh 

phí 

(tr.đ) 

I. KHOA HÀNG HẢI  

1.  

Nghiên cứu xây dựng chương 

trình cung cấp thông tin ổn 

định tai nạn của tàu hàng khô 

cho sĩ quan hàng hải 

PGS.TS. Nguyễn Kim 

Phương 
KS. Bùi Văn Hưng 

Nghiên cứu tính toán, đánh giá ổn định tai nạn cho tàu 

hàng khô theo yêu cầu của SOLAS. Trên cơ sở đó xây 

dựng chương trình cung cấp thông tin ổn định tai nạn 

của tàu cho sĩ quan hàng hải, phục vụ dẫn tàu an toàn. 

4 

2.  

Nghiên cứu xây dưṇg bộ bài 

tập thực hành trên hê ̣ thống 

mô phỏng Navi Sailor MFD 

4000 phục vụ đào taọ – huấn 

luyêṇ Hê ̣thống hiển thi thông 

tin Hải đồ điêṇ tử (ECDIS) 

theo IMO Model Course 1.27 

ThS. Đăṇg Quang Viêṭ 
ThS. Phaṃ Ngoc̣ Tuấn 

KS. Đỗ Thành Phố 

Nghiên cứu, xây dưṇg đươc̣ bài tập ứng duṇg thưc̣ hành 

trên hê ̣thống mô phỏng Navi Sailor MFD 4000 áp dụng 

cho chương trình đào taọ – huấn luyêṇ Hê ̣ thống hiển 

thi ̣ thông tin Hải đồ điêṇ tử (ECDIS) theo IMO Model 

Course 1.27. 

4 

3.  

Nghiên cứu, xây dưṇg bô ̣bài 

tâp̣ thưc̣ hành và đánh giá  

thưc̣ tâp̣ tốt nghiêp̣ của sinh 

viên chuyên ngành điều khiển 

tàu biển taị phòng mô phỏng 

lái tàu NT PRO 4000 thuộc 

Khoa Hàng hải, Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam 

TS. Trần Văn Lươṇg 

 

ThS. Trần Đức Lễ 

ThS. Đăṇg Quang Viêṭ 

Nghiên cứu, xây dưṇg đươc̣ các bô ̣ bài tâp̣ thưc̣ hành  

và đánh giá taị phòng mô phỏng lái tàu NT PRO 4000 

Bô ̣môn Mô phỏng Hàng hải, Khoa Hàng hải dành cho 

sinh viên tốt nghiêp̣ chuyên ngành Điều khiển tàu biển. 

4 

4.  

Nghiên cứu hoàn thiện các 

quy định pháp luật về Hợp 

đồng lao động thuyền viên 

của Việt Nam 

TS. Nguyễn Thành Lê ThS. Vũ Việt Dũng 

Đề xuất xây dựng riêng biệt các quy định về pháp luật 

Hợp đồng lao động thuyền viên Việt Nam sao cho phù 

hợp với MLC 2006. 

4 

5.  
E- Navigation và khả năng áp 

dụng tại Việt Nam 
ThS. Lê Thanh Tùng 

PGS.TS. Nguyễn Kim 

Phương 

Tổng hợp cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn về 

E-Navigation (Hàng hải điện tử); đánh giá kết quả triển 

khai tại một số vùng biển trên thế giới; nhận định khả 

năng áp dụng E-Navigation tại một số vùng biển Việt 

Nam nhằm tăng cường an toàn hàng hải. 

 

4 
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6.  

Xây dựng phần mềm tính 

toán cự ly vùng biển A2 trong 

hệ thống thông tin cứu nạn và 

an toàn hàng hải toàn cầu của 

Việt Nam 

ThS. Nguyễn Thái Dương  
ThS. Cao Đức Hạnh 

TS. Nguyễn Trọng Đức 

Nghiên cứu và đề xuất thuật toán tính cự ly phủ sóng 

vùng biển A2 trong hệ thống GMDSS Việt Nam. Xây 

dựng cơ sở dữ liệu chung cho các đài bờ, CSDL tích 

hợp kết quả tính toán thủ công và sử dụng các phần 

mềm do ITU đề xuất. 

4 

7.  

Nghiên cứu ứng xử của sỹ 

quan hàng hải Việt Nam trong 

tình huống cắt hướng có nguy 

cơ đâm va trên biển trong 

điều kiện nhìn thấy nhau bằng 

mắt thường tại phòng mô 

phỏng hàng hải thuộc Trường 

Đại học hàng hải Việt Nam 

ThS.Mai Xuân Hương 
ThS. Lê Quang Huy 

KS. Bùi Quang Khánh 

Nghiên cứu thực nghiệm cách xử lý của các sỹ quan 

hàng hải Việt Nam trên buồng lái trong tình huống cắt 

hướng có nguy cơ va chạm khi nhìn thấy nhau bằng mắt 

thường. Trên cơ sở đó đưa ra những khuyến cáo nhằm 

tránh va an toàn, hiệu quả và kinh tế. 

4 

8.  

Nghiên cứu đề xuất biện pháp 

tăng cường an toàn hàng hải 

khi dẫn tàu ra vào cảng Cái 

Lân 

ThS. Nguyễn Đình Hải 
ThS.Lê Thành Đạt 

ThS.Bùi Đăng Khoa 

Nghiên cứu thực tiễn dẫn tàu ra vào cảng Cái Lân, 

thống kê tai nạn, sự cố liên quan. Trên cơ sở đó, đưa ra 

các biện pháp nhằm nâng cao an toàn hàng hải khi dẫn 

tàu ra vào cảng Cái Lân. 

4 

9.  

Nghiên cứu giải pháp đảm 

bảo tính thực chất và hiệu quả 

của công tác đào tạo, huấn 

luyện trên biển nhằm giảm 

thiểu tai nạn lao động cho 

thuyền viên 

TS. Nguyễn Mạnh Cường 

 
ThS. Trần Văn Sáng 

Nghiên cứu vai trò quan trọng của công tác đào tạo, 

huấn luyện trên biển đối với an toàn hàng hải, đặc biệt 

là an toàn lao động cho thuyền viên. Đề xuất giải pháp 

để đảm bảo tính thực chất và hiệu quả trong công tác 

đào tạo, huấn luyện trên tàu nhằm mục tiêu giảm thiểu 

tai nạn lao động cho thuyền viên. 

4 

10.  

 

 

Nghiên cứu xác định khu vực 

yếu nhất của thân tàu trong 

khai thác vận hành tàu. 

ThS. Đào Quang Dân  

Nghiên cứu, tính toán, phân tích khoa học sức bền thân 

tàu, để tìm ra khu vực yếu nhất của thân tàu trong khai 

thác vận hành con tàu. Kêt quả nghiên cứu là mối quan 

tâm lớn của cả các nhà thiết kế và các nhà khai thác tàu, 

đặc biệt qua đó, hướng dẫn các sĩ quan hàng hải phân 

bố tải trọng tải trên tàu một cách hợp lý và hiệu quả. 

4 

11.  

Nghiên cứu đề xuất những 

khuyến nghị an toàn vận 

chuyển hàng hạt trên tàu hàng 

rời cỡ Panamax 

ThS. Hoàng Xuân Bằng  

Nghiên cứu tiêu chuẩn ổn định hàng hạt (Grain code); 

các tai nạn, sự cố liên quan đến vận chuyển hàng hạt 

trên các tàu hàng rời cỡ Panamax. Trên cơ sở đó đưa ra 

các khuyến nghị an toàn cho sĩ quan hàng hải trong việc 

vận chuyển hàng hạt trên tàu hàng rời cỡ Pananax. 

 

4 
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12.  

Nguyên nhân và giải pháp 

giảm thiểu hao hụt trong giao 

nhận hàng khí hóa lỏng(LPG) 

tại tổng kho khí hóa lỏng 

miền Bắc-PV Gas 

ThS. Nguyễn Xuân Long  

Nghiên cứu quy trình giám định hàng LPG đối với tàu 

và bồn, trên cơ sở đó tìm ra các nguyên nhân và giải 

pháp trong việc giảm thiều hao hụt trong giao nhận 

hàng LPG. 

4 

13.  

Nghiên cứu xây dựng bộ câu 

hỏi thi trắc nghiệm bằng tiếng 

Anh cho học phần An toàn 

Hàng hải 

ThS.Quách Thanh Chung 

ThS. Lê Thành Đạt 
 

 

 

Xây dựng bộ câu hỏi thi trắc nghiệm bằng tiếng Anh 

phục vụ cho thi kết thúc học phần An toàn Hàng hải. 

 

4 

14.  

Nghiên cứu xây dựng kế 

hoạch điều khiển tàu tránh 

bão từ xa trên biển đông cho 

các tàu vừa và nhỏ. 

ThS.Nguyễn Thanh Diệu 
ThS.Nguyễn Trung 

Chính 

Nghiên cứu đưa ra phương án tránh bão từ xa cho các 

tàu vừa và nhỏ ở khu vực biển đông. 
4 

15.  

Nghiên cứu thực trạng tiến độ 

triển khai lắp đặt Hệ thống 

hiển thị thông tin hải đồ điện 

tử (ECDIS) trên đội tàu biển 

Việt Nam và những đề xuất 

về đào tạo huấn luyện cấp 

chứng chỉ khai thác riêng 

ECDIS cho sỹ quan hàng hải 

ThS. Lê Quốc An ThS. Phạm Văn Luân 

Nghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt Hệ 

thống hiển thị thông tin hải đồ điện tử (ECDIS) trên đội 

tàu biển Việt Nam.  

4 

II. KHOA MÁY TÀU BIỂN  

16.  

Nghiên cứu xây dựng mô 

phỏng nguyên lý hoạt động 

của bơm cao áp, vòi phun 

động cơ Diesel hãng Man B 

&W dùng nhiên liệu nặng 

ThS. Bùi Quốc Tú 
TS. Nguyễn Trí Minh 

ThS. Vũ Đức Năng 

 

Dùng phần mềm ảnh động để mô tả quá trình hoạt động 

của bơm cao áp, vòi phun Man B & W; giúp cho sinh 

viên, sĩ quan, thuyền viên nghành máy có thể dễ dàng 

hiểu được nguyên lý hoạt động và những sự cố xảy ra 

với các thiết bị này. 

 

 

 

 

 

4 

17.  

Ảnh hưởng của thời điểm 

phun phân cấp và nhũ tương 

nhiên liệu sinh học đến đặc 

tính hoạt động và phát thải 

khí xả của động cơ Diesel 

TS. Nguyễn Kim Bảo 
ThS.Nguyễn Hùng 

Vượng 

ThS. Mai Thế Trọng 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng sự thay đổi của thời điểm phun 

lần đầu và nhũ tương nhiên liệu sinh học Jatropha với 

02 tỉ lệ hòa trộn của nước và nhiên liệu trong phương 

pháp phun nhiên liệu phân cấp đến quá trình cháy, các 

thông số hiệu suất, và phát thải khí xả của động cơ 

Diesel. 

 

 

 

4 
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18.  

Nghiên cứu thiết kế các thiết 

bị trong hệ thống nhiên liệu 

Biogas cho động cơ diesel tàu 

thủy cỡ nhỏ 

KS. Hoàng Văn Vinh 

PGS.TS. Nguyễn Huy 

Hào 

ThS. Lương Duy Đông 

Nghiên cứu thiết kế chuyển đổi động cơ diesel tàu thủy 

nguyên thủy thành động cơ sử dụng nhiên liệu hỗn hợp 

biogas-diesel. Trong đó động cơ có thể hoạt động với 

biogas theo kiểu nhiên liệu hỗn hợp, nhiên liệu diesel 

đóng vai trò đánh lửa cho hỗn hợp biogas-không khí; 

hoặc hoạt động với nhiên liệu diesel như động cơ ban 

đầu. 

 

 

4 

19.  

Nghiên cứu hoán cải bộ làm 

kín cổ trục của loại bơm AHH 

đang sử dụng trên tàu Trần 

Đại Nghĩa 

TS. Trương Văn Đạo 

 

ThS. Nguyễn Văn Tiến 

 

Nghiên cứu chế tạo bộ lầm kín thay thế cho bộ làm kín 

của hãng chế tọa bơm, tiến tới nội địa hóa sản phẩm. 

 

4 

20.  

Tính toán kiểm nghiệm hệ 

thống khí trơ (IGS) và hệ 

thống kiểm soát dầu thải 

(ODME) trên tàu chở dầu thô 

– PV TRANS MECURY 

Th.S Đặng Thanh Tùng 

ThS. Phạm Văn Dũng 

ThS. Nguyễn Hữu 

Dũng 

Nghiên cứu hệ thống khí trơ và hệ thống xử lý dầu thải 

lắp trên các tàu dầu. Tính toán kiểm nghiệm thực tế 

khai thác trên tàu chở dầu thô PV TRANS MECURY. 

 

 

 

4 

21.  

Nghiên cứu giảm rung động 

của tổ hợp động cơ diesel lai 

máy phát điện bằng phương 

pháp điều chỉnh áp lực dầu 

bôi trơn động cơ diesel 

 

PGS.TS. Phạm Hữu Tân 
KS. Phạm Bá Công,  

ThS. Phạm Văn Linh 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu tính toán 

được mối quan hệ giữa áp lực dầu bôi trơn đến rung 

động của động cơ diesel và tìm ra áp lực dầu bôi trơn 

phù hợp nhất cho từng loại động cơ để có rung động là 

nhỏ nhất. Cụ thể nghiên cứu cho tổ hợp động cơ diesel 

lai máy phát điện 6Ч12/14 trong phòng thí nghiệm 

Khoa Máy tàu biển. 

 

4 

22.  

Nghiên cứu thử nghiệm và 

đánh giá hiệu quả của việc 

thay thế công chất mới R404a 

cho những hệ thống điều hòa 

không khí đang sử dụng công 

chất cũ 

KS. Vũ Đức Anh 

ThS. Nguyêñ Chung 

Thâṭ  

ThS. Vũ Anh Tuấn 

Nghiên cứu thử nghiệm công chất lạnh R494a thay thế 

cho công chất R22 đang được sử dụng trong phần lớn 

những hệ thống điều hòa không khí cũ. 

Đánh giá hiệu quả của việc thay thế. 

Đưa ra quy trình thay thế công chất lạnh mới cho hệ 

thống lạnh. 

 

4 

23.  

Nghiên cứu tận dụng dầu cặn 

cho việc đốt nồi hơi phụ tàu 

thủy 
ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng ThS. Lê Văn Tùng 

Tìm các giải pháp xử lí dầu cặn cho các thiết bị đốt nồi 

hơi thông thường. Nghiên cứu áp dụng đốt dầu cặn 

bằng vòi phun kiểu cốc quay. 

 

4 

24.  

Nghiên cứu, đề xuất các giải 

pháp giảm thiểu các khiếm 

khuyết PSC thuộc bộ phận 

máy liên quan đến công ước 

MARPOL 74/78 

ThS. Phạm Anh Đức 
ThS. Hoàng Văn Thủy 

TS. Nguyễn Tuấn Anh 

Nghiên cứu đặc điểm hoạt động các thiết bị thuộc trách 

nhiệm của bộ phận máy có liên quan đến Công ước 

MARPOL 74/78.Nghiên cứu các khiếm khuyết PSC 

phổ biến liên quan đến MARPOL 74/78. Đề xuất các 

giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu khiếm khuyết. 

4 
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25.  

Nghiên cứu đánh giá ảnh 

hưởng của việc sử dụng nhiên 

liệu có hàm lượng lưu huỳnh 

thấp đến hoạt động của động 

cơ tàu biển và phương pháp 

khắc phục 

ThS. Nguyễn Mạnh Chiều  

Nghiên cứu các ảnh hưởng của nhiên liệu có hàm lượng 

lưu huỳnh thấp đến hoạt động của động cơ tàu biển 

Nghiên cứu các phương pháp khắc phục những ảnh 

hưởng của việc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp đến động cơ tàu biển. 

 

 

 

4 

26.  

Nghiên cứu xây dựng bộ giới 

hạn lượng nhiên liệu cấp để 

cải thiện quá trình chuyển tiếp 

của động cơ Diesel tàu thủy 

ThS. Trần Văn Thắng TS. Ngô Ngọc Lân 
Nghiên cứu một số phương pháp cải thiện quá trình 

chuyển tiếp. Xây dựng bộ giới hạn lượng cấp nhiên 

liệu. 

 

 

4 

27.  

Ứng dụng phần mềm phân 

tích phần tử hữu hạn tính dao 

động ngang hệ trục tàu thủy 

TS. Cao Đức Thiệp 

 

ThS. Lê Đình Dũng 

ThS. Đỗ Thị Hiền 

Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm phân tích phần tử 

hữu hạn để tính toán dao động ngang hệ trục tàu thủy. 

Từ đó xây dựng mô hình tính có thể áp dụng vào thực tế 

thiết kế hệ trục tàu thủy cũng như làm tài liệu giảng dạy 

về dao động ngang hệ trục cho sinh viên ngành Máy tàu 

thủy. 

 

4 

28.  

Khảo nghiệm chất phụ gia 

NANO cho nhiên liệu trên 

động cơ diesel tàu thủy  để 

đánh giá mức độ tiết kiệm 

nhiên liệu 

ThS. Đặng Khánh Ngọc 
ThS. Phạm Văn Việt 

NCS. Lê Trí Hiếu 

 

Thử nghiệm chất phụ gia nhiên liệu NANO cho một số 

động cơ có công suất trung bình lắp trên tàu thủy, từ đó 

đánh giá được mức độ tiết kiệm nhiên liệu của động cơ 

diesel, đánh giá được hiệu quả kinh tế nếu sử dụng chất 

phụ gia nhiên liệu NANO cho động cơ lắp trên tàu thủy. 

Đánh giá mức độ giảm thiểu ô nhiễm môi trường của 

khí xả động cơ khi sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO 

cho động cơ lắp trên tàu thủy và đánh giá ảnh hưởng 

của việc sử dụng phụ gia đến môi trường làm việc, đến 

sức khỏe của các thủy thủ.  

Đánh giá ảnh hưởng việc sử dụng phụ gia nhiên liệu 

NANO đến tuổi thọ của động cơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

29.  

Phân tích, lựa chọn hệ động 

lực điển hình cho thiết kế tàu 

phục vụ công trình ngoài khơi 
ThS. Nguyễn Anh Việt 

ThS. Phạm Ngọc Tuyền  

ThS. Bùi Thị Hằng 

Tiếp cận và mở rộng thông tin về các phương tiện, tàu 

phục vụ công trình ngoài khơi. Trên cơ sở đó, phân tích, 

lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ 

công trình ngoài khơi. Góp phần phục vụ chiến lược 

phát triển kinh tế biển, xác lập và bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo. 

 

4 
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30.  
Xác định các hệ số sức cản 

xoắn từ kết quả đo dao động 

TS. Nguyễn Mạnh 

Thường 

TS. Quản Trọng Hùng 

ThS. Hoàng Đức Tuấn 

 

Mục tiêu nghiên cứu là chỉ ra cách xác định các hệ số 

sức cản bằng thực nghiệm, để từ đó kết hợp với phân 

tích lý thuyết có thể khái quát hóa kết quả nói trên. 

4 

31.  

Nghiên cứu khả năng ứng 

dụng công nghệ tiên tiến 

trong thi công lắp ráp hệ trục- 

máy chính tàu hàng 4000-

4000T 

ThS. Phạm Quốc Việt ThS. Đỗ Thị Hiền                                       

ThS. Phan Trung kiên 

 

Nghiên cứu đặc điểm các công nghệ tiên tiến trong lắp 

ráp hệ trục - máy chính hiện nay đang được chuyển giao 

và áp dụng trong công nghiệp đóng tàu. 

Phân tích khả năng áp dụng các công nghệ tiên tiến 

trong lắp ráp hệ trục - máy chính của các tàu hàng cỡ 

nhỏ 4000- 4000T tại các nhà máy đóng tàu vừa và nhỏ 

hiện nay. 

Đề xuất  lựa chọn một số trang thiết bị chuyên dùng 

phục vụ quá trình lắp ráp, giảm bớt vốn đầu tư cho các 

nhà máy đóng tàu khi thi công loại tàu này. 

Xây dựng một số bước công nghệ điển hình trên cơ sở 

nghiên cứu về khả năng kỹ thuật của các nhà máy đóng 

tàu, quy phạm phân cấp và đóng tàu thuỷ cao tốc của 

Đăng kiểm Việt nam, cho nên có thể chuyển giao công 

nghệ và ứng dụng trực tiếp vào thực tế sản xuất ở các 

mức độ khác nhau theo điều kiện của từng nhà máy. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

32.  

Khảo sát và đánh giá sự hình 

thành cặn lắng trên bề mặt 

ống lót xylanh của động cơ 

diesel tàu thủy trung tốc 

ThS. Phạm Văn Việt 
ThS. Lê Đình Dũng 

ThS. Bùi Thị Hằng 

 

Nghiên cứu và khảo sát sự hình thành cặn lắng trong 

buồng đốt động cơ diesel nói chung và tại ống lót xy 

lanh động cơ diesel thủy trung tốc nói riêng. 

Tìm ra các nguyên nhân và cơ chế hình thành cặn lắng 

tại ống lót xy lanh động cơ. 

Đề xuất các giải pháp kiểm soát và giảm lượng cặn lắng 

ống lót xy lanh. 

 

 

 

4 

33.  

Xây dựng chương trình tự 

động quản lý thiết bị trong 

thiết kế đường ống tàu thủy 

ThS. Phan Trung Kiên 

 

ThS. Trương Tiến Phát 

 

 

Xây dựng chương trình tích hợp trong phần mềm 

Autocad để hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công công nghệ 

hệ thống đường ống tàu thủy. Giúp quá trình quản lý 

thiết bị hệ thống giảm bớt thời gian, tiết kiệm chi phí 

tăng độ chính xác trong quản lý trang thiết bị trong hệ 

thống đường ống. 

 

4 
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34.  

Nghiên cứu tính toán, thiết kế 

bạc trục chong chóng bằng 

vật liệu Thordon 

ThS. Trương Tiến Phát ThS. Đỗ Thị Hiền  

ThS. Phan Trung Kiên 

Nghiên cứu các đặc tính của vật liệu Thordon. 

Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng 

bằng vật liệu Thordon. 

4 

III. VIỆN CƠ KHÍ  

35.  
Nghiên cứu tự động hóa tính 

toán ổ trượt đỡ thủy động 
PGS.TS. Đào Ngọc Biên KS. Trần Tuấn Anh 

Đưa ra phương pháp tính toán ổ trượt đỡ thủy động có 

xét đến sai lệch hình dạng của kết cấu ma sát; 

Xây dựng chương trình tính toán tự động loại ổ này, 

thay thế cho việc tính toán thủ công truyền thống, nhằm 

giảm thời gian công sức, tăng tốc độ tính toán, tránh sai 

sót nhầm lẫn và cuối cùng nâng cao hiệu quả tính toán. 

Chương trình có thể sử dụng trong công tác giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu như một giáo cụ hoặc sử dụng 

trên thực tế tính toán thiết kế và sử dụng ổ trượt. 

4 

36.  

Nghiên cứu thiết kế và mô 

phỏng số buồng hòa trộn hai 

pha chất lỏng không nén được. 

ThS. Nguyễn Chí Công TS. Vũ Văn Duy 

Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng số buồng hòa trộn hai 

pha chất lỏng không nén được phục vụ cho công nghiệp 

hóa chất, hòa trộn các hỗn hợp nhiên liệu và các chế 

phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp. 

4 

37.  

Nghiên cứu, quy hoạch hệ 

thống trang thiết bị thí nghiệm 

công nghệ cơ khí theo định 

hướng CAD/CAM/CNC. 

KS. Trần Tuấn Anh ThS.Nguyễn Vĩnh Hải 

Đưa các gợi ý để quy hoạch phòng thí nghiệm một cách 

khoa học và hợp lý nhất, nhằm phục vụ sinh viên thực 

hiện các bài thí nghiệm, cũng như đưa ra một quy trình 

làm việc theo hướng CAD/CAM/CNC cho sinh viên 

ngành kỹ thuật cơ khí. 

4 

38.  

Phân tích các đặc tính màng 

dầu bôi trơn ổ đỡ bằng phương 

pháp số. 

ThS. Nguyễn Vĩnh Hải  

Xác định đươc các đặc tính của màng dầu bôi trơn, như 

áp suất, nhiệt độ, vận tốc của màng dầu bôi trơn từ đó 

mở rộng phạm vi ứng dụng của các ổ đỡ. 
4 

39.  

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống 

điều khiển khí nén cấp tải cho 

băng vận chuyển trong  dây 

chuyền sản xuất công nghiệp.  

ThS. Bùi Thức Đức 

ThS. Bùi Thị Diệu 

Thúy 

ThS. Phạm Hoàng 

Nghĩa 

Xây dựng mô hình kết cấu công nghệ, sơ đồ bước, sơ 

đồ trạng thái, sơ đồ mạch điều khiển khí nén, mô phỏng 

hệ thống, nhằm mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động 

tin cậy. 

 

4 

40.  

Phương pháp tính toán thép 

ống thành mỏng tạo hình nguội 

sử dụng trong máy nâng 

chuyển. 

ThS. Phạm Đức ThS. Phạm Thị Yến 

Đề tài nhằm giới thiệu phương pháp tính toán thép ống 

thành mỏng tạo hình nguội sử dụng trong máy nâng 

chuyển, phù hợp với đặc điểm của nó, giúp cho việc 

tính toán dễ dàng và chính xác hơn, tận dụng khả năng 

làm việc của kết cấu và phát huy được ưu điểm của loại 

thép ống thành mỏng tạo hình nguội. 

4 
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41.  

Nghiên cứu tự động tính toán 

các thông số động học cơ bản 

của hệ cần kiểu khâu khớp có 

vòi thẳng sử dụng trong máy 

trục. 

ThS. Hoàng Quốc Đông  

Đưa ra cơ sở tính toán hệ cần, từ đó giải quyết sơ bộ bài 

toán bằng phương pháp hình học giải tích. 

Xây dựng thuật toán và viết chương trình tính toán  các 

thông số động học của hệ cần . 

4 

42.  

Nghiên cứu đánh giá khả năng 

tăng áp của động cơ D243 taị 

các chế đô ̣làm viêc̣ bằng phần 

mềm AVL_ BOOST. 

ThS. Nguyễn Lan Hương 
ThS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương 

Tìm hiểu các biêṇ pháp tăng áp cho đôṇg cơ từ đó lưạ 

choṇ giải pháp tăng áp cho đôṇg cơ D243. 

Đánh giá khả năng tăng áp của động cơ D243 taị các 

chế đô ̣làm viêc̣ bằng phần mềm AVL_ BOOST. 

4 

43.  

Phân tích và mô phỏng động 

học Rôbốt 6 bậc tự do cấp phôi 

cho các máy phay CNC. 

TS. Hoàng Mạnh Cường KS. Nguyễn Đức Sang 

Phân tích các bài toán động học thuận và động học 

ngược cho Rôbốt công nghiệp 6 bậc tự do được sử dụng 

để tháo và cấp phôi cho các máy phay CNC. 
4 

44.  

Nghiên cứu luật điều khiển 

tuyến tính hóa hồi tiếp để giảm 

lắc cho vật thể dạng thanh khi 

được vận chuyển bằng cầu trục 

ThS. Phan Văn Dương 
ThS. Nguyễn Hoàng 

Hải 

Khảo sát các đáp ứng động lực học và xây dựng luật 

điều khiển để làm giảm dao động của vật thể dạng 

thanh khi được vận chuyển bằng cầu trục. 

4 

45.  

Ứng dụng UNIGRAPHICS 

(NX) trong gia công trên máy 

CNC. 

ThS. Nguyễn Thị Thu Lê ThS. Nguyễn Văn Bách 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm gia công unigraphics 

trong gia công cơ khí để đưa vào giảng dạy trong học 

phần CAD-CAM/CNC và Gia công kỹ thuật số. 
4 

46.  

Ứng dụng các phương trình 

SANCHEZ và tích hợp các 

quan hệ mờ để giải quyết các 

bài toán công nghệ đa mục 

tiêu. 

ThS. Lê Văn Cương  

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một phương pháp mô tả 

các quan hệ mờ, dạng số mờ của một số các quy trình 

công nghệ, thông qua tình nghiệm của các phương trình 

Sanchez và tích hợp các quan hệ mờ sẽ cho lời giải có 

tính tổng quát và mềm dẻo hơn. 

4 

47.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

dung môi, cường độ dòng điện 

và hiệu điện thế  đến đường 

kính hạt nano – micro Niken 

khi gia công trên máy  tia lửa 

điện 

TS. Nguyễn Tiến Dũng 

 

ThS. Nguyễn Dương 

Nam 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ 

đến đường kính hạt nano – micro niken khi gia công 

trên máy tia lửa điện, từ đó đưa ra biểu đồ mối quan hệ 

giữa các thông số công nghệ này với đường kính hạt 

niken. 

4 

48.  

Nghiên cứu ứng dụng phương 

pháp sai phân hữu hạn giải các 

bài toán khuếch tán khi hàn 

thép không gỉ với thép cacbon 

ThS. Lê Thị Nhung 
ThS. Trần Thị Thanh 

Vân 

Xác định cơ chế khuếch tán của các nguyên tố hợp kim 

trong mối hàn giữa thép không gỉ và thép cacbon. Ảnh 

hưởng của sự giảm hàm lượng phần trăm cacbon dẫn 

tới hiện tượng nứt tại vùng biên giới hạt. Đưa ra một số 

biện pháp nhằm khắc phục hiện tượng nứt do ăn mòn 

ứng suất. 

4 
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49.  

Nghiên cứu các giải pháp nâng 

cao chất lượng đào tạo tại Viện 

Cơ khí 

PGS.TS. Lê Văn Điểm 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Thuân 

 KS. Vũ Thị Thúy  

 CN. Trịnh Thị Phương 

Lan  

Đánh giá tổng quát về thực trạng đào tạo đại học tại 

Viện Cơ khí, phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, 

điểm mạnh, điểm yếu. 

Đưa ra thống kê về một số chỉ tiêu, tiêu chí nhằm đánh 

giá chất lượng đào tạo. 

Rút ra bài học kinh nghiệm và một số biện pháp quản lý 

nhằm cải thiện chất lượng đào tạo các chuyên ngành tại 

Viện Cơ khí. 

Đưa ra các đề xuất, kiến nghị về chủ trương, chính sách, 

các yêu cầu hỗ trợ từ Nhà trường nếu có. 

4 

50.  

Nghiên cứu khai thác hiệu quả 

tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao 

đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng 

thí nghiệm thực hành công 

nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khí 

TS. Thẩm Bội Châu KS. Đinh Phi Trường 

Nghiên cứu xây dựng các bài thí nghiệm thực hành dựa 

trên thiết bị mới được cung cấp nhằm đáp ứng thí 

nghiệm thực hành cho các học phần thuộc bộ môn phụ 

trách. 

4 

51.  

Ứng dụng phần mềm 

GeoGebra và phần mềm 

Inventor tính toán động lực học 

và mô phỏng cơ cấu tay cấy 

của máy cấy lúa 

ThS. Nguyễn Mạnh Nên KS. Phạm Văn Duyền 

 

Đề tài được nghiên cứu nhằm phục vụ việc tính toán 

thiết kế và chế tạo máy cấy lúa. Là cơ sở để phát triển 

các đề tài rộng hơn làm đề tài nghiên cứu khoa học cho 

sinh viên và làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp của sinh 

viên Viện Cơ khí. 

 

4 

52.  

Nghiên cứu tự động hóa quá 

trình thiết kế mô phỏng chóng 

chóng tàu thủy bằng công nghệ 

CAD/CAM 

ThS. Vũ Thị Thu Trang ThS. Mai Tuyết Lê 
Tiết kiệm chi phí, nhân lực và rút ngắn thời gian thiết 

kế và sản xuất mẫu thử của chong chóng tàu thủy. 
4 

53.  

Xây dựng mô hình tính toán và 

thiết kế hệ thống điều khiển lái 

ô tô tự động 

TS. Lê Anh Tuấn 

ThS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương 

ThS. Bùi Thị Diệu 

Thúy 

Xây dựng mô hình ô tô bốn bánh gồm một hệ phương 

trình vi phân chuyển động, thiết kế một bộ điều khiển 

dựa trên mô hình để xe chuyển động theo quỹ đạo yêu 

cầu. 

4 

54.  

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị 

chẩn đoán G-SCAN để chẩn 

đoán trạng thái kỹ thuật của xe 

TOYOTA INNOVA trước khi 

tiến hành  sửa chữa 

KS. Trần Xuân Thế 
ThS. Nguyễn Văn Hoàn 

ThS. Phạm Hoàng Anh 

Mục tiêu nghiên cứu là xây dựng được tài liệu tham 

khảo dùng cho quy trình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật 

cho mẫu xe TOYOTA INNOVA. 

4 
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55.  

Bố trí lắp đặt trang thiết bị thí 

nghiệm thực hành phục vụ 

công tác giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học cho Ngành Kỹ 

thuật ô tô – KOT 

ThS. Nguyễn Văn Hoàn KS. Trần Xuân Thế 

 

Vì là ngành học mới nên việc trang bị những thiết bị thí 

nghiệm thực hành, xây dựng mô hình phòng thí nghiệm 

thực hành một cách tối ưu đang là nhiệm vụ cấp bách 

để  chuẩn bị cho sinh viên bước vào các kỳ học chuyên 

môn cũng như phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu 

cho Giảng viên. 

4 

IV. KHOA ĐÓNG TÀU  

56.  

Nghiên cứu hệ thống hóa các 

phương pháp xác định khối 

lượng và tọa độ trọng tâm thân 

tàu trong giai đoạn thiết kế ban 

đầu 

TS. Trần Ngọc Tú ThS. Nguyễn Văn Võ 

Phân tích và tổng hợp một cách có hệ thống các phương 

pháp xác định khối lượng và tọa độ trọng tâm thân tàu 

trong giai đoạn thiết kế ban đầu. Từ đó đưa ra các chỉ 

dẫn lựa chọn nhóm công thức tính toán thành phần khối 

lượng thân tàu nhằm mục đích nâng cao độ chính xác 

trong tính toán. 

4 

57.  

Nghiên cứu các phương pháp 

xác định giá thành đóng tàu 

trong giai đoạn thiết kế ban 

đầu 

ThS. Phạm Thị Thanh 

Hải 
ThS. Trần Văn Duyên 

Nghiên cứu các sơ đồ tính toán giá thành đóng tàu trong 

giai đoạn thiết kế ban đầu đang được áp dụng phổ biến 

trong các viện thiết kế tàu. 

4 

58.  

Nghiên cứu các phương pháp 

đánh giá hiệu quả kinh tế trong 

thiết kế tàu vận tải 

ThS. Nguyễn Thị Thu 

Quỳnh 
ThS. Đỗ Thị Hải Lâm 

Nghiên cứu các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế 

trong thiết kế tàu vận tải đang được áp dụng phổ biến 

trên thế giới. 

4 

59.  

Nghiên cứu tính ổn định của 

tàu khi mắc cạn 

 

ThS. Đồng Đức Tuấn ThS. Cù Huy Chính 

Phân tích, đánh giá tính ổn định của tàu trong các tình 

huống mắc cạn. Từ đó đưa ra các khuyến nghị khi tàu 

mắc cạn. 

4 

60.  

Giải pháp công nghệ đóng tàu 

cá lưới chụp tại Công ty Cổ 

phần Đóng tàu Sông Đào Nam 

Định 

ThS. Hoàng Trung Thực 
ThS. Nguyễn Văn 

Dương 

 

Phân tích, đánh giá các giải pháp công nghệ đóng tàu cá 

đang được áp dụng phổ biến trong các nhà máy đóng 

tàu. Trên cơ sở đó lựa chọn giải pháp công nghệ phù 

hợp với điều kiện thực tế của Công ty Cổ phần Đóng 

tàu Sông Đào Nam Định. 

 

4 

61.  

Đánh giá ảnh hưởng của các 

kích thước chủ yếu và dạng 

tuyến hình tới tính chòng 

chành của tàu cá 

ThS. Trần Tuấn Thành 

ThS. Nguyễn Văn 

Quyết 

ThS. Vũ Viết Quyền 

Nghiên cứu tính chòng chành của tàu cá, các yếu tố ảnh 

hưởng tới chòng chành tàu cá. Đánh giá ảnh hưởng giữa 

các kích thước chủ yếu và hình dạng tàu tới chòng 

chành tàu cá. 

4 
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62.  

Xây dựng phần mềm quản lý 

trang thiết bị trong các nhà 

máy Đóng tàu 

TS. Lê Thanh Bình 

ThS. Trịnh Thanh Hiếu 

KS. Hoàng Thị Mai 

Linh 

Xây dựng được phần mềm quản lý trang  thiết bị trong 

các nhà máy Đóng tàu với các chức năng cơ bản sau: 

- Quản lý danh mục trang thiết bị, máy móc; 

- Quản lý các kết quả kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ; 

- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng hàng quý, năm; 

- Quản lý tình trạng, lý lịch sử dụng trang thiết bị; 

- Báo cáo, thống kê thiết bị. 

4 

63.  

Ứng dụng phần mềm 

4DSMAX 2012 trong giai 

đoạn thiết kế phương án 

ThS. Bùi Sỹ Hoàng 

ThS. Nguyễn Tiến 

Công 

ThS. Nguyễn Thị Hà 

Phương 

Nghiên cứu, đánh giá phương án thiết kế đã phù hợp 

với các yêu cầu của chủ tàu hay chưa. Từ đó lựa chọn 

được phương án tốt nhất trong các phương án mà người 

thiết kế đưa ra. 

4 

64.  
Xây dựng phần mềm quản lý 

vật tư trong Đóng tàu 
ThS. Đào Văn Bảo TS. Đỗ Quang Khải 

Thông qua việc tìm hiểu cách thức quản lý vật tư trong 

các nhà máy đóng tàu trên địa bàn Hải Phòng, từ đó đưa 

ra được mô hình bài toán quản lý vật tư phù hợp làm 

tiền đề cho công tác xây dựng phần mềm quản lý vật tư 

được thực hiện trong đề tài nghiên cứu này. 

4 

65.  

Nghiên cứu ứng dụng phần 

mềm Shipconstructor 2014 

trong quản lý công tác hàn 

trong đóng tàu 

ThS. Vũ Tuấn Anh ThS. Nguyễn Minh Vũ 

Nắm vững phương pháp sử dụng mô đun Weld 

Manager trong bộ phần mềm ShipConstructor 2014 

trong việc quản lý công tác hàn trong đóng tàu 

4 

66.  

Tính toán hạ thủy cho tàu dịch 

vụ dầu khí PSV 4000 tại đường 

triền dọc 40000T của Công ty 

đóng tàu Hạ Long 

ThS. Nguyễn Gia Thắng ThS. Đỗ Xuân Diệu 

Tính toán hạ thủy cho tàu dịch vụ dầu khí PSV 4000 

trên đường triền dọc 40.000T của Công ty đóng tàu Hạ 

Long. 

4 

67.  

Thiết kế hệ thống nâng hạ lưới 

của tàu chụp mực phù hợp với 

ngư trường Hoàng Sa - Trường 

Sa của Việt Nam 

ThS. Đoàn Văn Tuyền ThS. Trần Quốc Huy 

 

Thiết kế hệ thống nâng hạ lưới phù hợp hơn cho tàu 

chụp mực khi hoạt động trên ngư trường Hoàng Sa – 

Trường Sa của Việt Nam. 

 

4 

68.  

Đánh giá tính năng hàng hải 

của mẫu tàu cá lưới rê và đề 

xuất phương án cải thiện 

ThS. Hoàng Trung Sơn  TS. Lê Văn Hạnh 

Đánh giá tính năng hàng hải của mẫu tầu cá lưới rê hiện 

đang khai thác và đề xuất phương án cải thiện để nâng 

cao khả năng khai thác của tàu. 

 

69.  

Nghiên cứu nguồn nhân lực 

Khoa Đóng tàu giai đoạn 2015 

– 2025 tầm nhìn 2030 

TS. Đỗ Quang Khải  

 

Xây dựng phương án nguồn nhân lực cho Khoa Đóng 

tàu đáp ứng sự phát triển giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn 

2030. 

 

4 
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V. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ  

70.  

Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

điều khiển mô hình con lắc 

ngược 

PGS. TS. Trần Anh 

Dũng 

ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

 

 

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình con lắc ngược 

cùng hệ thống điều khiển vị trí đặt trước sử dụng 

phương pháp điều khiển hiện đại nhằm nâng cao chất 

lượng của hệ thống. 

 

 

4 

71.  

Nghiên cứu các giải pháp điều 

khiển giản đồ hướng hệ anten 

thẳng 

PGS. TS. Trần Xuân 

Việt 
 

Nghiên cứu một số giải pháp điều khiển giản đồ hướng 

hệ anten thẳng, đề xuất công thức tính gần đúng độ rộng 

búp sóng phù hợp với thực tiễn ứng dụng của hệ anten 

thẳng. 

4 

72.  

Nghiên cứu chế tạo hệ thống 

điều khiển tự động chống 

nghiêng tàu thủy 

TS. Hoàng Đức Tuấn KS. Đoàn Hữu Khánh 

 

Chế tạo hệ thống điều khiển tự động chống nghiêng tàu 

thủy, nhằm tăng tính an toàn hàng hải, nâng cao hiệu 

quả kinh tế trong khai thác vận tải biển, phục vụ tiến 

trình nội địa hóa sản phẩm và đào tạo cho các trường 

đại học, cao đẳng. 

 

4 

73.  

Nâng cao chất lượng hệ tự 

động phân chia tải cho 2 Diesel 

chính làm việc song song bằng 

việc ứng dụng bộ lọc tín hiệu 

PGS. TS. Lưu Kim 

Thành 

ThS. Đỗ Văn A 

ThS. Nguyễn Xuân Trụ 

 

Chỉ ra ứng dụng thêm vài dạng bộ lọc để tự động điều 

khiển cân bằng, hoặc phân chia tải cho các Diesel chính 

làm việc song song. Từ kết quả nghiên cứu không chỉ 

phục vụ cho các kỹ sư tự động hóa tàu thủy mà còn 

hướng tới mục tiêu xa hơn là chế tạo hệ thống tự động 

phân chia tải giữa các Diesel làm việc song song cùng 

laic hung một tải có chất lượng tốt hơn. 

 

4 

74.  

Nghiên cứu giải pháp đa truy 

nhập phù hợp trong hệ thống 

thông tin vô tuyến dưới nước 

PGS. TS. Lê Quốc 

Vượng 

ThS. Nguyễn Thanh 

Vân 

 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu các phương 

pháp Đa truy nhập kinh điển cũng như đặc biệt của Hệ 

thống thông tin vô tuyến trên mặt nước, đề tài nhằm xác 

định một giải pháp đa truy nhập phù hợp cho hệ thống 

thông tin vô tuyến dưới nước. 

 

 

4 
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75.  

Nghiên cứu giải pháp cải thiện 

độ chính xác cho các bộ thu hệ 

thống định vị sử dụng vệ tinh 

khi hoạt động trong điều kiện 

môi trường phức tạp 

ThS. Nguyễn Phương 

Lâm 
TS. Phạm Việt Hưng 

Nghiên cứu về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các 

bộ thu định vị vệ tinh, xét riêng tại khối bắt và bám 

đồng bộ tín hiệu định vị. Nghiên cứu về đặc tính của 

mô hình kênh truyền vệ tinh trong điều kiện môi trường 

đô thị và môi trường trong nhà. Nghiên cứu giải pháp 

nâng cao độ chính xác của bộ thi định vị khi sử dụng 

phương pháp phân tập anten. Mô phỏng hiệu quả giải 

pháp bằng phần mềm Matlab với các thông số như 

đường cong đặc tính của bộ thu và xác suất cảnh báo 

thu sai. Các kết quả nghiên cứu có thể được sử udngj để 

phục vụ cho công tác giảng dạy học phần Định vị và 

dẫn đường hàng hải chuyên ngành Điện tử viễn thông. 

4  

76.  

Nghiên cứu tính chọn và mô 

phỏng lò UV trong hệ thống xử 

lý nước Ballast 

ThS. Nguyễn Đình 

Thạch 
ThS. Nguyễn Ngọc Sơn 

 

Nghiên cứu về tia UV, nguyên lý diệt khuẩn bằng tia 

UV. 

Mô hình hóa cường độ bức xạ tia UV trong lò UV trên 

cơ sở phương pháp tổng nguồn đa điểm. Từ đó xây 

dựng chương trình mô phỏng sự phân bố cường độ bức 

xạ tia UV trong lò UV. 

4 

77.  

Nghiên cứu giám sát nhiệt độ 

ứng dụng Module USB 6008 

và phần mềm Labview 

TS. Trần Sinh Biên  

Nghiên cứu phương pháp đo và giám sát nhiệt độ. 

Nghiên cứu module USB 6008 và phần mềm LabView 

của hãng National Instruments. 

Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát nhiệt độ ứng 

dụng module USB 6008 

4 

78.  

Thiết kế hệ thống đo thông số 

cơ bản mạng điện hạ thế trong 

phòng thí nghiệm 

TS. Đặng Hồng Hải 
ThS. Phạm Thị Hồng 

Anh 

Nghiên cứu phương pháp đo và giám sát thông số mạng 

điện hạ thế. 
4 

79.  

Nghiên cứu khảo sát động cơ 

đồng bộ kích thích nam châm 

vĩnh cửu và cấu trúc điều khiển 

sử dụng phần mềm Matlab 

TS. Phạm Tâm Thành  

 

Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động 

cơ đồng bộ. Khảo sát mô hình động học động cơ đồng 

bộ. Nghiên cứu cấu trúc điều khiển đồng cơ đồng bộ sử 

dụng phần mềm Matlab. Kết quả nghiên cứu nhằm phục 

vụ cho công tác giảng dạy các môn học Máy điện, 

Truyền động điện … của ngành Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa nói chung và Điện tự động công nghiệp 

nói riêng. 

 

4 
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80.  

Nghiên cứu ứng dụng các loại 

van tỷ lệ trong hệ điều khiển vị 

trí 

ThS. Vũ Thị Thu  

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại van tỷ lệ. 

Xây dựng hệ điều khiển vị trí dùng cơ cấu chấp hành 

thủy lực. Xây dựng hệ thống điều khiển điện-thủy lực 

điều khiển vị trí ứng dụng van tỷ lệ. Mô phỏng và đánh 

giá hệ thống. 

4 

81.  

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 

thiết bị đo nồng độ khí NH4
  

cho các trại gà công nghiệp 

ThS. Trần Thị Phương 

Thảo 
 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một mô hình thiết bị đo 

khí NH4 đáp ứng được các yêu cầu về kích thước, môi 

trường làm việc, khả năng kết nối với máy tính từ xa 

qua mạng di động GPRS/GSM…. 

4 

82.  

Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

truyền thông PLC S7-1200 qua 

mạng Ethernet 

ThS. Trần Tiến Lương 
PGS. TS. Hoàng Xuân 

Bình 

Nghiên cứu truyền thông qua mạng Ethernet của PLC 

S7-1200 
4 

83.  

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống 

mô phỏng bảng điện chính để 

xây dựng bài thực hành phục 

vụ công tác đào tạo cho kỹ sư 

điện tàu thủy theo công ước 

STCW 2010 

TS. Đào Minh Quân 
ThS. Bùi Văn Dũng 

ThS. Phan Đăng Đào 

 

Xây dựng bài thực hành trạm phát điện phục vụ công 

tác đào tạo kỹ sư điện tàu thủy theo công ước STCW 

2010, một trong đó là ứng dụng hệ thống mô phỏng 

bảng điện chính trong dự án Jica của chính phủ Nhật 

Bản để xây dựng bài thực hành trạm phát điện với các 

thiết bị dạy và học trực quan trong việc đào tạo thợ điện 

hoặc sỹ quan điện. 

4 

84.  

Nghiên cứu hệ thống điều 

khiển PLC – Nhiều biến tần – 

động cơ không đồng bộ ba pha 

cho hệ thống truyền động 

nhiều động cơ có liên kết cơ 

khí cứng 

ThS. Hứa Xuân Long 
PGS. TS. Hoàng Xuân 

Bình 

Nghiên cứu về hệ thống PLC-biến tần-động cơ không 

đồng bộ ba cùng quay chung một momen cản. Các động 

cơ có liên kết cứng thông qua hệ thống bánh răng và 

thanh răng. Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển 

viết được cho PLC S7-1200 và được kết nối với PC 

thông qua phần mềm WINCC. 

4 

85.  

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

Môđun thực hành Máy điện – 

Khí cụ điện 

ThS. Bùi Văn Dũng 
TS. Vương Đức Phúc 

KS. Bùi Đức Sảnh 

Nghiên cứu ứng dụng khoa học nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu và thực hành của giáo viên và sinh viên 

ngành điện cũng như phục vụ đắc lực cho công tác sửa 

chữa của giáo viên trong quá trình sửa chữa dưới tàu 

thủy, góp phần tích cực vào chủ trương của Đảng bộ 

Trường ĐHHHVN: Nghiên cứu chế tạo các thiết bị tàu 

thủy mang nhãn hiệu VIMARU, góp phần vào công 

cuộc nội địa hóa sản phẩm, thiết bị tàu thủy. 

Giải quyết bài toán đang bức thiết hiện nay đó là việc 

tăng cường cho sinh viên thực hành, thực tập trong điều 

kiện sẵn có của nhà trường cũng như các đơn vị SX. 

4 
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86.  

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 

driver công suất cho động cơ 

điện một chiều kích từ bằng 

nam châm vĩnh cửu có công 

suất tới 1KW với điện áp làm 

việc lên tới 220V 

ThS. Đồng Xuân Thìn 
ThS. Lê Văn Tâm 

ThS. Đỗ Khắc Tiệp 

 

Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc động cơ điện một 

chiều kích từ bằng nam châm vĩnh cửu. Nghiên cứu lý 

thuyết mạch công suất, thiết kế Driver công suất. Chế 

tạo mạch Driver công suất. Chạy thử nghiệm và đánh 

giá chất lượng của sản phẩm. 

 

4 

87.  

Nghiên cứu và chế tạo Module 

quản lý nguồn – PMS cho hệ 

thống điện tàu thủy  

TS. Đinh Anh Tuấn 

ThS. Nguyễn Thanh 

Vân 

ThS. Nguyễn Tất Dũng 

 

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hoàn chỉnh một quản lý 

nguồn - PMS trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật số, mạng 

truyền thông công nghiệp, màn hình HMI để đáp ứng 

được các yêu cầu đăng kiểm cho ngành hàng hải và sử 

dụng lắp đặt trên tàu biển. 

 

4 

88.  
Nghiên cứu các nguyên lý bảo 

vệ rơ le trong hệ thống điện 
ThS. Phan Đăng Đào 

TS. Đinh Anh Tuấn 

ThS. Nguyễn Hữu 

Quyền 

 

Nghiên cứu các nguyên lý và các sơ đồ bảo vệ rơ le 

trong hệ thống điện như nhà máy điện, lưới điện, trạm 

biến áp. 

 

4 

89.  

Nâng cao chất lượng ổn định 

hướng đi tàu thủy sử dụng bộ 

quan sát trạng thái 

ThS. Nguyễn Hữu Quyền 
ThS. Phan Đăng Đào 

ThS. Tô Văn Hưng 

 

Nghiên cứu về mô hình toán các bộ quan sát trạng thái. 

Xây dựng mô hình toán bộ quan sát trạng thái trong chế 

độ ổn định hướng đi của tàu thủy nhằm nâng cao chất 

lượng. Mô phỏng và đánh giá kết quả. 

 

4 

90.  

Nghiên cứu, thiết kế, thay thế 

hệ thống điều khiển, giám sát 

cần cẩu hãng SHINCO 

ThS. Ngô Hoàng Thao 
ThS. Nguyễn Hữu 

Quyền 

 

Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý hệ thống điều khiển 

giám sát hệ thống cần cẩu điện cơ hãng SHINCO. 

Nghiên cứu, thiết kế, thay thế hệ thống điều chỉnh tốc 

độ, giám sát động cơ nâng, hạ hàng và đóng mở cần gầu 

hãng SHINCO bị hư hỏng. 

4 

91.  

Nghiên cứu thực trạng và giải 

pháp đột phá nâng cao số 

lượng bài báo trên tạp chí ISI 

của Khoa Điện – Điện tử 

TS Phạm Việt Hưng TS. Phạm Tuấn Anh 

- Đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu khoa học tại 

khoa Điện – Điện tử, đặc biệt trong việc công bố kết 

quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí ISI. 

- Đưa ra các giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy, 

nâng cao số lượng và chất lượng các bài báo được công 

bố trên tạp chí ISI. 

4 
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92.  

Nghiên cứu thực trạng và giải 

pháp nâng cao chất lượng giáo 

dục đào tạo Ngành Điện tự 

động tàu thủy theo định hướng 

mô hình Trường đại học Trọng 

điểm Quốc gia 

TS. Vương Đức Phúc TS. Đào Minh Quân 

Đề tài mang tính chất nghiên cứu thực trạng đào tạo tại 

Khoa Điện – Điện tử và đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hợp tác quốc tế trong việc đào tạo sinh viên 

quốc tế, mời các giáo sư tại các trường hàng đầu liên 

quan đến đúng lĩnh vực chuyên môn về giảng dạy và 

trao đổi về học thuật, kinh nghiệm, chương trình đào 

tạo… 

Trao đổi giảng viên của Khoa Điện với một số giảng 

viên tại các trường có liên quan mật thiết về chuyên 

môn tại các nước tiên tiến trên thế giới như Hàn Quốc, 

Nhật Bản, góp phần vào công cuộc hiện thực hiện hóa 

trường Đại học Trọng điểm Quốc gia. 

 

4 

VI. KHOA CÔNG TRÌNH THỦY  

93.  

Nghiên cứu dao động của dầm 

chủ cầu treo nhịp lớn bằng 

phần mềm ANSYS 

TS. Trần Ngọc An  

Nghiên cứu, tìm hiểu phần mềm ANSYS. 

Áp dụng phần mềm ANSYS để mô phỏng dao động cho 

một mô hình cầu treo cụ thể. 

4 

94.  

Đánh giá ảnh hưởng của từ 

biến phi tuyến đến sự phát 

triển vết nứt trong bê tông 

TS. Nguyễn Phan Anh  

Nghiên cứu sâu thêm bản chất của hiện tượng từ biến 

phi tuyến  trong bê tông. 

Đánh giá sự ảnh hưởng của chúng đến việc phát triển 

vết nứt trong kết cấu bê tông, từ đó đưa ra những 

khuyến cáo trong quá trình thiết kế cũng như thi công 

của kết cấu bê tông để tránh sự phát triển những vết nứt 

không mong muốn. 

4 

95.  

Ứng dụng phương pháp phần 

tử hữu hạn trong chất lỏng mô 

phỏng sự cố tràn dầu. 

ThS. Bùi Minh Thu  

Ứng dụng nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử 

hữu hạn trong chất lỏng.Mô hình hóa quá trình lan 

truyền dầu trong nước. Đề xuât một số biện pháp ứng 

cứu. 

4 

96.  

Nghiên cứu các yếu tổ ảnh 

hưởng đến quá trình khai thác 

cảng biển và đề xuất các biện 

pháp phòng ngừa 

TS. Phạm Văn Trung  

 

Đề tài tập trung vào nghiên cứu các yếu tố chính tác 

động đến việc khai thác cảng và đề xuất các biện pháp 

phòng ngừa 

 

4 

97.  

Nghiên cứu, thiết kế cải tạo kỹ 

thuật đất đá bằng phương pháp 

khoan phụt dung dịch và bổ 

sung thành phần hạt 

KS. Vũ Thế Lượng  
Đưa ra phương pháp cải tạo kỹ thuật đất đá phù hợp với 

điều kiện xây dựng 
4 
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98.  

Đề xuất phương pháp thí 

nghiệm xác định độ chặt hiện 

trường của các lớp kết cấu nền 

áo đường thông qua việc xác 

định độ lún của chúng do tải 

trọng động gây ra 

ThS. Phạm Tiến Thành  

Đưa ra phương pháp thí nghiệm mới xác định độ chặt 

hiện trường của các lớp kết cấu nền áo đường. Giúp cho 

việc xác định độ chặt tại hiện trường được nhanh chóng 

mà yêu cầu về thiết bị không quá cao. 

4 

99.  

Nghiên cứu các phương pháp 

xác định ảnh hưởng của bão 

đến tuổi thọ công trình dựa 

theo các điều điện bền và điều 

kiện mỏi  

ThS. Nguyễn Xuân Hòa  

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết các phương pháp xác định 

tuổi thọ công trình dựa theo các điều kiện bền và điều 

kiện mỏi. Tính toán cho ví dụ cụ thể. Nhận xét, đánh 

giá kết quả thu được. 

4 

100.  

Nghiên cứu các giải pháp 

nhằm giải quyết các bất cập 

trong giai đoạn xây dựng các 

dự án công nghiệp của Đài 

Loan tại Việt Nam 

ThS. Phạm Ngọc Vương  

Góp phần tìm ra các giải pháp nhằm giải quyết các bất 

cập trong giai đoạn xây dựng các dự án công nghiệp của 

Đài Loan tại Việt Nam 

4 

101.  

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 

lỗ thủng trong sàn nhà dân 

dụng 

ThS. Nguyễn Tiến Thành  

Nghiên cứu sự làm việc của các bản sàn có lỗ thủng, sự 

ảnh hưởng của nó đến sự phân bố lại nội lực trong kết 

cấu. Đồng thời hiểu rõ được sự biến dạng, cơ chế làm 

việc của sàn hay tác động của nó gây ra đối với các kết 

cấu khác, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp trong thiết 

kế công trình xây dựng dân dụng. 

4 

102.  

Nghiên cứu tính toán công 

trình biển dạng khung chịu tải 

trọng sóng ngẫu nhiên. 

PGS. TS. Đào Văn Tuấn  

 

Lập chương trình tính toán công trình biển dạng khung 

chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên bằng Mathcad. 

4 

103.  

Một số vấn đề về tính toán 

chiều sâu luồng tàu trong các 

quy trình – quy phạm tính toán 

thiết kế luồng 

ThS. Nguyễn Sĩ Nguyên  

Đề tài đặt ra mục tiêu nghiên cứu các tính toán về chiều 

sâu luồng tàu trong các quy trình, quy phạm hiện hành 

như Quy trình thiết kế kênh biển, quy phạm tính toán 

luồng tàu của PIANC... để đánh giá nhận xét kết quả 

trong việc thiết kế luồng khi áo dụng các quy trình, so 

sánh và đưa ra các khuyến cáo trong việc áp dụng nhằm 

dảm bảo tính tin cậy trong thiết kế. 

4 

104.  

Nghiên cứu ứng dụng phần 

mềm toán học MAPLE phân 

tích tính toán cửa phẳng âu tàu  

TS. Nguyễn Thị Diễm 

Chi 
 

Nghiên cứu trạng thái ứng suất-biến dạng của cửa 

phẳng âu tàu trên cơ sở phân tích ứng dụng phần mềm 

toán học MAPLE. So sánh kết quả tính toán theo mô 

hình với kết quả tính theo phương pháp cổ điển để kiểm 

nghiệm độ chính xác. 

4 
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105.  

Tính toán ổn định Công trình 

biển dạng bán tiềm thủy trong 

điều kiện biển Việt Nam 

TS. Nguyễn Hoàng  

Nghiên cứu, tính toán ổn định các công trình biển xa bờ 

có kết cấu dạng bán chìm trong điều kiện môi trường 

biển Việt Nam. Kết quả tính toán được sử dụng để đánh 

giá mức độ an toàn cho công trình và áp dụng vào thực 

tiễn. 

4 

106.  

Nghiên cứu một số vấn đề thủy 

lực trong thi công công trình 

chỉnh trị sông dạng đập khóa 

sử dụng vật liệu đá đổ 

ThS. Lê Tùng Anh  

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các vấn đề tính toán thủy 

lực trong quá trình thi công các công trình chỉnh trị 

sông dạng đập khóa và sử dụng vật liệu đá đổ.Tính toán 

mô phỏng số cho ví dụ cụ thể. Nhận xét, đánh giá kết 

quả thu được 

4 

107.  

Nghiên cứu một số hình thức 

đê quai lấn biển, ứng dụng cho 

đê quai lấn biển Tiên Lãng 

PGS. TS Nguyễn Văn 

Ngọc 
 

Đề xuất phương án hợp lý ứng dụng cho đê quai Tiên 

Lãng 
4 

108.  

Nghiên cứu giải pháp thiết kế 

tối ưu trong điều kiêṇ không 

chắc chắn 

PGS.TS. Phaṃ Văn Thứ  

Xây dưṇg các thủ tuc̣ cần thiết cho thiết kế tối ưu kết 

cấu xây dưṇg trong những điều kiêṇ chưa chắc chắn của 

các tham số về tải troṇg, về đăc̣ trưng của vâṭ liêụ và 

các yếu tố khác, trên cơ sở áp duṇg lý thuyết giải pháp, 

lý thuyết đô ̣tin câỵ. 

4 

109.  

Đánh giá độ bền và khả năng 

chống ăn mòn của một số hệ 

màng sơn tàu thủy trong bảo vệ 

kết cấu thép xây dựng 

TS. Bùi Quốc Bình  

 

Nghiên cứu, đánh giá độ bền uốn, độ bám dính, độ cứng 

và khả năng chống ăn mòn trong nước biển của một số 

hệ màng sơn tàu thủy trong bảo vệ bề mặt kết cấu thép 

xây dựng. 

 

4 

110.  

Tổng quan về đê ngầm phá 

sóng và tình hình nghiên cứu 

đê ngầm ở Việt Nam và thế 

giới. Ứng dụng thiết kế đê 

ngầm bảo vệ bờ biển Phú 

Nhuận – Thừa Thiên Huế 

TS. Lê Thị Hương Giang 
ThS. Nguyễn Trọng 

Khôi 

Đưa ra các công trình đê ngầm đã được xây dựng cũng 

như các phương pháp tính toán dạng đê này ở trong và 

ngoài nước. 

4 

111.  

Một số ứng dụng phương pháp 

đẳng hình học trong tính toán 

kết cấu công trình 

ThS. Phạm Quốc Hoàn  

Nghiên cứu tổng quan về phương pháp đẳng hình học, 

ứng dụng phương pháp này trong tính toán một số kết 

cấu công trình. 

4 

112.  

Nghiên cứu một số phương 

pháp kiểm nghiệm thiết bị 

khảo sát thủy đạc 

ThS. Đỗ Hồng Quân  

 

Kiểm chuẩn thiết bị, loại trừ sai số và nâng cao độ 

chính xác của các thiết bị khảo sát thủy đạc 

 

4 
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113.  

Nghiên cứu phương pháp tính 

toán mặt cắt ngang đê mái 

nghiêng 

ThS. Nguyễn Trọng 

Khuê 
 

Nghiên cứu so sánh các phương pháp tính toán mặt cắt 

ngang đê mái nghiêng đưa ra phương pháp tối ưu thiết 

kế 

4 

114.  

Nghiên cứu ứng dụng ArcGIS 

10.2.2 xuất bản ấn phẩm hàng 

hải hải đồ giấy phục vụ giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học 

ThS. Phạm Minh Châu  

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm ứng dụng 

ArcGIS10.2.2  sản xuất thử nghiệm ấn phẩm hàng hải 

hải đồ giấy phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

ở Khoa Công Trình, trường Đại học Hàng Hải Việt 

Nam. 

4 

115.  

Khảo sát độ chính xác đo độ 

cao bằng công nghệ GPS khu 

vực Hải Phòng 

ThS. Nguyễn Thị Hồng ThS. Vũ Thế Hùng 

 

Trên cơ sở phân tích bản chất, yêu cầu độ chính xác 

trong đo cao GPS ,tiến hành đo đạc thực nghiệm khảo 

sát độ chính xác đo cao GPS khu vực Hải Phòng. Từ đó 

khẳng định việc ứng dụng công nghệ GPS để xác định 

độ cao cho khu vực Hải Phòng 

4 

116.  

Một số vấn đề về kỹ thuật và 

công nghệ khi triển khai ứng 

dụng hệ thống thiết bị nhận 

dạng tự động (AIS) cho báo 

hiệu hàng hải trong điều kiện 

Việt Nam 

TS. Trần Khánh Toàn 

 
 

 

Xuất phát từ một số chương trình nghiên cứu, chế tạo 

thử nghiệm hệ thống thiết bị nhận dạng tự động (AIS) 

cho báo hiệu hàng hải ở Việt Nam mà tác giả đã trực 

tiếp tham gia hội đồng khoa học đánh giá và nghiệm thu 

sản phẩm, tác giả có nghiên cứu, đề xuất và khuyến cáo 

một số vấn đề về kỹ thuật và công nghệ khi triển khai 

ứng dụng này trong điều kiện Việt Nam.   

4 

117.  

Phân tích yếu tố khí tượng dọc 

bờ biển Việt Nam từ năm 

2010-2014 để phục vụ việc 

nghiên cứu yếu tổ gió trong 

việc thiết kế các tuyến luồng 

Hàng Hải Việt Nam 

ThS. Nguyễn Xuân 

Thịnh 
KS. Vũ Quốc Hoàng 

Mục đích của việc nghiên cứu là đưa ra yếu tổ khí 

tượng trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2014 để từ đó 

giúp phục vụ các nghiên cứu liên quan đến công tác 

thiết kế, thi công các công trình bảo vệ bờ, công trình 

cảng và thiết kế luồng. 

4 

VII. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

118.  
Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin  

trong video và ứng dụng 
TS. Hồ Thị Hương Thơm  

Nghiên cứu cấu trúc và đặc tính của tệp Video (hay tệp 

Movies) từ đó có thể đưa ra phương pháp giấu tin trong 

các khung ảnh hoặc âm thanh của video sao cho không 

ảnh hưởng đến chất lượng của video ban đầu.Cài đặt, 

thử nghiệm và đánh giá ưu điểm hay nhược điểm của 

từng phương pháp từ đó có thể đề xuất phương pháp 

giấu phù hợp cho ứng dụng trao đổi thông tin mật bằng 

phương tiên Video. 

4 
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119.  

Nghiên cứu kĩ thuật đánh giá 

độ tương đồng văn bản ứng 

dụng trong so sánh văn bản 

tiếng Việt 

ThS. Nguyễn Kim Anh 
ThS. Trịnh Thị Ngọc 

Hương 

Đề tài hướng nghiên cứu, đánh giá một số phương pháp 

tính toán độ tương đồng giữa các câu điển hình; nghiên 

cứu phương pháp xử lý và biểu diễn văn bản tiếng Việt, 

đưa ra mô hình tính độ tương tự câu trong tiếng Việt và 

áp dụng vào bài toán so sánh trên văn bản tiếng Việt. 

4 

120.  

Ứng dụng phần mềm mã 

nguồn mở cho học và thi trực 

tuyến 

KS. Nguyễn Thành Tuấn 

Anh 
TS. Nguyễn Hữu Tuân 

Nghiên cứu một số hệ thống phần mềm mã nguồn mở 

E-learning và đưa ra một giải pháp hỗ trợ cho việc học 

và thi trực tuyến. Cải tiến các nhược điểm của hệ thống 

đã có, đặc biệt là khâu trộn đề thi, vốn là khâu tiêu tốn 

nhiều tài nguyên của hệ thống máy chủ, nhất là khi số 

lượng người thi lớn. Bước đầu áp dụng với học phần 

4Tin học Đại cương và có thể mở rộng cho các học 

phần của khoa Công nghệ Thông tin 

4 

121.  

Nghiên cứu công nghệ điện 

toán đám mây, ứng dụng xây 

dựng mô hình điện toán đám 

mây cục bộ. 

TS. Trần Thị Hương 

ThS. Lê Trí Thành 

ThS. Trần Đình Vương 

 

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây, tìm hiểu bộ 

phần mềm Apache CloudStack để xây dựng mô hình 

triển khai hệ thống điện toán đám mây cục bộ. 

4 

122.  

Xây dựng hệ thống quản lý 

nhân sự Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

ThS. Bùi Đình Vũ 
ThS. Trần Đình Vương 

KS. Lê Quyết Tiến 

Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý 

nhân sự ch Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, tiến tới 

mở rộng áp dụng cho các trường Đại học, Cao đẳng 

khác. 

4 

123.  

Xây dựng hệ thống nhận dạng 

mặt tự động sử dụng LPQ 

(Local Phase Quantization) 

TS. Nguyễn Hữu Tuân ThS. Nguyễn Văn Thủy 

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xây dựng một hệ 

thống nhận dạng mặt hoàn toàn tự động với dữ liệu đầu 

vào là các ảnh mặt người sử dụng LPQ, một phương 

pháp trích chọn đặc trưng ảnh mặt có khả năng làm việc 

tốt với các ảnh bị mờ hay bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. 

Hệ thống sẽ gồm các module thực hiện: phát hiện vùng 

ảnh mặt, tiền xử lý, trích chọn đặc trưng, học và nhận 

dạng. 

4 

124.  
Ứng dụng grid computing khai 

thác nguồn tài nguyên nhàn rỗi 

trên hệ thống mạng máy tính 

TS. Nguyễn Duy Trường 

Giang 
KS. Trần Văn Tuyền 

 

Mục tiêu của đề tài xây dựng ứng dụng cho phép giải 

các bài toán với tập mẫu lớn, yêu cầu thời gian xử lý 

lâu. Ứng dụng sẽ hỗ trợ việc giải quyết các bài toán trên 

các phần mềm mô phỏng, các ngôn ngữ lập trình để 

phục vụ công tác nghiên cứu khoa học nhanh và hiệu 

quả hơn. 

4 
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125.  
Ứng dụng mạng nơ ron trong 

nhận dạng chữ viết tay 
ThS. Nguyễn Hạnh Phúc 

ThS. Nguyễn Văn Thủy  

KS. Trần Văn Tuyền 

Tìm hiểu về mạng nơ ron nhân tạo. Tìm hiểu một số 

thuật toán sử dụng mạng nơ ron nhân tạo trong nhận 

dạng. Xây dựng chương trình ứng dụng mạng nơ ron 

nhân tạo trong nhận dạng chữ viết tay. 

4 

126.  

Ứng dụng thư viện lập trình 

mã nguồn mở xây dựng 

chương trình nhận dạng văn 

bản chữ việt, anh từ ảnh số 

ThS. Phạm Tuấn Đạt ThS. Nguyễn Văn Thủy 

 

Công việc lưu trữ, phân phối, phục hồi những thông tin 

trên giấy không thể thực hiện được một cách thủ công. 

Một yêu cầu được đặt ra là chuyển những tài liệu bằng 

giấy trước đây thành những dạng văn bản mềm đọc 

được. Đề tài nghiên cứu khoa học giải quyết bài toán 

nhận dạng văn bản dựa trên  thư viện mã nguồn mở 

Tesseract. Từ dữ liệu ảnh văn bản chữ Anh văn hoặc 

chữ Việt,  kết quả phân tích và nhận dạng sẽ được kết 

xuất ra file dưới dạng text.  

4 

127.  

Xây dựng ăng ten Logo dùng 

trong nhận dạng bằng sóng vô 

tuyến 

TS. Nguyễn Trọng Đức 
ThS. Ngô Quốc Vinh 

ThS. Cao Đức Hạnh 

Giai đoạn I: nghiên cứu xây dựng một ăng ten Logo 

(VMU) hoạt động trong dải tần từ 2.4GHz đến 4.8GHz 

(Wi-fi), tối ưu hóa các tham số của ăng ten và nghiên 

cứu các đặc tính của ăng ten thiết kế cũng như chế tạo 

được, trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị khi tích 

hợp ăng ten này trên phù hiệu, đồng phục của Nhà 

trường. 

Giai đoạn II: Xây dựng hệ thống tích hợp đầu cuối cho 

phép nhận dạng đối tượng qua sóng vô tuyến (RFID). 

4 

128.  

Nghiên cứu về thuật toán phân 

lớp sử dụng quá trình học máy 

bán giám sát, ứng dụng trong 

việc phân lớp trang Web 

ThS Lê Hoàng Dương ThS. Ngô Quốc Vinh 

Nghiên cứu thuật toán phân lớp sử dụng quá trình học 

máy bán giám sát. 

Ứng dụng thuật toán trong việc phân lớp trang Web. 

4 

129.  
Nghiên cứu khả năng tương 

hợp của siêu dữ liệu hàng hải 
TS. Trần Đăng Hoan ThS. Cao Đức Hạnh 

Nghiên cứu khả năng tương hợp của siêu dữ liệu hàng 

hải, cách thức cải tiến việc quản trị dữ liệu hàng hải 

trong đó trọng tâm chính là siêu dữ liệu hàng hải. 

4 

VIII. KHOA KINH TẾ  

130.  

Các giải pháp phát triển dịch 

vụ vận tải biển của Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay 

ThS. Hồ Mạnh Tuyến  

Nghiên cứu thực trạng dịch vụ vận tải biển. 

Đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của 

Việt Nam. 

4 
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131.  

Các giải pháp nhằm thúc đẩy 

sự tham gia chuỗi giá trị dệt 

may toàn cầu của các doanh 

nghiệp dệt may Việt Nam 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga 
 

Phân tích cơ sở lý thuyết về TPP và ảnh hưởng TPP tới 

ngành dệt may xuất khẩu. 

Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu ngành dệt may Việt 

Nam. 

Đề xuất các giải pháp phát triển ngành dệt may Việt 

Nam. 

4 

132.  

Nghiên cứu phát triển đội tàu 

biển pha sông vận tải 

container ven biển Việt Nam 

 

TS. Dương Văn Bạo 
ThS. Đỗ Đức Phú 

ThS. Lê Thành Luân 

Đánh giá tiềm năng và cơ hội vận chuyển container 

tuyến Bắc – Nam bằng đội tàu sông pha biển của Việt 

Nam hiện nay. 

Đề xuất biện pháp phát triển đội tàu sông pha biển để 

vận chuyển container tuyến Bắc – Nam. 

4 

133.  

Nghiên cứu các nhân tố kinh 

tế ảnh hưởng đến tổng sản 

lượng hàng container thông 

qua cảng biển Việt Nam 

ThS. Phạm Thị Thu 

Hằng 
 

Nghiên cứu những nhân tố kinh tế nào ảnh hưởng đến 

tổng sản lượng hàng container thông qua cảng biển VN. 

Mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố (nhân tố nào ảnh 

hưởng nhiều nhất, nhân tố nào ảnh hưởng ít nhất) đến 

tổng sản lượng hàng container qua cảng. 

Xây dựng được mô hình biểu hiện mối quan hệ giữa các 

nhân tố với tổng sản lượng hàng container qua cảng. 

4 

134.  

Hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp vận tải biển tại 

Hải Phòng: Thực trạng và giải 

pháp 

ThS. Bùi Thị Thanh Nga 
ThS. Phạm Phương Mai 

ThS. Phan Bích Ngọc 

Đề tài trình bày tổng quan về lĩnh vực kinh doanh vận 

tải biển. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh vận 

tải biển của các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng ở 

ba mảng chính: kinh doanh dịch vụ vận chuyển, kinh 

doanh dịch vụ cảng; và kinh doanh dịch vụ hàng hải. Từ 

đó, tác giả đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh 4vận tải biển đối với các Doanh 

nghiệp này. 

4 

135.  

Biện pháp nâng cao năng lực 

tài chính đối với các doanh 

nghiệp cảng biển Việt Nam  

ThS. Hoàng Thị Phương 

Lan 
 

 

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và 

tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam. 

Nghiên cứu thực trạng tài chính của doanh nghiệp cảng 

biển Việt Nam hiện nay. 

Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của 

các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam 

 

4 
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136.  

Hoàn thiện quy trình xác lập 

mức trọng yếu và đánh giá rủi 

ro kiểm toán trong giai đoạn 

lập kế hoạch kiểm toán báo 

cáo tài chính tại Công ty 

TNHH hãng kiểm toán AASC 

ThS. Đoàn Thị Thu Hà 

ThS. Lê Trang Nhung. 

ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hà 

Hệ thống hóa làm rõ những vấn đề lý luận về Quy trình 

Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán 

trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 

chính. 

Tìm hiểu, phân tích thực trạng quy trình Xác lập mức 

trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn 

lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty 

TNHH Hãng kiểm toán AASC. Qua đó chỉ rõ những ưu 

nhược điểm và tìm ra được nguyên nhân của thực trạng. 

Trên cơ sở vận dụng các CMKiT, văn bản pháp luật liên 

quan đến việc lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính 

để đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện Quy trình 

Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán 

trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài 

chính cho Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 

 

4 

137.  

Nghiên cứu đề xuất các giải 

pháp hợp lí hóa cơ cấu đội tàu 

tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam 

ThS. Nguyễn Cảnh Hải ThS. Hồ Thị Thu Lan 

 

Tìm hiểu cơ cấu đội tàu tổng công ty hàng hải Việt 

Nam, đội tàu chủ lực của vận tải biển Việt Nam. 

Đề xuất các giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu tổng 

công ty hàng hải Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả 

sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của Tổng công 

ty Hàng hải Việt Nam, tương xứng với tiềm năng cũng 

như nguồn lực được giao. 

 

4 

138.  

Một số biện pháp nâng cao 

khả năng tiếp nhận phương 

tiện có trọng tải lớn vào cảng, 

bến thủy nội địa trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng  

ThS. Lê Văn Thanh 

ThS. Bùi Thanh Hải. 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Bình. 

Nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao khả năng tiếp 

nhận phương tiện có trọng tải lớn vào các cảng thủy nội 

địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng qua đó giảm áp 

lực cho vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố 

4 

139.  

Nghiên cứu xác định các yếu 

tố ảnh hướng đến chỉ số lợi 

nhuận của các Ngân hàng 

thương mại Việt Nam 

ThS. Phạm Thu Trang  

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là xác định các yếu tố 

ảnh hưởng đến hệ số lợi nhuận (ROA – Return on 

Asset) tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 

4 
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140.  

Nghiên cứu hoàn thiện chính 

sách thuế và các khoản thu tài 

chính liên quan đến bất động 

sản ở Việt Nam 

ThS. Tô Văn Tuấn ThS. Nguyễn Thị Liên 

Đề tài nghiên cứu các lý luận cơ bản về BĐS, thị trường 

BĐS và thuế đánh vào BĐS; Xác định nội dung của 

thuế đánh vào BĐS và vai trò của thuế BĐS; đồng thời 

xem xét chính sách thuế BĐS của một số quốc gia và 

rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích về 

chính sách thuế và các khoản thu vào BĐS hiện hành ở 

Việt Nam, từ đó đánh giá được những thành tựu của 

những chính sách này và rút ra được những mặt còn hạn 

chế của các chính sách này. Trên cơ sở đó, đề xuất các 

định hướng quan trọng cho việc hoàn thiện chính sách 

thuế đánh vào BĐS ở Việt Nam trong thời gian tới. 

4 

141.  

Biện pháp nâng cao tiềm năng 

khai thác ứng dụng công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực 

logistics 

ThS. Vũ Lê Huy 

CN.Lê Thanh Vân,  

CN.Nguyễn Thị Lê 

Hằng 

Đề tài tập trung nghiên cứu khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong các doanh ngiệp Logistics tại khu 

vực Hải Phòng và mở rộng trên phạm vi cả nước. Công 

nghệ thông tin là thành phần then chốt quyết định đến 

khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và kết nối khu vực diễn ra 

sâu rộng, hướng tới khả năng kết nối chuỗi cung ứng. 

Tuy nhiên việc ứng dụng CNTT gặp phải rất nhiều khó 

khăn cả từ phía bản thân doanh nghiệp và cả từ phía 

điều kiện ứng dụng các công cụ CNTT. 

4 

142.  

Nghiên cứu xây dựng chuỗi 

cung ứng than nhập khẩu 

đường biển cho các trung tâm 

nhiệt điện tại khu vực Đồng 

Bằng Sông Cửu Long 

ThS. Phạm Việt Hùng ThS. Trần Văn Lâm 

Hoàn thiện phương pháp luận, xây dựng các tiêu chí và 

chỉ tiêu để đánh giá chuỗi cung ứng  than bằng đường 

biển cho các trung tâm nhiệt điện, từ đó tùy theo các 

tiêu chí giúp các nhà máy nhiệt điện có thể lựa chọn 

được các mô hình cung ứng than tối ưu cho các nhà 

máy nhiệt điện của mình, trên cơ sở đó sẽ góp phần làm 

giảm giá thành sản xuất điện. Góp phần nâng cao hiệu 

quả trong sản xuất điện và đồng thời phát triển ổn định 

nguồn cung năng lượng của Việt Nam trong tương lai. 

4 

143.  

Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu 

trúc vốn của các doanh nghiệp 

niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

ThS. Hoàng Bảo Trung 

ThS. Nguyễn Thị Lan 

Hương 

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Loan 

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của các 

nhân tố tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết. 

Điểm khác biệt của đề tài so với các công trình nghiên cứu 

trước đó là việc phân loại sự ảnh hưởng theo từng nhóm 

ngành. Các nhân tố liên quan tới các chính sách về kinh tế 

và tài chính cũng sẽ được nghiên cứu. 

4 
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144.  

Đề xuất kỹ năng mềm cần 

thiết cho sinh viên chuyên 

ngành Logistics trường 

ĐHHHVN 

ThS. Phạm Thị Yến 

ThS. Nguyễn Thị Lê 

Hằng 

ThS. Trần Thị Minh 

Trang 

Nghiên cứu đánh giá yêu cầu về kỹ năng mềm cần thiết 

cho sinh viên chuyên ngành Logistics trường 

ĐHHHVN nhằm nâng cao chất lượng lao động của 

ngành dịch vụ Logistics. 

4 

145.  

Nghiên cứu và đề xuất mô 

quản lý cảng biển cho các 

cảng quốc tế tại Việt Nam 

CN. Đỗ Như Quỳnh ThS. Nguyễn Thị Yến 

Nghiên cứu mô hình chính quyền cảng tại một số cảng 

biển lớn trên thế giới. 

Nghiên cứu thực trạng quản lý cảng tại Việt Nam. 

Đề xuất mô hình quản lý cảng phù hợp với thực trạng 

cảng tại Việt Nam.  

4 

146.  

Nghiên cứu hoàn thiện chính 

sách về giá dịch vụ cảng biển 

đối với hàng container tại 

Công ty cổ phần cảng Hải 

Phòng. 

ThS. Hoàng Thị Lịch 

CN. Phạm Văn Huy 

CN. Phạm Thị Bích 

Vân 

Nghiên cứu thực tế việc ban hành và thực thi các chính 

sách liên quan đến giá dịch vụ cảng biển đối với hàng 

container qua Công ty cổ phần cảng Hải phòng. Từ đó 

đưa ra những đề xuất, kiến nghị. 

4 

147.  

Nghiên cứu đề xuất một số 

chính sách về giá dịch vụ cảng 

biển đối với tàu container tại 

Công ty cổ phần cảng Hải 

phòng. 

CN. Phạm Văn Huy 
CN. Vũ Thị Thu Hằng 

ThS. Hoàng Thị Lịch 

 

Nghiên cứu thực tế việc ban hành và thực thi các chính 

sách liên quan đến giá dịch vụ cảng biển đối với tàu 

container qua Công ty cổ phần cảng Hải phòng. Từ đó 

đưa ra những đề xuất, kiến nghị. 

 

4 

148.  

Nghiên cứu sự thay đổi phân 

bố địa lý của hoạt động cướp 

biển trên thế giới giai đoạn 

1994 - 2014 và dự báo đến 

năm 2020. 

CN. Phạm Thị Bích Vân 
CN Vũ Thị Thu Hằng 

CN. Phạm Văn Huy 

Nghiên cứu thực trạng cướp biển tại khu vực Malacca 

để từ đó đưa ra một số đề xuất các cách ứng phó với 

cướp biển hoạt động tại khu vực này 

4 

149.  

Nghiên cứu thực trạng và xây 

dựng các chỉ tiêu kinh tế đánh 

giá năng lực cạnh tranh của 

cảng Hải Phòng 

ThS. Trần Quang Đức ThS.Trương Thế Hinh  

Xây dựng các chỉ tiêu cơ bản đánh giá năng lực cạnh 

tranh của hệ thống cảng biển nói chung và cảng Hải 

Phòng nói riêng. 

4 

150.  

Nghiên cứu cơ chế quản lý và 

vận hành thị trường cước vận 

tải container đường biển trên 

tuyến nội địa Việt Nam  

CN. Nguyễn Minh 

Phương  

 

ThS. Trương Thị Minh 

Hằng  

Nghiên cứu phương pháp thiết lập và cơ chế quản lý và 

điều hành giá cước vận tải container trên tuyến nội địa 

tại Việt Nam 

4 
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151.  

Những giải pháp hạn chế tai 

nạn và tổn thất về vật chất 

thân tàu trong vận tải biển tại 

công ty Cổ phần vận tải biển 

Việt Nam. 

ThS. Huỳnh Ngọc Oánh 

ThS. Nguyễn Thuý 

Hồng 

PGS.TS. Nguyễn Hồng 

Vân 

Xác điṇh nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để haṇ 

chế tai naṇ tổn thất trong liñh vưc̣ vâṇ tải biển nhằm 

mang laị sư ̣ổn điṇh, hiêụ quả trong hoaṭ đôṇg sản xuất 

kinh doanh cho các doanh nghiêp̣ vâṇ tải biển nói riêng 

và cho xa ̃hôị nói chung 

4 

IX. VIỆN MÔI TRƯỜNG  

152.  

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất 

xúc tác zeolit y và ứng dụng 

trong phản ứng cracking xúc 

tác lọc hóa dầu 

TS. Phạm Tiến Dũng  
Nghiên cứu cấu trúc, tính chất xúc tác của zeolite Y và 

ứng dụng trong phản ứng FCC của lọc hóa dầu. 
4 

153.  

Nghiên cứu, đề xuất môṭ số 

giải phát về BVMT và TKNL 

nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

xanh của thành phố Hải 

Phòng 

ThS. Trần Anh Tuấn  

Đề xuất các giải pháp về Bảo vê ̣môi trường và sử duṇg 

năng lươṇg tiết kiêṃ, hiêụ quả cho môṭ số liñh vưc̣ 

nhằm góp phần triển khai kế hoac̣h hành đôṇg thưc̣ hiêṇ 

chiến lươc̣ quốc gia vê tăng trưởng xanh giai đoaṇ 2014 

-2020 của thành phố Hải Phòng 

 

4 

154.  

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu 

chí tàu biển sinh thái áp dụng 

cho tàu biển VN theo lộ trình 

của chiến lược PTBV giao 

thông vận tải khu vực ASEAN  

ThS. Phạm Thị Dương  

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sử 

dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, nâng cao hình ảnh, 

thúc đẩy nhu cầu sử dụng nằn lượng tiết kiệm hiệu quả.  

4 

155.  

Nghiên cứu một số dạng bài 

tập chuyên sâu môn hóa hữu 

cơ 1 dành cho sinh viên ngành 

hóa dầu, Trường ĐH Hàng hải 

Việt Nam 

ThS. Phạm Thị Hoa  

Biên soạn một số dạng bài tập hóa học hữu cơ 1 phục 

vụ cho công tác giảng dạy ngành hóa dầu trường ĐH 

Hàng hải VN. 

4 

156.  

Chế tạo, nghiên cứu tính chất 

của vật liệu tổ hợp 

LDPE/EVA/nanosilica 

TS. Vũ Minh Trọng  

Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc 

PE/EVA/ nanosilica không có và có chất tương hợp 

EVAgAM. 

4 

157.  

Khảo sát một số yếu tố ảnh 

hưởng tới quá trình loại bỏ 

lưu huỳnh trong dầu nhờn 

bằng phương pháp rửa kiềm, 

ứng dụng cho dầu nhờn thải 

của động cơ tàu thủy tải trọng 

14.000 DWT 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt  

Khảo sát các số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình loại bỏ 

lưu huỳnh trong dầu nhờn bằng phương pháp rửa kiềm, 

từ đó có thể áp dụng để loại bổ lưu huỳnh trong các loại 

nhiêu liệu, dầu nhờn khác. 

4 
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158.  

Nghiên cứu xây dựng các tiêu 

chí đánh giá đô thị sinh thái 

phù hợp với điều kiện Việt 

Nam 

ThS. Nguyễn Hoàng Yến  

Nghiên cứu các tiêu chí đô thị sinh thái trên thế giới và 

xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp 

với điều kiện Việt Nam 

4 

159.  

Đánh giá tác động môi trường 

và đề xuất quy chế quản lý 

môi trường trong hoạt động 

bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, luân 

chuyển sử dụng, quay vòng 

container tại các cảng 

container tại Hải Phòng.  

ThS. Bùi Đình Hoàn  

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động bảo trì, 

sửa chữa, vệ sinh, luân chuyển sử dụng, quay vòng 

container, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở 

thành thành phố Cảng xanh 

4 

160.  

Xây dựng quy trình xác nhận 

giá trị sử dụng của phương 

pháp phân tích hóa học trong 

lĩnh vực hóa môi trường và áp 

dụng tính toán đối với phương 

pháp quang phổ hấp phụ 

nguyên tử xác định hàm lượng 

Đồng trong mẫu nước. 

ThS. Đinh Thị Thúy 

Hằng 
 

Lựa chọn một tiêu chuẩn phê duyệt phương pháp, trên 

cơ sở xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng của 

phương pháp trong điều kiện VN. Áp dụng thử nghiệm 

để xác nhận giá trị sử dụng của pp quang phổ hấp phụ 

nguyên tử xác định hàm lượng CU trong mẫu nước. 

4 

161.  

Đánh giá hiệu suất phân ly 

của thiết bị phân ly dầu – 

nước bằng phương pháp điện 

từ trường 

ThS. Trần Hữu Long  

Đánh giá hiệu suất phân ly của thiết bị phân ly dầu – 

nước bằng phương pháp điện từ trường: sơ đồ nguyên 

lý, cấu tạo, quy trình vận hành,… 

4 

X. KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN  

162.  
Tính toán động lực học của 

dây bảo hiểm an toàn lao động 
ThS. Nguyễn Hữu Dĩnh  

Đưa ra được một số phương pháp khác nhau để kiểm tra 

độ bền động của dây bảo hiểm an toàn lao động. Từ đó 

kiểm tra độ bền của một số mẫu dây theo các phương 

pháp trên. 

4 

163.  

Phân tích bài toán dao động 

bằng phương pháp phần tử 

hữu hạn 

ThS. Lê Thị Thùy Dương 

 
ThS. Nguyễn Vĩnh Hải 

Xác định được các tần số dao động của dầm nhờ 

phương pháp phần tử hữu hạn. Từ đó đề xuất các biện 

pháp khắc phục các sự cố liên quan đến dao động trong 

các bài toán kỹ thuật. 

4 

164.  

Nghiên cứu phản ứng quang 

hạt nhân trên bia Cu gây bởi 

chùm bức xạ hãm năng lượng 

cực đại 2,4 GeV 

 ThS. Nguyễn Thị Xuân  

Xác định bằng thực nghiệm phân bố suất lượng tạo thành 

các hạt nhân phóng xạ từ các phản ứng quang hạt nhân trên 

bia Cu gây bởi chùm bức xạ hãm. Kết quả nghiên cứu được 

sử dụng trong việc chế tạo đồng vị phục vụ nghiên cứu và y 

tế, tính toán các che chắn an toàn bức xạ.  

4 



28 
 

165.  

Mô phỏng cơ cấu hộp chạy 

dao máy tiện phục vụ giảng 

dạy vẽ kỹ thuật ngành cơ khí 

ThS. Vũ Quyết Thắng  

Mô phỏng kết cấu, nguyên lý hoạt động, cách tháo lắp 

hộp chạy dao máy tiện phục vụ  người đọc bản vẽ cơ 

khí.   

4 

166.  

Nghiên cứu sử dụng phần 

mềm AVL-BOOTS để đánh 

giá hiệu quả bộ xúc tác 4 

thành phần 

 ThS. Phạm Tiến Huy  

 

Mô phỏng kết cấu, nguyên lý hoạt động, đánh giá hiệu 

quả của bộ xúc tác khi sử dụng ở các chế độ, điều kiện 

khác nhau. 

 

4 

167.  

Tính toán, đánh giá độ rủi ro 

hư hỏng và dự trữ an toàn cho 

các công trình xây dựng  

ThS. Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

Xây dựng phương pháp tính toán độ rủi ro hư hỏng và 

dự trữ độ an toàn cho các công trình bến cảng trên cơ sở 

ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và lý thuyết an toàn xây 

dựng. 

 

4 

168.  

Phương pháp thiết kế tuabin 

dòng chảy thủy triều có trục 

nằm ngang 

             

KS.Trần Bảo Ngọc Hà 

 

ThS. Đào Văn Lập 

Đưa ra được cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán 

để thiết kế tuabin dòng chảy thủy triều có trục nằm 

ngang 

4 

169.  

Phương pháp xấp xỉ mềm tìm 

phần tử thuộc giao của tập 

nghiệm bài toán cân bằng và 

tập điểm bất động chung của 

nửa nhóm không giãn trong 

không gian Hilbert. 

ThS. Nguyễn Đình 

Dương 
 

Đưa ra công thức xây dựng dãy lặp {x_n} hội tụ mạnh 

đến nghiệm bài toán cân bằng và là điểm bất động 

chung của nửa nhóm không giãn trong không gian 

Hilbert. 

4 

XI. VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  

170.  

Nghiên cứu tính toán xác suất 

truyền tín hiệu hàng hải trong 

kênh thông tin của hệ thống tự 

động nhận dạng tàu thủy AIS 

đối với độ chính xác an toàn 

hàng hải 

PGS. TS. Phạm Kỳ 

Quang 

 

 

 

Thiết lập mô hình toán để tính toán xác suất truyền tín 

hiệu thông tin hàng hải trong kênh thông tin của hệ 

thống AIS khi có ảnh hưởng của nhiễu vô tuyến nhằm 

nâng cao độ chính xác an toàn hàng hải. 

4 

171.  

Nghiên cứu mối quan hệ giữa 

các chỉ tiêu tăng trưởng kinh 

tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã 

hội của Việt Nam giai đoạn 

2004-2014 và đề xuất các 

chính sách cho phù hợp 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Sơn 
ThS. Trần Minh Tuấn 

 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng 

kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội để chỉ rõ tăng 

trưởng kinh tế tác động đến tiến bộ xã hội như thế nào 

dựa vào các dãy số thống kê, từ đó đề xuất các chính 

sách đảm bảo tăng trưởng kinh tế thúc đẩy tiến bộ xã 

hội 

 

4 
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XII. VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI  

172.  

Nghiên cứu tính toán định 

lượng mức độ xung đột máy 

chính – chân vịt – vỏ tàu 

nhằm sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn 

ThS. Nguyễn Hùng 

Vượng 

KS. Trần Văn Mạnh 

Tổng quan về đặc điểm công tác chân vịt tàu thủy  

Đề xuất phương án đánh giá mức độ suy giảm công suất 

động cơ 

Tính toán mức độ Xung đột giữa máy chính với vỏ tàu - 

chân vịt 

Tính toán và xác định mức độ xung đột giữa MC-CV-

VT 

4 

173.  

Nghiên cứu sử dụng phương 

pháp truyền thông trong hệ 

thống điều khiển nhiên liệu 

điện tử cho động cơ Diesel tàu 

thủy khi sử dụng hỗn hợp dầu 

thực vật, dầu DO 

PGS.TS. Nguyễn Đại An 
ThS. Tăng Văn Nhất 

ThS. Trần Thị Lan 

Nghiên cứu đánh giá các phương pháp điều khiển hệ 

thống cấp nhiên liệu điện tử với các diesel công nghiệp 

và trên tàu thủy; 

Nghiên cứu các ứng dụng về mạng CAN BUS, các giao 

thức trong mạng CAN BUS với các hệ thống cấp nhiên 

liệu điện tử tàu thủy; 

Nghiên cứu các ứng dụng về mạng MODBUS, các giao 

thức trong mạng MODBUS với các hệ thống cấp nhiên 

liệu điện tử tàu thủy; 

Nghiên cứu đánh giá các phương pháp truyền thông 

trong hệ thống điều khiển cấp nhiên liệu điện tử với 

diesel. 

4 

174.  

Nghiên cứu xây dựng bài toán 

tính năng của tàu bằng phần 

mềm NAPA 

ThS. Phạm Văn Ngọc KS. Lương Văn Thụ 

Tìm hiểu cách xây dựng tuyến hình tàu 3D bằng 

NAPA; 

Xây dựng tuyến hình 3D cho tàu đẩy do Viện thiết kế; 

Tính toán tính năng của tàu bằng phần mềm; 

So sánh ưu, nhược điểm trong cách xây dựng tuyến 

hình với phần mềm Autoship 

4 

XIII. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  

175.  

Hoàn thiện môi trường đầu tư 

nhằm tăng cường thu hút đầu 

tư trực tiếp nước ngoài ở Hải 

Phòng 

ThS. Bùi Thúy Tuyết 

Anh 

ThS. Phan Văn Chiêm 

ThS. Bùi Quốc Hưng 

Đánh giá thực trạng môi trường đầu tư với việc thu hút 

đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hải Phòng. Trên cơ sở đó đề 

xuất một số giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm 

tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hải 

Phòng. 

4 

176.  

Quan điểm, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước ta về phát 

triển cảng biển quốc gia 

ThS. Trần Hoàng Hải 

ThS. Phạm Thị Thu 

ThS. Phạm Thị Thu 

Trang 

CN. Nguyễn Thuý 

Dương 

 

Nghiên cứu một cách có hệ thống chủ trương, đường 

lối, quan điểm của Đảng, Nhafnwowcs đối với các biển 

quốc gia và đánh giá một cách khách quan những thành 

tựu đạt được. Khó khăn và những tồn tại. 

4 



30 
 

177.  

Đảng lãnh đạo quá trình xây 

dựng đường lối đối ngoại từ năm 

2001 đến năm 2010 

CN.Hoàng Thị Bích 

Phương 

 ThS. Mạc Văn Nam 

ThS. Phan Duy Hòa 

Dùng làm tài liệu tham khảo để nghiên cứu và giảng 

dạy, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam. Đặc biệt, góp phần giúp các em sinh viên 

Trường Đại học Hàng hải có sự nhận thức đúng đắn về 

tình hình trong nước và quốc tế hiện nay. 

4 

XIV. KHOA NGOẠI NGỮ  

178.  

Xây dựng tài liệu giảng dạy 

bổ trợ môn giao tiếp giao văn 

hóa cho sinh viên chuyên ngữ 

Trường ĐHHH Việt Nam 

(Compiling teaching 

supplementary matarials for 

Cross-cultural communication 

course for English major 

students at VMU) 

ThS. Nguyễn Thị Thúy 

Thu  
 

Dựa trên các cuốn sách về Văn hóa, Intercultural 

communication, Politness, working across culture, vv… 

tác giả sẽ tổng hợp và chọn lọc những kiến thức thiết 

yếu để xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp cho 

sinh viên chuyên ngữ tại trường Đại học Hàng Hải Việt 

Nam nhằm giúp sinh viên nắm được tầm quan trọng 

cũng như vai trò của văn hóa trong giao tiếp, nhận diện 

được các giá trị văn hóa, các điều cấm kị trong các nền 

văn hóa khác nhau, các rào cản văn hóa, nhìn nhận rõ 

nét hơn vai trò của văn hóa trong giáo dục, đời sống, 

nghệ thuật, và kinh tế. 

4 

179.  

Khảo sát tình hình giảng dạy 

và học tập kỹ năng đọc hiểu 

tiếng Anh tại Đại học Hàng 

hải Việt Nam (A survey on 

teaching and learning English 

reading skill at Vietnam 

Maritime University) 

ThS.  Đỗ Thị Anh Thư 

ThS. Lê Thị Minh 

Phương 

ThS. Nguyễn Thị Huệ 

Linh 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình hình học 

tập tiếng Anh hiện tại và việc học kỹ năng đọc hiểu của 

sinh viên các lớp chọn, lớp chất lượng cao tại Trường 

ĐHHH Việt Nam, đồng thời xem xét thái độ của những 

sinh viên này đối với việc học kỹ năng đọc hiểu. Từ đó 

tìm ra những khó khăn của sinh. Đề xuất và các giải 

pháp giúp nâng cao hiệu quả trong việc học tập của sinh 

viên và việc giảng dạy của giảng viên. 

4 

180.  

Hiệu quả của việc ứng dụng 

tài liệu đọc hiểu phần tầng vào 

việc phát triển chiến thuật đọc 

hiểu cho bài thi IELTS học 

thuật của sinh viên năm thứ 

nhất Đại học Hàng hải Việt 

Nam (The perceived impact of 

graded reading on 1st year 

students’ development of 

academic IELTS reading 

strategies in Vietnam 

Maritime University) 

Nguyễn Thị Hoài 

Phương  
 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh 

giá tác động của đọc hiểu phân tầng đối với chiến thuật 

đọc hiểu bài IELTS học thuật nhằm nâng cao nhận thức 

của giảng viên và sinh viên đối với nguồn tài liệu đọc 

mở rộng này. 

4 
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XV 
VIỆN NGHIÊN CỨU 

PHÁT TRIỂN 
   

 

181.  

Nghiên cứu đo dao động xoắn 

đường trục diesel lsi máy phát 

điện tại Viện Nghiên cứu Phát 

triển 

PGS. TSKH. Đỗ Đức 

Lưu 
 

Nghiên cứu thử nghiệm đo mô men xoắn trên hệ trục 

diesel lai máy phát điện. 

Lựa chọn phương pháp đo mô men xoắn cho tổ hợp 

diesel cao tốc. 

4 

182.  

Nghiên cứu sử dụng cốt sợi 

thủy tinh làm móng các công 

trình trụ điện trên biển 

TS. Trần Long Giang  

Nghiên cứu sử dụng cốt composit polyme thay cho cốt 

thép trong kết cấu trụ điện trên biển. 

Tính toán ứng suất và chuyển vị của kết cấu trụ điện 

trên biển. 

So sánh kết quả tính toán bằng mô hình số với thực 

nghiệm. 

 

4 

183.  

Tính toán động lực học cần 

trục container gắn trên nền 

đàn hồi xem container là vật 

rắn chuyển động song phẳng 

ThS. Phạm Văn Triệu  

 

Xây dựng mô hình tính toán động lực học cần trục 

container gắn trên nền đàn hồi trong trường hợp coi 

container là vật rắn chuyển động song phẳng. 

Xây dựng phương pháp số để giải bài toán mô hình 

động lực học cần trục container. 

Đưa ra các kết quả tính toán trong các trường hợp khác 

nhau của hệ  vật từ đó làm tiền đề cho các bài toán điều 

khiển cần trục container gắn trên nền đàn hồi. 

 

4 

184.  

Nghiên cứu phương pháp sử 

dụng hỗn hợp dầu diesel – 

nước để giảm nồng độ NOx 

trong khí xả động cơ diesel 

PGS. TS. Trần Hồng Hà  

Nghiên cứu quá trình hình thành NOx trong buồng đốt 

động cơ diesel.  

Tìm hiểu phương pháp xử lý NOx sử dụng trên tàu 

biển. 

Thử nghiệm sử dụng hỗn hợp dầu diesel – nước cho 

động cơ với nồng độ nước khác nhau. 

Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm 

4 

185.  

Nghiên cứu nhận dạng mô 

hình toán học viết cho dao 

động trên máy cân bằng động 

IRD Balancing B20 tại Viện 

Nghiên cứu Phát triển 

 

ThS. Phạm Trường 

Chinh 

 

PGS. TSKH. Đỗ Đức 

Lưu 

Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học để xác định 

(nhận dạng) các hệ số trong mô hình toán học viết cho 

dao động máy cân bằng động IRD Balancing B20 qua 

đó và phân tích dao động trên các gối đỡ động có đặt rô 

to cân bằng.  

Kết quả thu được sẽ phục vụ đào tạo và nghiên cứu phát 

triển của Viện Nghiên cứu Phát triển. 

4 
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XVI. PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

186.  

Đề xuất mô hình xác định vị 

trí các cảng nội địa tại khu vực 

hậu phương cảng biển Hải 

Phòng – Quảng Ninh 

PGS.TS. Đặng Công 

Xưởng 
ThS. Lê Thị Hiền 

Đánh giá hiện trạng mạng lưới cảng nội địa tại khu vực 

cảng biển Hải Phòng – Quảng Ninh và nhu cầu phát 

triển các cảng này; 

Các mô hình xác định vị trí cảng nội địa tại khu vực để 

hỗ trợ cảng biển Hải Phòng – Quảng Ninh. 

4 

187.  

Nghiên cứu đánh giá ảnh 

hưởng của một số thông số 

đầu vào đến quá trình tách dầu 

trong thiết bị lọc ly tâm  

PGS.TS. Nguyễn Hồng 

Phúc 
NCS. Nguyễn Việt Đức 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ, trọng lượng riêng, sản 

lượng lọc của dầu lẫn trong nước đến chất lượng lọc; 

Nêu một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng của thông 

số đầu vào đến chất lượng lọc dầu trong thiết bị lọc ly 

tâm. 

4 

XVII. TRUNG TÂM QUẢN TRỊ MẠNG  

188.  

Nghiên cứu xây dựng Website 

Đảng ủy Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam dựa trên 

Hệ quản trị nội dung mã 

nguồn mở Drupal 

KS. Nguyễn Cao Văn 
ThS. Nguyễn Tuyết 

Minh 

Xây dựng website quản lý thông tin về Đảng ủy trường 

Đại học Hàng Hải Việt Nam dựa trên Hệ quản trị nội 

dung mã nguồn mở Drupal. Website sẽ là một kênh 

thông tin về Đảng ủy Trường cũng như các thông tin, 

chính sách của Đảng và Nhà nước. 

4 

189.  

Nghiên cứu xây dựng website 

quản lý tạp chí khoa học cho 

Phòng Khoa học Công nghệ 

Trường Đại học Hàng hải VN 

KS. Đinh Đức Thiện ThS. PhạmViệt Dũng 

Đưa hệ thống tạp chí Khoa học của Nhà trường lêm 

mạng thông tin qua hệ thống website cho phép người 

dùng dễ dàng tiếp cận và đơn giản hóa quá trình tìm 

hiểu và liên hệ đăng bài của người dùng. 

4 

XVIII PHÒNG ĐÀO TẠO     

190.  
Xây dựng hệ thống hỗ trợ thực 

tập và kết nối doanh nghiệp 

TS. Nguyễn Khắc 

Khiêm 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

KS. Bùi Quốc Vũ 

Kết nối 4 bên Nhà trường, Doanh nghiệp và sinh viên, 

tạo môi trường hợp tác về các vấn đề nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩn, cũng 

như nâng cao năng suất lao động và đào tạo kỹ năng 

cần thiết đáp ứng thực tiễn lao động sản xuất; 

Trợ giúp doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng, đào 

tạo hay tìm kiếm thông tin nghiên cứu, giải pháp sản 

xuất cũng như hỗ trợ sinh viên thực tập. 

Trợ giúp nhà trường tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ 

phía sử dụng người sử dụng lao động cũng như hỗ trợ 

về công nghệ, tài chính trong nhà trường. Sinh viên có 

cơ hội lựa chọn nơi thực tập cũng như cư hội việc làm. 

4 
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191.  

Xây dựng hệ thống quản lý 

giảng viên thỉnh giảng và 

thanh toán thừa giờ cho 

Trường ĐHHH Việt Nam 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 
ThS. Lê Quốc Tuấn 

ThS. Vũ Minh Ngọc 

Tin học hóa quy trình nghiệp vụ bằng phần mềm. 

Công khai minh bạch thông tin về mời giảng viên thỉnh 

giảng và thanh toán thừa giờ co toàn bộ giảng viên 

trong trường. 

4 

XIX BAN GIÁM HIỆU     

192.  

Đánh giá mô hình hợp tác 

giữa Trường ĐHHH Việt Nam 

với các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước. Những giải pháp 

nâng cao hiệu quả của mô 

hình trong giai đoạn 2014-

2020 

TS. Phạm Xuân Dương 
TS. Nguyễn Thanh Sơn 

ThS. Trương Công Mỹ 

Đánh giá tác động, hiệu quả của mô hình hợp tác giữa 

nhà trường với các doanh nghiệp, các đối tác trong và 

ngoài nước trong những năm qua. 

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình 

hợp tác này đối với sự phát triển của Nhà trường trong 

giai đoạn 2014-2020 

4 

193.  

Nghiên cứu xây dựng đề án 

liên doanh, liên kết mở các 

chương trình đào tạo trình độ 

trên đại học giữa trường đại 

học Hàng hải Việt nam với 

các trường đại học uy tín trên 

thế giới nhằm phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao phục 

vụ sự phát triển của thành phố 

Hải Phòng trong tương lai 

TS. Lê Quốc Tiến 

ThS. Đặng Hoàng Anh 

TS. Nguyễn Minh Đức 

 

Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực sau đại học trong 

tương lai phục vụ phát triển thành phố Hải Phòng theo 

định hướng phát triển xanh, bền vững chú trọng ngành 

công nghiệp trình độ kỹ thuật cao và đầu mối logistics 

trong khu vực. 

Nghiên cứu việc liên doanh, liên kết với các trường đại 

học uy tín trên thế giới nhằm mở các chương trình đào 

tạo trình độ trên đại học phục vụ phát triển thành phố 

Hải Phòng trong tương lai. 

Xây dựng kế hoạch tiền khả thi nhằm liên kết với các 

trường theo các ngành học đã lựa chọn. 

4 

XX TRUNG TÂM LOGISTIC     

194.  

Thực trạng và giải pháp phát 

triển hoạt động trung tâm Đào 

tạo Logistics tiểu vùng 

MeKong – Nhật Bản tại Việt 

Nam trong giai đoạn 2014-

2020 

ThS. Nguyễn Ngọc Hà 

PGS.TS. Dương Văn 

Bạo 

ThS. Lê Văn Minh 

Phân tích thực trạng hoạt động trung tâm đào tạo 

Logistics tiểu vùng Mekong – Nhật Bản tại Việt Nam 

giai đoạn 2010-2014; 

Đề xuát một số nhóm giải pháp cơ bản thúc đẩy hoạt 

động trung tâm giai đoạn 204-2020. 

4 

XXI. CAO ĐẲNG NGHỀ VMU  

195.  
Chế tạo thử nghiệm la bàn kỹ 

thuật số phục vụ tàu thuyền nhỏ 

 

TS. Nguyễn Công Vịnh 
ThS. Mai Văn Xuân 

KS. Đỗ Thu Huyền 

- Chế tạo được một la bàn kỹ thuật số từ các linh kiện 

điện tử có bán sẵn trên thị trường 

- La bàn có thể thực hiện được các kết nối với các hệ 

thống thiết bị hàng hải khác theo chuẩn NMEA. 

4 
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196.  

Nghiên cứu xây dựng gói bài 

tập thực hành xác định tính 

năng tàu bằng phần mềm Ship 

Simulator phục vụ công tác đào 

tạo ngành Điều khiển tàu biển 

ThS.Trương Minh Hải ThS. Từ Mạnh Chiến 

Xây dựng gói các bài thực hành tương ứng với nội dung 

giảng dạy Điều động tàu của ngành Điều khiển tàu biển. 

Các bài thực hành này có thể chạy trên máy tính cá 

nhân có cài đặt phần mềm Ship Simulator với mọi 

phiên bản đang có hoặc các phòng mô phỏng của 

VStep. 

Nghiên cứu, xây dựng một tài liệu có giá trị thực tế 

hướng dẫn thực hiện xác định tính năng tàu đối với các 

sĩ quan hang hải.  

Xây dựng một tài liệu thực hành và tham khảo cho công 

tác huấn luyện thuyền viên. 

Thiết lập kỹ năng thực hành hang hải cho thuyền trưởng 

và các sĩ quan Hàng hải. 
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197.  

Thiết kế mô hình hệ thống điều 

khiển dây chuyền đếm và đóng 

gói sản phẩm.  

KS. Đỗ Thu Huyền 
KS. Vũ Văn Cường 

KS. Lê Thị Bích Thảo 

Chế tạo được một hệ thống dây truyền sản xuất gồm 2 

băng tải  hoạt động theo nguyên tắc: Khi băng tải 1 hoạt 

động, băng tải 2 mang hộp đưng sản phẩm di chuyển và 

đồng thời sẽ đếm số lượng sản phẩm nếu đủ 10 sảm 

phẩm thì sẽ đóng gói (số lượng sản phẩm được đếm bởi 

một cảm biến)  
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198.  

Nghiên cứu định hướng đẩy 

mạnh hoạt động đào tạo nghề 

tại trường CĐN VMU giai 

đoạn 2016-2020 

TS. Nguyễn Công Vịnh 
ThS. Mai Văn Xuân 

ThS, Phan Đình Cường 

Tìm ta được thị trường phù hợp với điều kiện hiện có 

của nhà trường; 

Chỉ ra được những nghề cần mở thêm, những nghề cần 

ngừng đào tạo; 

Chỉ ra được định hướng phát triển, quy mô của trường 

trong các năm 2016-2020. 
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XXII. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 

199. 

Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ 

liệu dao động trên tổ hợp 

Diesel – Máy phát điện theo 

Quy phạm Hàng hải Liên bang 

Nga (2014) 

ThS. Lại Huy Thiện 
PGS. TSKH. Đỗ Đức 

Lưu 

Nghiên cứu dao động trên tổ hợp Diesel –Máy phát 

điện theo Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 

(Tiêu chuẩn Hàng hải) Liên bang Nga (2014) nhằm xây 

dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp diesel –máy 

phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển.  

Kết quả thu được sẽ phục vụ đào tạo và nghiên cứu phát 

triển của Viện Nghiên cứu Phát triển. 
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