
2021

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN

QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP

info@vini f .org |  www.vini f .org |  Tầng 9,  Century Tower,  Times City,  458 Minh Khai ,  Hà Nội



 VINIF01 – TÀI TRỢ DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                                                          

 VINIF03 – HỢP TÁC, TÀI TRỢ SỰ KIỆN VÀ HỘI THẢO                                           

 VINIF05 – TÀI TRỢ KHÓA HỌC NGẮN HẠN VÀ GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG           

 VINIF06 – HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC                   

 VINIF07 – HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC                                                   

 VINIF08 – TÀI TRỢ VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHOA HỌC DỮ LIỆU       

 VINIF09 – LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ                                             

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG                                                                                                                           

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021                                                                                                    

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 3 NĂM 2019-2021                                                

PHỤ LỤC                                                                                                                                          

2

3
6
9

14
 

 
26
30
31 
33
41

 
18 
23



GIỚI THIỆU CHUNG

3



 Tài trợ Dự án Khoa học và Công nghệ 
 Hợp tác, tài trợ sự kiện và hội thảo 
 Khóa học ngắn hạn và Giáo sư thỉnh giảng
 Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
 Tài trợ và hợp tác đào tạo Thạc sĩ Khoa học dữ liệu
 Học bổng sau Tiến sĩ trong nước 
 Lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử 

Tháng 8 năm 2018, sự ra đời của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đã ghi một
dấu ấn quan trọng trong việc phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam. Lần đầu  tiên
một Quỹ tư nhân tài trợ cho việc phát triển khoa học công nghệ của đất nước một cách
hoàn toàn phi lợi nhuận với nguồn kinh phí hàng nghìn tỷ. VINIF hỗ trợ các nhà khoa
học và các tài năng trẻ thuộc các trường đại học và các viện nghiên cứu thực hiện
nghiên cứu khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: Khoa học,
Công nghệ, Kỹ thuật, Y dược, Kinh tế và Giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực
và bền vững cho Việt Nam.

Từ năm 2019 đến nay, VINIF đã triển khai 7 chương trình tài trợ bao gồm: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

VINIF tài trợ cho các dự án Khoa học và Công nghệ, các hoạt động nghiên cứu khoa
học và đào tạo với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại
lợi ích thiết thực cho cộng đồng. 

VINIF hướng đến việc tạo lập một văn hóa nghiên cứu khoa học sáng tạo, trung thực,
chuẩn mực quốc tế cao và mong muốn góp phần tạo nên một thế hệ các nhà khoa học
trẻ có năng lực sáng tạo, chân chính, có tầm nhìn rộng mở và trách nhiệm xã hội.

GIÁ TRỊ

Cống hiến: Các chương trình và dự án tài trợ của VINIF đều phi lợi nhuận và vì một
cộng đồng Việt Nam phát triển bền vững.

Công bằng và khoa học: VINIF xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình
thông qua hội đồng khoa học, bảo đảm tính khách quan, công bằng. Quá trình đánh
giá, xét chọn và nghiệm thu đều ở chuẩn mực cao, có các chuyên gia am hiểu từng
lĩnh vực, từng chủ đề nghiên cứu đánh giá, theo chuẩn khoa học và chất lượng, không
chạy theo số lượng. 
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Giám đốc Khoa học: GS. Vũ Hà Văn
Giám đốc Điều hành: PGS. Phan Thị Hà Dương
Phòng Quản lý dự án: 4 chuyên viên
Phòng Khoa học Đào tạo: 4 chuyên viên

Sáng tạo và thích ứng: Các chương trình và dự án của VINIF luôn có nhiều sáng tạo và
không ngừng đổi mới để phù hợp với đòi hỏi, thực trạng xã hội. Năm 2019, VINIF tài
trợ 20 dự án Khoa học Công nghệ có tính đột phá với kinh phí từ 2 tỷ đến 10 tỷ đồng
và trao 160 suất học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trị giá 23 tỷ đồng. Ngay trong tháng 2 năm
2020, VINIF là tổ chức đầu tiên tài trợ cho nghiên cứu phòng chống Covid. Tháng 1
năm 2020, VINIF đã hợp tác đào tạo Thạc sĩ với 5 trường đại học hàng đầu. Năm 2021
mở chương trình tài trợ sau Tiến sĩ và đã tăng gấp đôi số học bổng khi nhận thấy nhu
cầu cao vào năm 2022. VINIF cũng thử nghiệm mở mới chương trình Lưu giữ các giá
trị Văn hóa, Lịch sử vào năm 2021.

Thực chất: VINIF tạo điều kiện tối ưu để các nhà khoa học và bạn trẻ toàn tâm toàn
sức cho khoa học. Các quá trình thủ tục tôn trọng nguyên tắc: thực chất, tinh gọn và
khẩn trương. 

Văn minh: VINIF hướng đến xây dựng một văn hóa tiên tiến cho các nhà khoa học trẻ.
Trong năm 2022, VINIF sẽ mở câu lạc bộ VINIF Alumni - câu lạc bộ dành cho các học
viên đã nhận học bổng, tạo môi trường sáng tạo, hợp tác và đa văn hóa, các học viên
có cơ hội trao đổi với các nhà khoa học và tạo dựng các quan hệ hợp tác với các thành
viên khác. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

VINIF thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn được tổ chức theo mô hình tinh gọn bao
gồm:

Hội đồng Khoa học của VINIF với gần 200 giáo sư và chuyên gia uy tín trong nước và
quốc tế am hiểu từng lĩnh vực nghiên cứu, tham gia vào quá trình xét chọn, đánh giá,
thẩm định, nghiệm thu các dự án, chương trình và hoạt động của VINIF.
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Năm 2021, VINIF đã khởi động 2 chương trình mới là Chương trình Học bổng sau Tiến
sĩ và Chương trình Lưu giữ các giá trị Văn hóa, Lịch sử. 

VINIF là Quỹ tư nhân đầu tiên tài trợ học bổng sau Tiến sĩ. Chương trình đã thu hút rất
nhiều các tiến sĩ trẻ tham gia và được đánh giá là 1 trong 5 sự kiện Khoa học và Công
nghệ tiêu biểu của năm 2021 do báo Khoa học và Phát triển thực hiện. Chương trình
đã hỗ trợ các tiến sĩ trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê, đặc biệt là thu hút các tiến sĩ làm
luận án ở nước ngoài quay về Việt Nam làm việc. 

Chương trình Lưu giữ các giá trị Văn hóa, Lịch sử ngay từ khi khởi động đã thu hút sự
quan tâm của nhiều tổ chức, viện, trường, các công ty sách... góp phần chung tay gìn
giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam. Để có thể chuẩn bị cho chương trình,
VINIF đã tổ chức ngay một buổi Hội thảo Sách và các chương trình bảo tồn Văn hóa
Lịch sử với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa, nghệ sỹ... thảo luận về
các phương án bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và phát huy văn hóa đọc. 
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NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG
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92
Tài trợ 20 dự án Khoa học Công nghệ với tổng kinh phí 92 tỷ đồng

1
Quỹ tư nhân ĐẦU TIÊN tài trợ Học bổng sau Tiến sĩ tại Việt Nam

11
Tài trợ 30 suất học bổng sau Tiến sĩ với tổng kinh phí 11 tỷ đồng

40
Tài trợ 40 tỷ đồng cho 300 suất học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ

50
Tổ chức gần 50 sự kiện, bài giảng đại chúng về Khoa học Công nghệ

180
Hội đồng Khoa học tăng gấp ba lần với 180 chuyên gia trong nước và
quốc tế
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VINIF hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án Khoa học và Công nghệ
xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại. Các
dự án được tài trợ đều có sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ các nhà khoa
học Việt Nam và các nhà khoa học nước ngoài. 

Năm 2021, VINIF thực hiện áp dụng hệ thống quản lý hồ sơ dự án trực tuyến tương tự
như mô hình của các nước tiên tiến trên thế giới. Hồ sơ đề xuất dự án được nộp trực
tuyến, được hội đồng khoa học đánh giá, nhận xét trực tuyến. 

Để nhận được tài trợ, dự án phải là các đề tài xuất sắc, trải qua quá trình xét chọn,
thẩm định khắt khe và minh bạch. Hội đồng Khoa học tham gia xét chọn và thẩm định
năm nay đã tăng gấp ba lần so với năm 2019 với 180 chuyên gia trong nước và quốc
tế.

VINIF01 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DỰ ÁN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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GS. TS. Lê Quân (Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ trong 
Lễ công bố và sơ kết 2 năm chương trình Tài trợ các dự án Khoa học và Công nghệ
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Năm 2021, Quỹ nhận được 211 đề xuất dự án và đã xét chọn tài trợ 20 dự án, tổng
kinh phí lên tới 92 tỷ đồng. Bên cạnh tài trợ 20 dự án mới, Quỹ tiếp tục quản lý 63 dự
án, có 7 dự án đang nghiệm thu và 2 dự án đã nghiệm thu thành công. Các dự án trên
đến từ nhiều lĩnh vực từ Y sinh - Y dược - Vật lý - Vật liệu đến Toán học - Công nghệ
thông tin - Khoa học máy tính… Điểm chung của các dự án là nghiên cứu khoa học mũi
nhọn hoặc có định hướng ứng dụng, cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện
đại, cũng như mang tầm ảnh hưởng quốc tế.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, VINIF còn đồng hành cùng đội ngũ thực hiện dự án
trong việc kết nối với mạng lưới chuyên gia tư vấn và truy cập cơ sở dữ liệu lớn.

Các dự án được tài trợ năm 2021 

1. VINIF.2021.DA00001 - Nghiên cứu các hiệu ứng lượng tử tương đối tính trong hệ
ống dẫn sóng nhị nguyên
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Trần Xuân Trường
Tổ chức chủ trì: Học viện Kỹ thuật Quân sự
2. VINIF.2021.DA00214 - Thiết bị và phần mềm thông minh thu nhận, xử lý và cảnh
báo sớm lũ quét, sạt lở đất dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ IoT 
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
3. VINIF.2021.DA00002 - Chỉnh sửa bộ gen nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
Phosphate ở cây lúa Việt Nam
Chủ nhiệm dự án: TS. Tô Thị Mai Hương
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội
4. VINIF.2021.DA00030 - Hàm Zeta, giá trị Zeta và những chủ đề liên quan 
Chủ nhiệm dự án: GS.TS. Ngô Đắc Tuấn và GS.TSKH. Phùng Hồ Hải
Tổ chức chủ trì: Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. VINIF.2021.DA00031 - Giải pháp học máy tái tạo động lực học phân tử với độ phân
giải dưới femto giây từ phổ phát xạ điều hòa bậc cao và phổ nhiễu xạ electron sử dụng
xung laser cực ngắn 
Chủ nhiệm dự án: GS.TS. Lê Văn Hoàng và PGS.TS. Phan Thị Ngọc Loan.
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
6. VINIF.2021.DA00034 - Phát triển vaccine ngâm và cho ăn phòng bệnh do
Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictulari ở cá tra sử dụng vector chuyển vaccine
Bacillus subtilis
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng và PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường đại học khoa học
tự nhiên - Đại Học quốc gia Hồ Chí Minh

VINIF01 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DỰ ÁN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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7. VINIF.2021.DA00047 - Innovative and Smart Agriculture (InnSA) Platform: A Digital
Transformation and High Technology Integration for improved Coffee Value Chain and
Supply Chain in Vietnam
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Nguyễn Văn Duy
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nha Trang
8. VINIF.2021.DA00095 - Nghiên cứu cơ chế phá hủy vật liệu điện cực xúc tác và tìm
kiếm các giải pháp làm bền hóa chúng hướng tới chế tạo linh kiện quang điện hóa cho
sản xuất nhiên liệu H2 từ nước (PRE-H2)
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Trần Đình Phong
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội
9. VINIF.2021.DA00128 - VAIPE: Hệ thống theo dõi và hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ
thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật cho người Việt 
Chủ nhiệm dự án: GS.TS. Đỗ Ngọc Minh, TS. Phạm Huy Hiệu, TS. Nguyễn Thanh
Hùng
Tổ chức chủ trì: VinUniversity
10. VINIF.2021.DA00138 - Hệ thống internet vạn vật theo dõi điện tim thai nhi với cảm
biến không tiếp xúc 
Chủ nhiệm dự án: TS. Hàn Huy Dũng và TS. Nguyễn Minh Đức
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
11. VINIF.2021.DA00157 - Nghiên cứu cơ chế phân tử của hiện tượng thoái hóa giống
và sinh tổng hợp hoạt chất cordycepin ở nấm dược liệu Cordyceps militaris định hướng
ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh đột quỵ 
Chủ nhiệm dự án: TS. Hoàng Quốc Chính và TS. Vũ Xuân Tạo
Tổ chức chủ trì: Viện Ứng dụng công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
12. VINIF.2021.DA00159 - Thiết kế, chế tạo và điều khiển đa chế độ cho bộ xương
ngoài chi trên bệnh nhân Parkinson trong việc ngăn chặn run 
Chủ nhiệm dự án: PGS. Nguyễn Hoài Sơn và TS. Lưu Triều Phát
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
13. VINIF.2021.DA00163 - Nấm lớn trong rừng Việt Nam: ghi nhận các loài ăn được,
ước tính sản lượng, mùa vụ và khả năng nuôi trồng 
Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Nguyễn Đức Hoàng và TS. Lê Thị Huyền
Tổ chức chủ trì: Viện Nấm và Công nghệ Sinh học - Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam
14. VINIF.2021.DA00169 - Phát triển chip LED đa chức năng từ vật liệu metamaterials
định hướng ứng dụng cho chiếu sáng xe điện và màn hình phân giải cao 
Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Văn Quỳnh, GS.TS. Vũ Đình Lãm và TS. Nguyễn Hải Sơn
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học VinUniversity

VINIF01 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DỰ
ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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15. VINIF.2021.DA00171 - Xây dựng nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và
công nghệ quy mô quốc gia sử dụng công nghệ tính toán đám mây và dữ liệu lớn 
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Nguyễn Long Giang và TS. Đinh Văn Dũng
Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam
16. VINIF.2021.DA00192 - Nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo để giám sát sức
khỏe công trình cầu dựa trên dữ liệu lớn thu được từ các cảm biến thông minh 
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Bùi Tiến Thành, GS. Nguyễn Xuân Huấn và TS. Bùi Ngọc
Dũng
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Giao thông vận tải
17. VINIF.2021.DA00193 - Phát triển công nghệ làm lành vết thương ngoài da sử dụng
súng phun tế bào gốc và màng nano sinh học
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nam, GS. Chử Đức Trình và TS. Thân Thị
Trang Uyên
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
18. VINIF.2021.DA00199 - Synthesis of recombinant sgp130 to target IL-6 trans-
signalling and application for treatment of some human cancer types in intro and in vivo
Chủ nhiệm dự án: GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn và TS. Nguyễn Thị Mai Ly
Tổ chức chủ trì: Học viện Quân y
19. VINIF.2021.DA00203 - Development of Novel Anticancer Agents containing
Heterocyclic Pharmacophores 
Chủ nhiệm dự án: TS. Đặng ThanhTuấn
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
20. VINIF.2021.DA00212 - Nghiên cứu khám phá những dấu ấn sinh học mới hỗ trợ
theo dõi tiến triển bệnh gan mạn tính và chẩn đoán sớm ung thư tế bào gan nguyên
phát ở bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan B 
Chủ nhiệm dự án: TS. Nghiêm Xuân Hoàn và TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

VINIF01 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DỰ
ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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NHỮNG TÁC ĐỘNG NỔI BẬT

Xây dựng đội ngũ nhà khoa học trẻ và xuất sắc

Thông qua các dự án, số nghiên cứu sinh được hỗ trợ đào tạo là 43 người, số thạc sĩ
được đào tạo thành công hiện là 35 người, cùng với hơn 1.000 thành viên chính,
chuyên gia tham gia thực hiện 83 dự án. 

Tạo ra các nghiên cứu khoa học được đánh giá cao

Nhiều sản phẩm và kết quả nghiên cứu đã được thực hiện thành công và được Hội
đồng Khoa học đánh giá cao. 
Điển hình như 2 dự án đã được VINIF nghiệm thu:
Dự án Mạng quang tử silicon trên chip điều khiển được thông qua trí tuệ nhân tạo
(Controllable silicon-photonic network-on-chip via AI) (Chủ nhiệm dự án: TS. Trương
Cao Dũng, Tổ chức chủ trì: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) đã có 05 mẫu
silicon chip được chế tạo và đo kiểm; 02 Bản vẽ thiết kế chip và 01 bài Nature (Q1).

Dự án Giải pháp chuyển đổi văn bản thành tiếng nói tiếng Việt tự nhiên ứng dụng trí
tuệ nhân tạo – Vbee Vietnamese Text-to-Speech (Chủ nhiệm dự án: Ông Hồ Minh Đức
và TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Tổ chức chủ trì: Công ty CP Dịch vụ và Giải pháp xử lý
dữ liệu VBEE) đã hoàn thiện hệ thống API Cloud, hoàn thiện AI Call Center (AICC):
Outbound System, Inbound System, tập mẫu voice với 06 giọng, mỗi giọng có một tập
cơ bản (6 giờ thu âm) và một tập nâng cao (27 giờ thu âm), gồm giọng nam và nữ từ 3
miền Bắc, Trung, Nam; chuẩn hoá văn bản; mô hình DNN; Vbee On-Premise; mô hình
Tacotron + Wavenet.

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học

Các dự án của VINIF đã góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu tại các trường đại
học, viện nghiên cứu. Điển hình như Trường Đại học Quy Nhơn đã trở thành 1 trong 3
trung tâm nghiên cứu cơ bản chuyên sâu về toán và toán ứng dụng mạnh của cả
nước, là địa chỉ tin cậy trong đào tạo, phát triển và cung cấp nguồn nhân lực chất
lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên
và cả nước. Các dự án tại các trường đại học đầu ngành cả nước như Đại học Quốc
gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà
Nẵng...đã tạo nên những nhóm nghiên cứu mạnh với nhiều đóng góp cho nghiên cứu
khoa học. 

13
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VINIF tổ chức và tài trợ các sự kiện, hội thảo quốc tế có uy tín về khoa học và công
nghệ nhằm góp phần hỗ trợ, nâng cao năng lực nghiên cứu và các hợp tác trao đổi về
khoa học và công nghệ cho các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học.

Đơn vị tổ chức là các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức và cá nhân có uy tín, có
đóng góp tích cực và thiết thực cho cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam.

Các sự kiện và hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín và các nghiên
cứu viên, học viên trẻ để trao đổi, nắm bắt các hướng nghiên cứu hiện đại trên thế giới.
Chương trình đã góp phần thúc đẩy định hướng nghiên cứu, phát triển khoa học và
công nghệ Việt Nam theo kịp xu hướng thế giới. 

Năm 2021, VINIF đã tài trợ được 19 hội thảo, hội nghị và tổ chức 5 sự kiện, tọa đàm
thu hút nhiều nhà khoa học trẻ, các chuyên gia và giáo sư hàng đầu trong nước và
quốc tế tham gia như Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân,
GS. Vũ Hà Văn (Đại học Yale, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn), PGS. Nguyễn Ngọc
Doanh (Đại học Thủy lợi), PGS. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup)... Để thích ứng với
đại dịch Covid, VINIF đã tổ chức nhiều sự kiện và hội thảo trực tuyến và thu hút được
nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, chuyên gia, giáo sư trong nước và quốc tế
với hơn 300,000 lượt xem trực tuyến và nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn
đọc qua các bài báo và chương trình truyền hình. 

VINIF03
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC, 
TÀI TRỢ SỰ KIỆN VÀ HỘI THẢO

14
Sự kiện tọa đàm ngày Toán học quốc tế 2021



P A G E  0 2

Hội thảo Ngày Toán học quốc tế 2021: Toán, Học thế nào và làm ở đâu?
Hội thảo Ngày Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2021 "Đổi mới sáng tạo
để kiến tạo tương lai"
Hội thảo Sách Khoa học Công nghệ và Cuộc sống
Tọa đàm "Định hướng nâng cao kỹ năng quản lý các chương trình tài trợ của
Quỹ"
Hỏi - đáp trực tuyến Chương trình tài trợ Khoa học Công nghệ
Lễ công bố tài trợ học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ 
Lễ Công bố và sơ kết 02 năm Chương trình Học bổng và Đào tạo
Lễ Công bố và sơ kết 02 năm Chương trình Khoa học Công nghệ
Hội nghị quốc tế về truyền thông và điện tử (ICCE), Trường Đại học Bách Khoa
Hà Nội, kết hợp Đại học Bách Khoa TP.HCM và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tổ
chức
Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 19, Viện Toán học, Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức
Hội thảo RICE - Khoa học quốc tế lần thứ 6 "Nghiên cứu về tính toán thông
minh trong kỹ thuật", Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương tổ chức
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên “STARTUP RUNWAY 2021”,
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức trực tuyến
Triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin- 60 năm nhìn lại", Trường Đại học Thủy lợi
và Hội nạn nhân chất độc màu da cam tổ chức
Hội thảo quốc tế và triển lãm công nghệ "Trí tuệ nhân tạo và con người:
Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ", Viện Quốc tế
Pháp ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
Cuộc thi Toán mô hình 2021, Hội ứng dụng toán học Việt Nam tổ chức
Hội thảo về tiếng Việt và Xử lý giọng nói (VLSP 2021), Câu lạc bộ xử lý ngôn
ngữ và tiếng nói tiếng việt (VLSP) và Hội tin học Việt Nam tổ chức
Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia
Nhật Bản và Viện CNRS Néel (Pháp) đồng tổ chức
Hội nghị quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 15 về công nghệ máy tính và truyền
thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức
Hội thảo khoa học quốc tế về “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo
giáo viên” lần thứ hai, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức
Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 về “Mô hình hoá và tối ưu tính toán trong
khoa học quản lý và hệ thống thông tin”, Học viện kỹ thuật mật mã tổ chức

Các sự kiện VINIF tổ chức và tài trợ năm 2021

VINIF03
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC, 
TÀI TRỢ SỰ KIỆN VÀ HỘI THẢO
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Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về “Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng
Công nghệ thông tin - FAIR” năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực
phẩm TPHCM tổ chức
Hội nghị quốc tế về Khoa học Máy và Cơ cấu khu vực Châu Á, Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội và Học viện Kỹ thuật Quân sự đồng tổ chức
Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông
tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội Vô tuyến Điện tử
Việt Nam tổ chức
Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 4: Hội nghị sinh học 2021, Trung tâm Quốc tế Khoa
học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức
Hội thảo Toán tin Ứng dụng trong chuyển đổi số nông nghiệp, thực phẩm và
nông thôn, Hợp tác xã nông nghiệp số tổ chức
Hội thảo quốc tế văn hóa và Giáo dục lần thứ 2 năm 2021 với chủ đề: Giáo
dục Tân học ở Đông Á và Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX,
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức
Hội nghị khoa học Việt Nam về các Khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ
nhất (VCEES), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ
chức

VINIF03
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC, 
TÀI TRỢ SỰ KIỆN VÀ HỘI THẢO
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Giao lưu và trao đổi

Các hội nghị, hội thảo đã thu hút sự quan tâm của giới khoa học trong nước và quốc
tế. Năm 2021, VINIF tổ chức và tài trợ các hội nghị, hội thảo trực tiếp và trực tuyến.
Các sự kiện được tổ chức trực tuyến cũng thu hút được nhiều sự quan tâm và theo
dõi, tạo cơ hội học hỏi và trao đổi cho các nghiên cứu sinh, nhà khoa học và các bạn
trẻ. Điển hình như, Lễ công bố Học bổng sau Tiến sĩ do VINIF tổ chức đã thu hút gần
190,000 lượt tiếp cận, 23,000 lượt tương tác, hơn 18,000 lượt xem sự kiện trên trang
Fanpage VINIF và có 35 đơn vị trường, báo chí đưa tin. 

Xây dựng mạng lưới

Thông qua các buổi hội thảo, hội nghị đã xây dựng được mạng lưới các nhà khoa học,
nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như Y học, Sinh học và Công nghệ sinh học. Từ
đó, thúc đẩy trao đổi và hợp tác khoa học cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam làm việc
trong các lĩnh vực nghiên cứu học thuật cơ bản và ứng dụng, công nghiệp và các lĩnh
vực quản lý của khoa học đời sống. Điển hình là VINIF đã giúp mở rộng mạng lưới hợp
tác khoa học công nghệ giữa Trường Đại học Y Hà Nội, VinBigdata, Đại học
Queensland (Úc) và các đối tác phát triển trong và ngoài nước (Trường Đại học Y Hà
Nội), giúp kết nối, tập hợp với các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong nước và
quốc tế (Trường Đại học Quy Nhơn). 
Năm 2020, VINIF đã mở Chuyên mục Khoa học thường thức để kết nối và tạo không
gian chia sẻ cho các nhà khoa học. Trang blog đã có 18 bài viết từ các chuyên gia và
nhà khoa học với gần 24,000 lượt xem. Bài viết Giải mã vaccine thế hệ mới chống
COVID-19 của PGS.TS. Lê Thị Lý đã thu hút gần 3500 lượt xem hay bài Tìm hiểu về
một Mô hình dự báo dịch Covid-19 từ Vũ Hán của TS. Nguyễn Hoàng Thạch và
PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương đã thu hút gần 2000 lượt xem. 
Trong năm 2022, VINIF sẽ mở VINIF Alumni để kết nối và xây dựng mạng lưới các học
viên nhận được học bổng và tài trợ của VINIF.  

NHỮNG TÁC ĐỘNG NỔI BẬT
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VINIF phối hợp với các đơn vị khoa học uy tín tổ chức các khóa học ngắn hạn (từ 2
tuần đến 2 tháng) và các bài giảng đại chúng. Diễn giả là các chuyên gia đầu ngành
trong nước và quốc tế như GS. Vũ Hà Văn (Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn), PGS. TS.
Trần Trọng Dương (Viện Nghiên cứu Hán Nôm), PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn (Trưởng
Khoa Vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội),
PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam và Quỹ VINIF)...

Đơn vị tổ chức: các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức có uy tín trong khoa học
đào tạo và diễn giả là các nhà khoa học có uy tín và nhiều kinh nghiệm.

 

Năm 2021, Quỹ đã tài trợ và tổ chức 2 sự kiện, 24 bài giảng đại chúng và 4 khóa học
ngắn hạn. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người tham gia trực tiếp và hàng trăm nghìn
người theo dõi trực tuyến. 

VINIF05 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ 
KHÓA HỌC NGẮN HẠN 
VÀ GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG
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VINIF05 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ 
KHÓA HỌC NGẮN HẠN 
VÀ GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG

Các sự kiện VINIF đồng tổ chức và tài trợ năm 2021

- Ngày Khoa học và Công nghệ
Quỹ VINIF tài trợ và đồng tổ chức sự kiện với Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên
cứu Toán học UNESCO.
Sự kiện đã tiếp cận với 49,800 người, 1,100 lượt xem trang sự kiện, nhận được 478
lượt phản hồi trên Fanpage của Quỹ. Các bài giảng đại chúng đã thu hút hơn 50,000
lượt xem.
- Hội thảo và Tọa đàm "TOÁN: Học thế nào và Làm ở đâu?"
Quỹ VINIF tài trợ và đồng tổ chức sự kiện với Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên
cứu Toán học UNESCO
Sự kiện có 200 người đến tham dự nghe giảng, trong đó có các nhà khoa học của
nhiều ngành như Vật Lý, Y học,… và các bạn học viên, sinh viên của các trường.
Trang sự kiện đã tiếp cận với 49,800 người, 1,100 lượt xem trang sự kiện, nhận được
478 lượt phản hồi trên Fanpage của Quỹ. Các bài giảng đại chúng đã thu hút hơn
50,000 lượt xem. Ngoài ra, bài giảng livestream của PGS. Phan Thị Hà Dương (Viện
Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quỹ VINIF) được
chuyển thành bài “Các khối đa diện đều và những bí ẩn toán học” và đăng lên Báo lao
động online và Báo lao động cuối tuần (Báo giấy).
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PGS. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam, Quỹ VINIF) với bài giảng Những Khối đa diện đều và những bí

ẩn toán học trong ngày Toán học quốc tế 2021
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GS. Vũ Hà Văn (Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn): Fast
computation - The Magic of Sampling 
PGS. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, Quỹ VINIF): Những Khối đa diện đều và những bí ẩn toán học
PGS. Nguyễn Ngọc Doanh (Trường Đại học Thủy lợi): Toán học trong cuộc chiến
chống COVID - 19
GS. Vũ Hà Văn (Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn): Chuyện của
Paul 
TS. Hà Minh Hoàng (Đại học Phenikaa): Vận trù học và toán tối ưu được ứng
dụng như thế nào tại Việt Nam?
PGS. TS. Trần Trọng Dương (Viện Nghiên cứu Hán Nôm): Từ khảo cổ đến công
nghệ thực tế ảo: Trường hợp Chùa Một Cột thời Lý năm 1105
PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn (Trưởng Khoa Vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội): Một số bài toán hình học và giản đồ cây trong
Virus
TS.BS. Phạm Quang Thái (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương): Công nghệ sản xuất
Vắc xin COVID-19, Những điều cần lưu ý khi tiêm Vắc xin COVID -19 tại Việt
Nam
TS. Võ Sỹ Nam (Trưởng phòng Y sinh ứng dụng, Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn):
Giải mã Gen trong kỷ nguyên Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh (Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học – HTX Nông nghiệp
số): Linked Data cho Dữ liệu mở trong Nông nghiệp Nông thôn
PGS.TS. Hồ Đăng Phúc (Nguyên Trưởng phòng Xác suất thống kê – Viện Toán
học): Thống kê – Chiếc cầu kết nối Toán học với các Khoa học thực nghiệm"
PGS. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, Quỹ VINIF): Thế giới của chúng ta rộng lớn hay bé nhỏ?
PGS. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, Quỹ VINIF): Một số bài Toán trên mạng phức tạp - Khai mạc trường
hè về các chủ đề nâng cao trong Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo"
PGS. Đỗ Quang Yên (Đại học Virginia): Random polynomials: an invitation
PGS. Đỗ Quang Yên (Đại học Virginia): The number of real roots for random
trigonometric polynomials: universality and non-universality of the variance 
PGS. Đỗ Quang Yên (Đại học Virginia): Convergence of Fourier series and
related stories, trong Summer Meeting 2021 (Gặp gỡ mùa hè 2021)
TS.Tô Thanh Thúy (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội):
Giải Nobel cho Sinh lý học/ Y học 2021: Khám phá ra thụ thể tiếp nhận cảm giác
về nhiệt độ và áp lực

Các bài giảng đại chúng và khóa học ngắn hạn VINIF tài trợ năm 2021 

VINIF05 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ 
KHÓA HỌC NGẮN HẠN 
VÀ GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG
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Chuỗi bài giảng về Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 

Khóa học “Tính toán lượng tử: lý thuyết và thực hành”, Trung tâm quốc tế khoa
học và giáo dục liên ngành ICISE, Quy Nhơn tổ chức.

   - GS. KC Santosh (Đại học South Dakota, Hoa Kỳ): Introducing Active Learning to  
Healthcare
   - PGS. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam,  Quỹ VINIF): Some methods for generating complex networks
  - TS. Lê Duy Dũng (Trường Đại học VinUni): Collaborative Curating for Discovery
and Expansion  of Visual Clusters 
   - TS. Lê Hồng Phương (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà
Nội): An Introduction to Mathematical Modeling of Financial Markets
    - PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Nga (ESILV, Pháp): Security of embedded systems
   - GS. Laurent Prévot (Đại học Aix Marseille, Pháp): Weakly-supervised approach to
conversations 

 

VINIF05 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ 
KHÓA HỌC NGẮN HẠN VÀ 
GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG
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Các diễn giả tham gia chuỗi bài giảng đại chúng trong sự kiện 
ngày Khoa học Công nghệ
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NHỮNG TÁC ĐỘNG NỔI BẬT

Cầu nối

Chương trình là cầu nối chuyển giao tri thức và kinh nghiệm chuyên ngành từ các giáo
sư, nhà nghiên cứu, nhà công nghệ có tiếng trên thế giới và Việt Nam. Thông qua các
bài giảng đại chúng, các học viên, sinh viên và nghiên cứu viên có cơ hội được kết nối
với các giáo sư và chuyên gia trong ngành, giúp họ được trang bị kiến thức cho những
kế hoạch và định hướng tương lai. 
Điển hình như, chuỗi bài giảng trong sự kiện ngày hội Toán: Học thế nào & Làm ở đâu
đã thu hút hơn 50,000 lượt xem và nhiều báo đưa tin như báo Vietnamnet, báo Thanh
niên, báo Zingnews...

Nâng cao năng lực

Các khóa đào tạo tại chỗ, đào tạo thỉnh giảng đã  góp
phần nâng cao năng lực đội ngũ khoa học công nghệ 
của Việt Nam nói chung cho các trường đại học, viện 
nghiên cứu hàng đầu trong nước, giúp các trường tổ 
chức được nhiều hoạt động khoa học có ý nghĩa khác, 
như các khóa học ngắn ngày, hội thảo khoa học của 
học viên cao học và sinh viên, bài giảng đại chúng
(Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội - Đại học 
Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Trường Đại học 
Cần Thơ v.v.). 

Lan tỏa 

Thông qua các buổi đào tạo, bài giảng như chương trình Ngày Khoa học Công nghệ đã
phát động tinh thần nghiên cứu, lan tỏa được những kiến thức khoa học công nghệ
mới tới đại chúng và tiếp thêm động lực cho các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam.  
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Các diễn giả tham gia Tọa đàm
ngày Toán học quốc tế 2021
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Chương trình hỗ trợ tài chính cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ
hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành
Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Y dược, Kinh tế hoặc Giáo dục. VINIF hướng đến thay
đổi tư duy và văn hóa tài trợ, đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, kiến tạo bệ
phóng cho đội ngũ trí thức trẻ, từ đó, đẩy mạnh sự phát triển của mạng lưới tri thức tại
các trường, viện trên cả nước.

Đối tượng: các sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ
nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ, học
viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học chương trình sau đại học tại một cơ sở
đào tạo sau đại học trong nước.

Mức tài trợ: 120 triệu/năm dành cho học bổng Thạc sĩ và 150 triệu/năm dành cho học
bổng Tiến sĩ. 

Tiêu chí nhận học bổng: ứng viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc
trong vòng hai năm trước thời điểm nộp hồ sơ, sở hữu các giải thưởng, đồng thời xây
dựng được định hướng nghiên cứu cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và
đặc biệt phải có thư giới thiệu của các nhà khoa học uy tín trong ngành. 

VINIF06 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG
THẠC SĨ,  TIẾN SĨ TRONG NƯỚC
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Lễ công bố và sơ kết 2 năm các chương trình học bổng và đào tạo



P A G E  0 2

Từ 626 hồ sơ, quy trình tuyển chọn khắt khe và minh bạch, gồm ba vòng đánh giá,
thẩm định được thực hiện bởi Hội đồng Khoa học gồm 70 chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ
uy tín trong nước và quốc tế, đã chọn được 300 gương mặt tiêu biểu cho năm 2021.

Năm 2021, có 49 trường đại học, viện nghiên cứu đóng vai trò đơn vị đào tạo thạc sĩ,
tiến sĩ đồng hành cùng VINIF. Nhiều lĩnh vực nghiên cứu tham gia chương trình trải dài
từ các khối ngành từ Khoa học – Kỹ thuật đến Kinh tế, Giáo dục. Trong đó, đối với học
bổng Thạc sĩ, chiếm tỉ trọng lớn nhất là Khoa học máy tính (17,5%). Còn học bổng Tiến
sĩ, Sinh học và Công nghệ sinh học là lĩnh vực dẫn đầu về số lượng nghiên cứu sinh
(16%). Tỉ lệ nghiên cứu sinh nữ được nhận học bổng Tiến sĩ là 47,3% và học bổng
Thạc sĩ là 44,17%. 

VINIF06 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG
THẠC SĨ,  TIẾN SĨ TRONG NƯỚC
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NĂM 2021

626 hồ sơ đăng ký 
300 hồ sơ được chọn 
Tổng số tiền lên đến 40 tỷ
đồng. 

GS. TS. Nguyễn Hải Nam (Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội) chia sẻ
trong Lễ công bố và sơ kết 2 năm các chương trình học bổng và đào tạo
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NHỮNG TÁC ĐỘNG NỔI BẬT

Đánh giá và công nhận

Các cá nhân nhận được học bổng của VINIF đều được các trường đại học, viện nghiên
cứu đánh giá cao và vinh danh trên các trang thông tin của trường, viện. Họ cảm thấy
được công nhận cho những nỗ lực học hỏi của bản thân. 

Học bổng đã hỗ trợ tôi không chỉ về mặt vật chất mà còn về cả tinh
thần, đó cũng là một sự công nhận và khuyến khích tôi theo đuổi đam
mê nghiên cứu khoa học.

Chị Đặng Thị Tuyết Ngân

Giảng viên Viện Kỹ thuật Hóa học - Trường Đạ i  học Bách khoa Hà Nộ i

Nguồn động lực

Học bổng này thực sự đã trở thành nguồn động viên cho nhà trường và tài trợ phù hợp
với định hướng phát triển của trường. Ngoài ra, học bổng còn là nguồn động lực to lớn
cho các bạn trẻ phấn đấu và tập trung vào nghiên cứu khoa học.

Học bổng thật sự đã giúp tôi rất nhiều trong việc tập trung làm nghiên
cứu trong nước. Học bổng giúp tôi trang trải cuộc sống, sinh hoạt, tập
trung vào nghiên cứu khoa học. Nhờ có học bổng mà tôi đã hoàn thành
chương trình Tiến sĩ và bảo vệ đúng hạn năm 2021 tại Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội. Tôi vô cùng cảm ơn Quỹ đã cho tôi cơ hội nhận được
học bổng và hy vọng nhiều nghiên cứu sinh khác cũng nhận được học
bổng để có thể hoàn thành luận án Tiến sĩ.

Anh Bùi Hả i  Phong

Tiến sĩ Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ  thông tin, Trường Đạ i  học Bách Khoa

Hà Nộ i
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Học bổng đã giúp mình có thêm động lực phấn đấu, tập trung nghiên
cứu khoa học và đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Mình rất
trân trọng và cảm ơn Quỹ VINIF.

Chị Hồ  Thị Oanh 

Nghiên cứu viên tạ i  Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ  Việt

Nam
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Năm 2021 là năm đầu tiên VINIF triển khai Chương trình Học bổng sau Tiến sĩ trong
nước dành cho Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Y
dược, Kinh tế hoặc Giáo dục. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ cho các tiến sĩ từ các
đại học uy tín ở nước ngoài hoặc mới bảo vệ trong nước thực hiện nghiên cứu sau tiến
sĩ toàn thời gian tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học tại Việt Nam. Chương
trình đã thu hút rất nhiều các tiến sĩ trẻ trong và ngoài nước với các thành tích nghiên
cứu nổi bật nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. Chương trình được đánh giá là
1 trong 5 sự kiện của năm do báo Khoa học và Phát triển đăng. 

Học bổng sau Tiến sĩ mở ra cơ hội cho các tiến sĩ theo đuổi những công trình nghiên
cứu, tiếp thêm nguồn lực phát triển sự nghiệp một cách mạnh mẽ và đột phá. Tại Việt
Nam, VINIF là đơn vị tư nhân đầu tiên triển khai chương trình postdoc với mục tiêu thu
hút đội ngũ khoa học có trình độ và uy tín quốc tế quay về nghiên cứu tại Việt Nam,
cũng như hỗ trợ các tiến sĩ trong nước có điều kiện làm việc tối ưu.

Năm 2021, Quỹ nhận được 187 hồ sơ tham gia chương trình, trong đó, có 111 tiến sĩ
mới bảo vệ ở nước ngoài. Từ 187 hồ sơ xuất sắc kể trên, trải qua 3 vòng đánh giá khắt
khe và minh bạch của hội đồng xét duyệt gồm 65 nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong
nước và quốc tế, 30 tiến sĩ ưu tú đã được lựa chọn để nhận học bổng, với mức tài trợ
30 triệu VNĐ/tháng, thời gian tối đa không quá 24 tháng. Tổng kinh phí lên tới 11 tỷ
đồng. 

VINIF07 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 
SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC
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Lễ công bố học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ năm 2021
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 TS. Đào Tuấn Anh, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Bergakademie Freiberg,
Đức
 TS. Vũ Thị Ngọc Ánh, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại
học Quốc gia Hà Nội
 TS. Trương Đắc Dũng, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc
 TS. Phạm Tiến Đạt, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
 TS. Dương Thị Giang, bảo vệ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ
 TS. Nguyễn Vân Hà, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Newcastle, Úc
 TS. Dương Đình Hảo, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản
 TS. Lương Ngọc Hoàng, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Delft, Viện nghiên
cứu Toán và Khoa học máy tính, Hà Lan
 TS. Nguyễn Quang Huy, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Montpellier, Pháp
 TS. Trần Vũ Tùng Lâm, bảo vệ tại Tiến sĩ Đại học Lyon, Pháp
 TS. Nguyễn Kiều Linh, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại
học Quốc gia Hà Nội
 TS. Phạm Thành Luân, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại
học Quốc gia Hà Nội
 TS. Nguyễn Thị Mai Ly, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường đại học Tuebingen, Đức
 TS. Lê Thị Phương Mai, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Sapienza University of Rome, Ý
 TS. Mai Thị Phương Nga, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Picardie Jules Verne, Pháp
 TS. Trần Đức Nghĩa, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Paris Descartes, Pháp
 TS. Nguyễn Thị Thùy Nhung, bảo vệ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 TS. Trương Quỳnh Như, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Namur, Bỉ
 TS. Nguyễn Ý Như, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Yamanashi, Nhật Bản
 TS. Nguyễn Hồng Phúc, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ, Đài
Loan
 TS. Đặng Vinh Quang, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc
 TS. Lê Mai Sơn, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại Học Quốc Lập Trung Ương Đài
Loan

30 tiến sĩ xuất sắc được nhận học bổng hiện đang nghiên cứu trong các lĩnh vực mũi
nhọn như Toán học, Vật lý, Cơ khí - Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Hóa học, Y - Y
sinh... Đáng chú ý, 55% là tỷ lệ tiến sĩ dưới 35 tuổi, trong đó, có nhiều tiến sĩ trở về từ
các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín của nước ngoài. Tỷ lệ nữ tiến sĩ đăng ký
tham gia chương trình là 43%.

Danh sách các Tiến sĩ xuất sắc nhận học bổng sau Tiến sĩ năm 2021

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
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23. TS. Lê Thế Tâm, bảo vệ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam
24. TS. Lưu Thị Hoài Thương, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học SungKyunKwan, Hàn Quốc
25. TS. Đặng Thủy Tiên, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại Học Queensland, Úc
26. TS. Phạm Duy Toàn, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Naresuan, Thái Lan
27. TS. Hoàng Thanh Tùng, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
28. TS. Hoàng Thế Tuấn, bảo vệ Tiến sĩ tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam
29. TS. Nguyễn Thúy Vân, bảo vệ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

VINIF07 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 
SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC
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PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo)
chia sẻ trong lễ công bố học bổng sau Tiến sĩ
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NHỮNG TÁC ĐỘNG NỔI BẬT

Hiện thực hóa ước mơ và lan tỏa đam mê

Các chương trình tài trợ học bổng là một trong những đòn bẩy mạnh mẽ góp phần tạo
nên một môi trường hấp dẫn thu hút nhân tài trở về cống hiến cho sự phát triển của
quốc gia. Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ
nhưng không ít tài năng trẻ về nước để tiếp tục phát triển sự nghiệp lại chưa tìm được
vị trí, thu nhập và cơ hội phù hợp, học bổng này chính là tác nhân thu hút tài năng trẻ
về Việt Nam cống hiến. Ngoài ra, chương trình này của VINIF đã thu hút được sự quan
tâm của các ban ngành, báo chí và truyền thông, tạo cơ hội cho ngành đào tạo khoa
học được quan tâm nhiều hơn. 

Ai đã từng trải qua những năm tháng làm
nghiên cứu sinh đều thấu hiểu nghiên cứu
khoa học (NCKH) là công việc không dễ dàng,
đòi hỏi sự học tập và làm việc nghiêm túc, bền
bỉ. Động lực NCKH của tôi bắt nguồn từ mơ
ước làm khoa học để góp phần công sức nhỏ
bé cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn.
Học bổng postdoc của VINIF góp phần giúp tôi
hiện thực hóa ước mơ và khiến tôi vững tin
trên con đường NCKH.

Chị Nguyễn Thị Thùy Nhung 

Tiến sĩ, Học viện Khoa học và Công nghệ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ  Việt

Nam 

29

Với sự đồng hành của VINIF, tôi tin chắc đề tài
postdoc của mình không chỉ đóng góp cho sự phát
triển của nền nông nghiệp nước nhà mà còn có thể
lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho các
bạn trẻ.

Anh Trần Đức Nghĩa

Tiến sĩ, Đạ i  học Paris Descarter, Pháp



P A G E  0 2

Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học dữ liệu ứng dụng tại Trường Đại học Quy
Nhơn
Đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hướng Khoa học dữ
liệu, gắn liền với Học máy và Trí tuệ nhân tạo tại Viện John von Neumann và
Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học dữ liệu tại Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng tại Viện Toán học
Đào tạo Thạc sĩ Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Viện Công nghệ Thông tin
và Truyền thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đào tạo Thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại
học Quốc gia Tp.HCM
Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học dữ liệu tại Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (tài trợ lần 2)
Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng tại Viện Toán học (tài trợ lần 2)

Chương trình Tài trợ và hợp tác đào tạo Thạc sĩ Khoa học dữ liệu là chương trình hợp
tác giữa VINIF và các viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam nhằm hỗ trợ
nguồn lực tài chính và công nghệ, mạng lưới tri thức và chuyên gia cho cơ sở đào tạo
(CSĐT) và học viên cao học có điều kiện học tập, nghiên cứu đạt tầm quốc tế. 

Mỗi năm Quỹ tài trợ 2 tỷ đồng và thời gian tài trợ tối đa 3 năm. Trong năm 2021, Quỹ
đã ký thêm 1 đề án mới và tài trợ lần hai cho 2 đề án. 

Quỹ đã ký kết Hợp tác đào tạo thạc sĩ Khoa học dữ liệu với các trường Đại học, Viện
nghiên cứu đầu ngành của Việt Nam gồm Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Mục tiêu chương trình hướng tới xây dựng các
chương trình đào thạc sĩ Khoa học dữ liệu, Toán ứng dụng kết hợp lý thuyết chuyên
sâu và thực tiễn tiến tới đạt trình độ quốc tế. 

Đề án được VINIF tài trợ 

VINIF08 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ VÀ
HỢP TÁC ĐÀO TẠO THẠC SĨ
KHOA HỌC DỮ LIỆU
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Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên
địa chất non nước Cao Bằng

Kiều tầm nguyên hoặc Truyện Kiều trong di cảo của Hoàng Xuân Hãn

Truyện tranh lớp học nghề cổ Việt Nam

01 dự án đang hoàn thiện hồ sơ

 Chuỗi tọa đàm về chủ đề “Thành phố bền vững”

Hội thảo “Nghĩ và sống thành phố của ngày mai”

Hội thảo “Tái định nghĩa kiến trúc ở Đông Nam Á”

VINIF hợp tác, tài trợ các sự kiện và dự án nhằm lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử (bao
gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như tiếng
nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín
ngưỡng; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tri thức dân gian; di tích lịch
sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; các tài sản tinh
thần hoặc vật chất do lịch sử để lại).

Đơn vị tổ chức là các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức, cá nhân có uy tín, có
đóng góp tích cực, thiết thực trong việc lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Việt
Nam.

Năm 2021, Quỹ bắt đầu khởi động chương trình này: tài trợ 4 sự kiện với mức tổng
kinh phí là 300 triệu đồng và xét chọn 4 dự án với tổng kinh phí là 8,5 tỷ đồng. 

Các dự án được VINIF tài trợ năm 2021

      Chủ nhiệm dự án: TS. Bùi Bích Lan, Viện Dân tộc học 
      Tổ chức chủ trì: Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

      Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Nhật Anh, TGĐ Công ty Nhã Nam
      Tổ chức chủ trì: CTCP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

      Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trí Nhân

Các sự kiện được VINIF tài trợ năm 2021

      Đơn vị tổ chức: Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức

      Số lượng khách tham gia: 60 người (theo quy định về giãn cách xã hôi)
      Phát trực tuyến thu hút với hơn 3,000 lượt xem

      Số lượng khách tham gia: 60 người (theo quy định về giãn cách xã hôi)
      Phát trực tuyến thu hút với hơn 2,400 lượt xem
  

VINIF09 
CHƯƠNG TRÌNH LƯU GIỮ 
CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA LỊCH SỬ
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 Hội thảo quốc tế “Phát triển từ cơ sở"

 Chương trình Hà Nội Mùa Đông 2021

Sự kiện Giới thiệu và tìm hiểu trò chơi dân gian qua tác phẩm Các hoạt động trong
xã hội trẻ em An Nam ở Bắc Kỳ của tác giả Ngô Quý Sơn

Đơn vị tổ chức: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Hội thảo nhận được nhiều báo cáo tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài
nước. Phần lớn các báo cáo này tập trung vào vai trò của các nhà dân tộc học/nhân
học trong phát triển và tiếng nói, quan điểm của người dân ở cơ sở về phát triển.

Đơn vị tổ chức: Okia Hanoi Film Production
Sự kiện đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà làm phim, biên kịch...tạo ra trải
nghiệm thú vị và cơ hội học tập chia sẻ. Sau 8 ngày đã chọn được 16 dự án xuất sắc
nhất của 30 nhà làm phim trẻ trên khắp cả nước. 

Đơn vị tổ chức: CTCP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam
Cuốn sách được Đắc Lộ Thư Xã (Edition Alexandre de Rhodes) xuất bản lần đầu năm
1944, với lời tựa của Paul Lévy - Trưởng Ban Dân tộc học Viện Viễn Đông Bác cổ, họa
sĩ Ngô Thúc Dung minh họa. Bản dịch tiếng Việt sẽ được ra mắt trong quý I năm 2022. 
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Hội thảo Sách Khoa học và Cuộc sống năm 2021
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Với tầm nhìn đồng hành và giúp đỡ các nhà khoa học thực hiện các nghiên cứu và
sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam, kể từ khi
thành lập đến nay, VINIF luôn không ngừng phát triển và đổi mới để đạt những chuẩn
mực quốc tế cao nhất. VINIF đồng hành cùng các nhà khoa học, tổ chức, trường và
các viện để khuyến khích và khơi dậy niềm đam mê, giúp họ tự tin tiếp tục và hoàn
thành hành trình nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm có giá trị bền vững và thiết thực
cho cộng đồng.

Sau hơn 3 năm thành lập và phát triển, VINIF đã hợp tác với hơn 90 viện nghiên cứu,
trường đại học trong cả nước, tài trợ và quản lý 83 dự án, cấp 750 học bổng Thạc sĩ,
Tiến sĩ, cấp 30 học bổng sau Tiến sĩ, tài trợ và hợp tác 6 đề án đào tạo Thạc sĩ, tổ
chức và tài trợ nhiều hội thảo, sự kiện khoa học – công nghệ, tổ chức 36 bài giảng đại
chúng với hơn 300,000 lượt theo dõi trực tuyến, với tổng kinh phí tài trợ hơn 600 tỷ
đồng. 
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Lễ trao học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2020
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Quá trình phát triển

01/2019
Mở chương trình Tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ
(VINIF01)

03/2019
Mở chương trình Hợp tác, tài trợ sự kiện và hội thảo (VINIF03) 

01/2019
Mở chương trình Tài trợ Khóa học ngắn hạn và Giáo sư thỉnh giảng
(VINIF05) 

03/2019
Mở chương trình Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
(VINIF06) 

35

01/2020
Mở chương trình Tài trợ và hợp tác đào tạo Thạc sĩ Khoa học dữ liệu
(VINIF08)

03/2020
Mở chuyên mục Khoa học thường thức

01/2021
Mở chương trình Học bổng Sau Tiến sĩ (VINIF07) 

01/2021
Mở chương trình Lưu giữ các giá trị Văn hóa, Lịch sử (VINIF09) 



02/2020
VINIF tài trợ tức thời cho 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19). Chương trình nhằm đẩy mạnh các
biện pháp khẩn cấp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, cung cấp thông tin hỗ trợ
cảnh báo sớm, hướng tới chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội 
Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Viện John von Neumann – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  
Trường Đại học Quy Nhơn 

05/2020
VINIF ký kết Hợp tác đào tạo Thạc sĩ Khoa học dữ liệu với 5 trường đại học, viện
nghiên cứu đầu ngành tại Việt Nam:
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10/2020
VINIF tài trợ 136 tỷ đồng cho 28 dự án khoa học công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực như
Gen và tế bào, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa, Năng lượng tái tạo,
Vật liệu thế hệ mới...Với suất tài trợ cao nhất lên tới 10 tỷ đồng, các nhà nghiên cứu sẽ
có nguồn lực kịp thời để chi trả cho thành viên dự án, thuê chuyên gia trong và ngoài
nước, mua nguyên nhiên vật liệu, trang thiết bị, thực hiện công bố quốc tế và đăng ký
sáng chế, v.v.

11/2020
VINIF trao tặng 293 suất học bổng trị giá gần 38 tỷ đồng cho các học viên, nghiên cứu
sinh trong các lĩnh vực Khoa học Công nghệ, Kỹ thuật, Y dược. Học bổng Tiến sĩ trị giá
150 triệu đồng/năm

Những cột mốc ấn tượng 

12/2019
VINIF trao 160 suất học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trị giá 23 tỷ đồng

09/2019
VINIF tài trợ 124 tỷ đồng cho 20 dự án khoa học và công nghệ

11/2021 
VINIF trao tặng 300 suất học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trị giá 40 tỷ đồng và 30 suất bọc
bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ (postdoc) trị giá 11 tỷ đồng trong các lĩnh vực Khoa học
Công nghệ, Kỹ thuật, Y dược, Kinh tế và Giáo dục.
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Sau ba năm, chương trình tài trợ Dự án Khoa học và Công nghệ đã có những con số
và sản phẩm ấn tượng:
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38

Các chương trình Học bổng và Đào tạo đã có những kết quả ấn tượng và VINIF sẽ tăng
gấp đôi số lượng học bổng sau Tiến sĩ trong năm 2022.
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NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG 

44
Tổ chức 44 hội thảo

8,000
Hơn 8,000 người tham gia trực tiếp 

300,000
Hơn 300,000 người theo dõi online
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150
Hơn 150 đơn vị trường, đơn vị báo chí và kênh truyền hình 

36
Tổ chức 36 Bài giảng đại chúng và 1 khóa học ngắn hạn

187
Có 187 hồ sơ xuất sắc tham dự chương trình học bổng sau Tiến sĩ

11
Tài trợ 11 tỷ đồng cho học bổng sau Tiến sĩ

111
Có 111 Tiến sĩ mới bảo vệ ở nước ngoài

43
Tỉ lệ nữ tham gia chương trình học bổng sau Tiến sĩ là 43%
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Nhận được nhiều sự quan tâm của các nghiên cứu viên, các nhà khoa học, các chuyên
gia và các cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế, năm 2022, VINIF sẽ tiếp tục có nhiều
thay đổi. Trong năm 2022, VINIF sẽ tăng học bổng sau Tiến sĩ trong nước lên tới 60 học
bổng, gấp đôi năm 2021, và học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước là 300 học bổng. 

Trong năm 2022, VINIF sẽ xây dựng một câu lạc bộ dành cho các học viên đã nhận học
bổng của VINIF và đã nhận tài trợ từ dự án của VINIF. Quỹ hướng đến xây dựng các thế
hệ các nhà khoa học trẻ am hiểu nhiều lĩnh vực, sáng tạo và có trách nhiệm xã hội. Các
thành viên sẽ được hưởng một môi trường sáng tạo, hợp tác và đa văn hóa, có cơ hội
trao đổi với các nhà khoa học khác và tạo dựng các quan hệ hợp tác với các thành viên
khác.

Từ những thành quả đã đạt được, VINIF sẽ tiếp tục đổi mới và sáng tạo để hỗ trợ cho
các nghiên cứu khoa học, góp phần thay đổi tác phong, môi trường nghiên cứu ở Việt
Nam và xây dựng một Việt Nam bền vững.

Diễn giả và các bạn trẻ trong sự kiện ngày Toán học quốc tế 2021 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH DỰ ÁN VINIF TÀI TRỢ NĂM 2019 

 

TT 

 

TÊN DỰ ÁN 

 

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN 

 

TỔ CHỨC  

CHỦ TRÌ 

 

TÓM TẮT DỰ ÁN 

1 

VINIF.2019.DA01 

Giải pháp công 

nghệ IoTs/5G sử 

dụng kỹ thuật xử 

lý dữ liệu lớn và 

trí tuệ nhân tạo 

cho đô thị thông 

minh 

PGS.TS. Lê Trung Quân 

PGS.TS. Lê Bảo Long 

PGS.TS. Quản Thành 

Thơ 

Trường Đại học 
Công nghệ 

Thông tin, Đại 
học Quốc gia 
Hồ Chí Minh 

Phát triển giải pháp công 

nghệ IoTs/5G sử dụng kỹ 

thuật xử lý dữ liệu lớn và trí 

tuệ nhân tạo cho đô thị 

thông minh, nhằm giải quyết 

các thách thức về tính rộng 

mở, khả năng tái cấu hình 

và lập trình từ xa thiết bị và 

ứng dụng IoTs/5G qua các 

bộ giao thức mạng IoTs/5G 

không dây, sử dụng uyển 

chuyển và tối ưu tài nguyên 

trên hạ tầng điện toán đám 

mây, hệ thống mạng thông 

qua các kỹ thuật ảo hóa, lưu 

trữ và phân tích, xử lý dữ 

liệu lớn, ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong các ứng 

dụng IoTs/5G ở lĩnh vực đô 

thị thông minh. 

2 

VINIF.2019.DA02 

AI - Cardio: Hệ 

thống trí tuệ nhân 

tạo chẩn đoán và 

tiên lượng bệnh 

nhồi máu cơ tim 

TS. Trần Quốc Long Trường Đại học 

Công nghệ, Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

chẩn đoán và tiên lượng 

bệnh nhồi máu cơ tim dựa 

trên siêu âm tim mang đến 

khả năng tính toán tự động 

một số chỉ số quan trọng chỉ 

báo sức khỏe của quả tim 
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dựa trên siêu âm 

tim. 

như phân suất tống máu, 

sức căng toàn thể theo 

chiều dọc tâm thất trái. Trên 

cơ sở đó, phần mềm hỗ trợ 

các bác sĩ chẩn đoán, tiên 

lượng bệnh nhồi máu cơ tim 

dựa trên siêu âm tim. 

3 

VINIF.2019.DA03 

Khám phá các vật 

liệu chức năng 

mới bằng phương 

pháp tiếp cận học 

máy 

GS.TS. Vũ Ngọc Tước Viện Vật lý Kỹ 

thuật, Trường 

Đại học Bách 

Khoa Hà nội 

Dự án Khám phá các vật 

liệu chức năng mới bằng 

phương pháp tiếp cận học 

máy giới thiệu một lĩnh vực 

nghiên cứu liên ngành mới 

– Tin học Vật liệu (Materials 

Informatics – MI) – một 

hướng mới của Khoa học 

và Công nghệ Vật liệu dựa 

trên Trí tuệ nhân tạo và học 

máy Dữ liệu lớn bằng các 

thuật toán học máy, đến 

cộng đồng khoa học Việt 

Nam. 

4 

VINIF.2019.DA04 

Công nghệ in 3D 

trên nền tảng máy 

học sâu ( Additive 

manufacturing 

(3D printing) 

based on deep 

learning ) 

GS.TS. Nguyễn Xuân 

Hùng 

Trường Đại học 

Công nghệ 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Mục tiêu chính của dự án là 

phát triển một nền tảng thiết 

kế điện tử phục vụ trong 

công nghệ in 3D dựa trên 

sự kết hợp giữa công nghệ 

tối ưu hóa nhiều vật liệu, 

nhiều phân lớp sản phẩm in 

3D, phương pháp máy học 

sâu thông qua bộ dữ liệu kết 

hợp thu được từ quá trình 

thiết kế, mô phỏng tối ưu 
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hóa và kiểm định trong quá 

trình in 3D.  

5 

VINIF.2019.DA05 

Ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo để dự 

báo sớm năng 

lượng tiêu thụ 

của các tòa nhà 

hướng đến phát 

triển bền vững 

TS. Ngô Ngọc Tri Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng 

- Thu thập và xử lý dữ liệu 

năng lượng tiêu thụ của các 

tòa nhà 

- Phát triển mô hình dự báo 

dựa trên trí tuệ nhân tạo dự 

báo sớm năng lượng tiêu 

thụ trong các tòa nhà phi 

dân cư 

- Kết quả dự báo giúp người 

dùng chủ động tiết kiệm 

năng lượng trong quá trình 

sử dụng. 

6 

VINIF.2019.DA06 

Thông tin quang 

thông minh cho 

mạng dữ liệu cực 

lớn 

TS. Nguyễn Tấn Hưng Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng 

1) Tự phát hiện và khắc 

phục các yếu tố làm suy 

giảm chất lượng hệ thống 

như các loại méo tín hiệu 

tuyến tính và phi tuyến mà 

không cần đo đạc trạng thái 

kênh; 2) Thích nghi với các 

điều kiện kênh truyền động 

trong mạng dữ liệu cực lớn 

bằng việc lựa chọn và nhận 

dạng các thông số kênh 

truyền phù hợp nhằm nâng 

cao chất lượng hệ thống; 3) 

Giám sát và điều khiển thời 

gian thực các thông số kênh 

truyền và mạng để dự đoán 
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lỗi mạng, tắc nghẽn, giám 

sát và điều khiển mạng. 

7 

VINIF.2019.DA07 

V-Chain- một nền 

tảng phát triển và 

triển khai ứng 

dụng phi tập trung 

dựa trên công 

nghệ Blockchain 

PGS. Nguyễn Bình Minh 

 TS. Đào Thành Chung  

 TS. Đỗ Bá Lâm 

Trường Đại học 

Bách Khoa Hà 

Nội 

Xây dựng một nền tảng hỗ 

trợ các nhà lập trình phát 

triển các ứng dụng phi tập 

trung dựa trên công nghệ 

blockchain một cách dễ 

dàng, nhanh chóng và giảm 

thiểu công sức. Từ đó, nền 

tảng có tên gọi V-Chain sẽ 

giúp tăng khả năng áp dụng 

công nghệ blockchain vào 

đời sống, đảm bảo tính 

minh bạch, bất biến của dữ 

liệu sinh ra trong quá trình 

vận hành của các ứng dụng 

CNTT. 

8 

VINIF.2019.DA08 

Ứng dụng Big 

Data Analytics và 

Machine Learning 

để tối ưu hóa các 

tham số công 

nghệ cho trạm 

sản xuất thông 

minh có máy 

CNC và Robot 

GS.TS. Chu Anh Mỳ Học viện Kỹ 

thuật Quân sự 

Phát triển phương pháp tối 

ưu hóa quá trình sản xuất 

dựa trên công nghệ Bigdata 

kết hợp với Học máy và Trí 

tuệ nhân tạo, áp dụng cho 

hệ thống có sự xuất hiện 

của Robot và máy CNC. Từ 

đó thiết kế và hiện thực hóa 

1 mô hình CPS bao gồm 1 

máy CNC và 1 Robot hàn 

phục vụ cho việc thí nghiệm, 

xử lý lấy mẫu thời gian thực 

phục vụ xây dựng big data, 

tối ưu hóa tham số làm việc 

của của Robot và máy CNC, 
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áp dụng thử nghiệm các 

thuật toán dự đoán, nhận 

dạng, tính toán tối ưu, giám 

sát và chuẩn đoán lỗi hệ 

thống. 

9 

VINIF.2019.DA09 

Một số hướng 

mới của Giải tích 

điều hòa, Tối ưu 

và Điều khiển với 

ứng dụng vào 

phân tích dữ liệu 

và công nghiệp 

PGS.TSKH. Huỳnh Văn 

Ngãi 

Trường Đại học 

Quy Nhơn 

Tập trung giải quyết một số 

vấn đề chọn lọc từ điểm 

nhìn ứng dụng, trong ba 

nhánh: Giải tích điều hòa, 

Tối ưu cỡ lớn và Điều khiển 

với ứng dụng vào phân tích 

dữ liệu và trong công nghiệp 

10 

VINIF.2019.DA10 

Nghiên cứu phát 

triển cảm biến khí 

nano ứng dụng 

trong Internet vạn 

vật (IoT) định 

hướng chẩn đoán 

bệnh không can 

thiệp 

PGS.TS. Nguyễn Đức 

Hòa 

Trường Đại học 

Bách Khoa Hà 

Nội 

Tổng hợp vật liệu chức 

năng nano ôxít kim loại biến 

tính bề mặt để có độ nhạy, 

độ ổn định và chọn lọc cao 

với các khí phân tích 

Tích hợp vật liệu nano ô xít 

kim loại trên nền tảng hệ vi 

nhiệt ổn định ứng dụng cho 

linh kiện cảm biến khí công 

suất tiêu thụ thấp 

Phát triển module cảm biến 

khí điện tử công suất thấp 

và chứng minh khả năng 

ứng dụng của các nodes 

cảm biến cầm tay trong ứng 

dụng IoT 

Thiết kế các module cảm 

biến nhỏ gọn, công suất 

thấp, và các giao tiếp không 
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dây/có dây thu thập tín hiệu 

từ cảm biến 

11 

VINIF.2019.DA11 

Phát hiện và cảnh 

báo vi khuẩn 

kháng kháng sinh 

bằng công nghệ 

giải trình tự ADN 

và phân tích dữ 

liệu lớn 

TS. Hồ Hữu Thọ 

TS. Cao Minh Đức 

 

Học viện Quân 

Y 

Mục tiêu rộng rãi của dự án 

này là phát triển một nền 

tảng để phân tích dữ liệu 

trình tự của các mẫu vi 

khuẩn kháng thuốc 

12 

VINIF.2019.DA12 

Mạng quang tử 

silicon trên chip 

điều khiển được 

thông qua trí tuệ 

nhân tạo 

(Controllable 

silicon-photonic 

network-on-chip 

via AI) 

TS. Trương Cao Dũng Học viện Công 

nghệ Bưu chính 

viễn thông 

Nhằm nghiên cứu, làm chủ 

công nghệ hàn nối kim loại 

tấm mỏng và siêu mỏng vật 

liệu đồng chất hoặc không 

đồng chất; từ đó thiết kế, 

chế tạo được thiết bị hàn nối 

kim loại tấm mỏng và siêu 

mỏng (chiều dày đến 

0.04mm) ứng dụng trong 

các dây chuyền tự động tại 

các doanh nghiệp sản xuất 

để nâng cao hiệu quả sản 

xuất và năng lực cạnh tranh. 

13 

VINIF.2019.DA13 

Xây dựng mô 

hình loại cây 

dược liệu Việt 

Nam dựa vào lá 

cây và bộ cơ sở 

dữ liệu về tính 

năng của các cây 

dược liệu 

PGS.TS. Phạm Thế Bảo Trường Đại học 

Sài Gòn 

(1) Xây dựng cơ sở dữ liệu 

chứa thông tin về hình ảnh 

cây thuốc Việt Nam. Cơ sở 

dữ liệu này sẽ thu thập các 

hình ảnh chụp thực của cây 

thuốc Việt Nam để đảm bảo 

tính đúng, tính đặc hiệu, tiêu 

chuẩn nhận biết cây thuốc 

dựa trên các đặc điểm hình 
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thái (ở cả mẫu tươi và mẫu 

khô) kết hợp các đặc tính 

khác và cấu hình chất 

chuyển hóa. 

(2) Xử lý ảnh thu được kết 

hợp với sàng lọc, khử nhiễu 

và thiết lập các tiêu chí đầu 

vào cho ảnh (độ phân giải, 

kích thước ảnh…) để đạt độ 

chính xác cao trong quá 

trình nhận dạng cây thuốc. 

(3) Xây dựng mô hình Học 

sâu để nhận biết cây thuốc 

Việt Nam dựa trên hình ảnh 

thu được (rễ, thân, lá, ...). 

Mô hình sẽ trả về kết quả 

được đề xuất với phân cấp 

(% độ tương đồng) sau khi 

so sánh với dữ liệu hiện có. 

14 

VINIF.2019.DA14 

Nghiên cứu phát 

triển giá trị chẩn 

đoán một số rối 

loạn tâm thần sử 

dụng hệ thống 

quang phổ cận 

hồng ngoại 

(functional near-

infrared 

spectroscopy - 

fNIRS) cầm tay 

PGS.TS. Trần Xuân 

Bách 

Viện Đào tạo Y 

học dự phòng 

và Y tế công 

cộng, Trường 

Đại học Y Hà 

Nội 

(1) kiểm định và hiệu chỉnh 

tính giá trị mô hình chẩn 

đoán một số rối loạn tâm 

thần ở người Việt Nam dựa 

trên số liệu so sánh việc sử 

dụng thiết bị fNIRS di động 

với các trắc nghiệm tâm lý 

và chẩn đoán lâm sàng của 

bác sỹ chuyên khoa,  

(2) xây dựng cơ sở dữ liệu 

lớn về hành vi và các chỉ số 

lâm sàng về sức khỏe tâm 

thần của người Việt 
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(3) góp phần hỗ trợ Việt 

Nam trở thành một trong 

những quốc gia có phương 

pháp và dữ liệu thực 

nghiệm tiên tiến ở châu Á về 

dự báo các rối nhiễu tâm 

thần 

15 

VINIF.2019.DA15 

Ứng dụng công 

nghệ di truyền 

tiên tiến trong 

chẩn đoán sớm 

ung thư gan 

nguyên phát ở 

bệnh nhân nhiễm 

vi rút viêm gan B 

TS. Ngô Tất Trung Viện nghiên 

cứu Khoa học Y 

Dược Lâm 

sàng 108, Bệnh 

viện Trung 

ương Quân đội 

108 

Dự án này nhằm mục đích 

thiết lập các panel chẩn 

đoán tối ưu dựa trên dữ liệu 

lớn về các gen thu được từ 

phương pháp giải trình tự 

gen thế hệ mới để phát hiện 

sớm UTG ở bệnh nhân 

nhiễm HBV. Dự án cũng đề 

xuất các giải pháp hợp tác 

với các trung tâm nghiên 

cứu, các công ty công nghệ 

có thể cho phép khai thác 

hệ thống trí tuệ nhân tạo 

vào mục đích xử lý số liệu 

sau giải trình tự gen thế hệ 

mới nhằm đưa ra được các 

panel tối ưu nhất với độ 

chính xác và độ nhạy cao, 

qua đó ứng dụng rộng rãi và 

cuối cùng hướng đến việc 

cải thiện chăm sóc bệnh 

nhân. 

16 

VINIF.2019.DA16 

Ứng dụng công 

nghệ tiên tiến để 

TS. Phùng Thị Kiều Hà 

 TS. Trần Quang Vinh 

Viện Điện tử - 

Viễn thông, 

Trường Đại học 

Thiết kế và triển khai hệ 

thống quản lý và giám sát 
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xây dựng và triển 

khai hệ thống 

quản lý điểm đỗ 

xe thông minh 

trên phố 

Bách Khoa Hà 

Nội 

bãi đỗ xe thông minh trên 

phố để: 

–  Cung cấp tiện ích hỗ trợ 

lái xe dễ dàng tìm kiếm, đỗ 

xe và thanh toán 

– Cung cấp công cụ quản lý 

kiểm soát bãi đỗ tự động và 

an toàn để tránh những sai 

sót khách quan và chủ 

quan, 

 – Thu thập dữ liệu đánh giá 

hiệu quả hoạt động của các 

bãi đỗ để điều chỉnh chính 

sách phù hợp. 

17 

VINIF.2019.DA17 

Giải pháp thích 

ứng hạn hán ở 

Việt Nam dựa 

trên nền tảng dữ 

liệu lớn (BIG 

DREAM - BIG 

Data driven 

innovations for 

Drought 

REsilience in 

VietnAM) 

TS. Bùi Du Dương Trung Tâm 

Khoa Học Công 

Nghệ Mỏ Và 

Môi Trường, 

Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 

Mục tiêu của dự án BIG 

DREAM nhằm phát triển bộ 

công cụ và hệ thống dịch vụ 

thông tin tài nguyên nước 

quốc gia dựa trên nền tảng 

dữ liệu lớn được tích hợp từ 

nhiều nguồn khác nhau 

phục vụ cảnh báo, ứng phó 

hạn hán và đảm bảo an ninh 

nguồn nước ở Việt Nam 

18 

VINIF.2019.DA18 

Tri thức con 

người trong các 

mô hình học máy 

cho dữ liệu lớn 

PGS.TS. Thân Quang 

Khoát 

Trường Đại học 

Bách Khoa Hà 

Nội 

Phát triển các phương pháp 

giúp một máy tính không 

những có khả năng học liên 

tục từ dữ liệu, mà còn vận 

dụng tốt tri thức của con 

người vào quá trình học. 
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hoặc luồng vô 

hạn 

Các phương pháp đó có 

khả năng làm việc với dữ 

liệu cỡ lớn hoặc luồng dữ 

liệu vô hạn 

19 

VINIF.2019.DA19 

Nền tảng cho việc 

xây dựng và gắn 

nhãn dữ liệu thị 

giác quy mô lớn 

cho các ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo 

PGS.TS. Trần Minh Triết Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên, Đại học 

Quốc gia Hồ 

Chí Minh 

Mục tiêu tổng quát của dự 

án nhằm phát triển năng lực 

nghiên cứu và xây dựng 

công cụ cùng tài nguyên 

cần thiết để phục vụ nghiên 

cứu chuyên sâu về Thị giác 

máy tính để có thể đạt kết 

quả cao ở tầm thế giới, từ 

đó phát triển các ứng dụng 

Trí tuệ Nhân tạo phục vụ 

Việt Nam.  

20 

VINIF.2019.DA20 

Xây dựng cơ sở 

hạ tầng dữ liệu 

lớn cho đô thị - 

Tính toán tính kết 

nối, khả năng 

phục hồi và nhu 

cầu của mạng 

lưới xe bus ở 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

TS. Vũ Thành Tự Anh Trường Đại Học 

Fulbright Việt 

Nam 

Dự án sử dụng lý thuyết đồ 

thị và các kỹ thuật phân tích 

mạng lưới để đánh giá biến 

động tính kết nối của mạng 

lưới xe bus theo không gian 

và thời gian và cho mỗi ngày 

trong năm 

21 

DA04_06052019 

Phát triển cầu 

trục bốc dỡ 

container tự động 

từ tàu lên bờ cho 

các cảng nhỏ 

PGS.TS. Ngô Quang 

Hiếu 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

Phát triển một bộ điều khiển 

chống lắc chuyên dùng cho 

các loại cầu trục container 

bằng hai cách: tích hợp giải 

thuật lên thiết bị hiện có và 

chế tạo thiết bị mới. Thiết bị 
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này có thể ứng dụng để thay 

thế các hệ thống điều khiển 

bằng khởi động từ hay hư 

hỏng, vận hành kém an toàn 

cho các loại cầu  trục nhỏ 

trong các bãi container cho 

đến các loại cầu trục lớn 

như cầu trục container bốc 

dỡ hàng hóa trên các tàu 

container. 

22 

DA05_07052019 

Phát triển một ball 

robot (ballbot) hỗ 

trợ bệnh nhân và 

bác sĩ trong bệnh 

viện 

TS. Phạm Đình Bá Trường Đại học 

Hàng Hải Việt 

Nam 

Phát triển một ball robot để 

phục vụ bác sĩ và bệnh 

nhân trong bệnh viện: 

- Phát triển ball robot sử 

dụng một cơ cấu lái bao 

gồm: 1 quả bóng, 3 bánh xe 

đa hướng 

- Phát triển thuật toán điều 

khiển cân bằng của robot 

- Phát triển thuật toán điều 

khiển di chuyển robot trên 

mặt sàn 

23 

DA106_14062019 

Nghiên cứu phát 

triển công nghệ 

chế tạo cảm biến 

ảnh hồng ngoại 

nhiệt ứng dụng 

trong an ninh 

quốc phòng và 

dân dụng 

PGS.TS. Nguyễn Trần 

Thuật 

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

Nghiên cứu phát triển được 

công nghệ chế tạo cảm biến 

ảnh hồng ngoại nhiệt không 

làm lạnh, và minh chứng 

khả thi cho việc đầu tư nhà 

máy sản xuất quy mô công 

nghiệp cảm biến ảnh hồng 

ngoại nhiệt này cho nhu cầu 

trong nước và khu vực 
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DA116_14062019 

Giải pháp chuyển 

đổi văn bản thành 

tiếng nói tiếng 

Việt tự nhiên ứng 

dụng trí tuệ nhân 

tạo – Vbee 

Vietnamese Text-

to-Speech 

Ông Hồ Minh Đức 

 TS. Nguyễn Thị Thu 

Trang 

Công ty CP 

Dịch vụ và Giải 

pháp xử lý dữ 

liệu VBEE 

- Công nghệ: 

 + Xây dựng hoàn thiện kho 

dữ liệu giọng nói chuẩn đa 

vùng miền; 

 + Cải tiến giọng nói có 

cảm xúc: cách đọc trong 

các ngữ cảnh, vùng miền, 

hệ thống từ vay mượn, từ 

nước ngoài; 

 + Mô hình TTS trên các 

thiết bị (offline). 

 - Giải pháp: đóng gói hoàn 

thiện và tối ưu các giải 

pháp dịch vụ hoàn thiện 

cho phép cộng đồng 

(doanh nghiệp, cá nhân…) 

sử dụng được dễ dàng: 

 + Vbee TTS Cloud; 

 + Vbee TTS On-Premise; 

 + Vbee – AI Call Center: 

tổng đài có trợ lý ảo thông 

minh; 

 + Chatbot; 

 + Nhà thông minh; 

 + Content tool. 

 - Tích hợp core vào các 

đối tác lớn: Nhà mạng, tổng 

công ty, Ngân hàng. 

 - Xây dựng nền tảng kinh 

doanh, phát triển đại lý. 
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DA120_15062019 

Nghiên cứu và 

hoàn thiện công 

nghệ phân tách 

và tinh chế hoạt 

chất từ thảo mộc 

và công nghệ 

nano nhũ hóa 

năng lượng thấp 

nhằm sản xuất 

dược mỹ phẩm 

và chế phẩm sử 

dụng trong nông 

nghiệp công nghệ 

cao 

TS. Lưu Xuân Cường Công ty Cổ 

phần Quốc tế 

AOTA 

Nghiên cứu hoàn thiện 3 

công nghệ cốt lõi: (i) công 

nghệ phân tách hoạt chất 

tinh dầu bằng phương pháp 

chưng cất chân không phân 

đoạn để sản xuất tinh dầu 

chất lượng cao; (ii) Công 

nghệ chiết tách và cô đặc để 

thu hoạt chất azadiractin để 

sản xuất dầu neem hoạt 

chất cao; (iii) Công nghệ 

nano hóa nhũ tương bằng 

phương pháp năng lượng 

thấp ứng dụng trong dược 

mỹ phẩm và chế phẩm bảo 

vệ thực vật. Từ đó phát triển 

một số sản phẩm chủ lực có 

tiềm năng thương mại lớn 

đáp ứng nhu cầu thị trường, 

nâng cao hiệu quả kinh tế 

xã hội. 

26 

DA123_15062019 

Phát triển công 

nghệ ứng dụng 

cảm biến điện cơ 

từ vật liệu nano 

graphene 

TS. Lê Tùng Linh Công Ty TNHH 

Bonbouton 

Incorporation 

Mục tiêu tổng quát: Hoàn 

thiện công nghệ tích hợp 

Graphene textile vào cảm 

biến điện cơ EMG trên nền 

tảng kết nối không dây cho 

ứng dụng trong y tế. 

 Mục tiêu cụ thể: Phát triển 

công nghệ cảm biến điện cơ 

với kết nối không dây và tích 

hợp vào vải thông minh 

dưới nhiều hình dạng khác 

nhau, từ găng tay, đến 
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miếng vải bó, etc; tiếp tục 

nghiên cứu và hoàn thiện 

thông nghệ in graphene, thu 

nhận và xử lý tín hiệu. Khả 

năng tái chế/tái sử dụng. Đo 

đạc tín hiệu từ các chuyển 

động: ví dụ đi và chạy. Mục 

tiêu cụ thể là giảm bớt sai số 

từ vận động và những tín 

hiệu khác do những lợi thế 

từ công nghệ Graphene 

textile do khả năng tiếp xúc 

và tiếp nhận tin hiệu từ bề 

mặt da 

27 

DA123_15062019 

Nghiên cứu độ đo 

đánh giá tầm ảnh 

hưởng và sự lan 

tỏa thông tin trên 

mạng xã hội và 

xây dựng hệ 

thống quản trị 

chiến lược tiếp thị 

ảnh hưởng trên 

mạng xã hội 

TS. Nguyễn Đình Hiển 

 ThS. Huỳnh Lê Tấn Tài 

Trường Đại học 

Công nghệ 

Thông tin - Đại 

học Quốc gia 

TP. Hồ Chí 

Minh 

Nghiên cứu mô hình 

ontology biểu diễn các quan 

hệ giữa các đối tượng trên 

mạng xã hội: Quan hệ giữa 

người dùng, Quan hệ giữa 

các bài đăng và Quan hệ 

giữa người dùng và các bài 

đăng. Thông qua mô hình 

mạng xã hội này, dự án đề 

xuất các thông số để đo 

lường sự ảnh hưởng của 

người dùng. Các thông số 

này sẽ biểu diễn khả năng 

ảnh hưởng của một người 

dùng với các người khác 

trên cơ sở mối quan hệ giữa 

các người dùng và các lượt 



 

56 
 

 
tương tác với các bài đăng 

của họ.  

28 

DA137_15062019 

Nghiên cứu và 

phát triển nền 

tảng tự động 

phân tích và hiểu 

khách hàng ứng 

dụng trong bán lẻ, 

thương mại điện 

tử, và quảng cáo 

trực tuyến 

PGS.TS. Phan Xuân 

Hiếu 

Trường Đại học 

Công nghệ - 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Mục tiêu tổng quát: Xây 

dựng nền tảng tự động 

phân tích thông tin, hành vi 

và thói quen khách hàng 

nhằm nâng cao chất lượng 

quản lý trải nghiệm khách 

hàng. 

 b. Mục tiêu cụ thể: 

 • Nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp cho các bài toán phân 

tích xoay quanh trục quản 

lý trải nghiệm khách hàng 

sử dụng các phương pháp 

học sâu (deep learning) 

hiệu quả. 

 • Xác định, thiết kế, xây 

dựng nền tảng lưu trữ, xử 

lý dữ liệu lớn đảm bảo 

năng lực xử lý, phân tích  

 trong các hệ thống thương 

mại điện tử.  

 • Dựa trên những kết quả 

phân tích, sinh báo cáo 

kinh doanh (BI) nhằm đề 

xuất những giải pháp, chiến 

lược nâng cao chất lượng 

quản lý trải nghiệm khách 

hàng để tăng doanh thu 

của doanh nghiệp. 

 • Đóng gói sản phẩm hoàn 

thiện để có thể dễ dàng 
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triển khai, áp dụng cho 

ngành, lĩnh vực khác 

29 

DA145_15062019 

Nâng cao năng 

lực sản xuất và 

thương mại hóa 

tay máy công 

nghiệp 

Ông Lê Đăng Thắng Công ty TNHH 

Tay Máy Việt 

Nam 

+ Hoàn thiện 01 đội ngũ 

thiết kế với nòng cốt là các 

sinh viên năm cuối trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội, 

những người có đam mê 

về lĩnh vực tay máy công 

nhiệp dưới sự dẫn dất của 

VIETMANI. 

 + Xây dựng tiêu chuẩn 

thiết kế hoàn thiện theo hệ 

thống ISO. Phầm mềm thiết 

kế được lựa chọn là phần 

mềm INVENTOR. Tại đó, 

nhân lực được đào tạo các 

quy chẩn, tiêu chuẩn về 

tính toán thiết kế.  

 + Xây dựng các workshop, 

hội thảo để quảng bá sản 

phẩm: mục tiêu đặt ra: xây 

dựng 02 hội thảo cho năm 

đầu tiên thực hiện dự án. 

Số lượng hội thảo sẽ tăng 

lên 3-4 lần trong những 

năm tiếp theo.  

 + Chế tạo sản phẩm demo 

để cho người dùng có thể 

cảm nhận tốt hơn về hiệu 

quả của việc sử dụng tay 

máy công nghiệp vào sản 

xuất và giá trị mang lại cho 

người lao động như thế 
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nào: mục tiêu tạo ra 04 sản 

phẩm demo cho các dòng 

tay như sau: 

 - 01 Sản phẩm demo tay 

máy dạng cột hỗ trợ nâng 

hạ lên tới 300 kg, tầm với 3 

mét, mức độ trợ lực tối đa 

97% 

 - 01 Sản phẩm demo tay 

máy hút tấm kính tải trọng 

lên tới 300 kg với mức độ 

trợ lực tối đa: 97% 

 - Sản phẩm demo cho 01 

tay máy hỗ trợ lắp súng 

cho loại súng siết ốc lực 

siết max: 400 N.m với khả 

năng trợ lực lên tới 97% 

 + Đăng ký 02 giải pháp 

hữu ích cho các công việc 

cụ thể như sau: 

 - Giải pháp thay thế cẩu 

nâng hạ, di chuyển hàng 

trong chuyền bằng hệ 

thống tay máy trợ lực 

 - Kết cấu phanh khóa cứng 

ứng dụng trong tay máy bắt 

ốc cố định 

 + Tăng doanh thu bán ra: 

con số dự kiến 12 tỷ VNĐ 

đến từ doanh thu bán hàng 
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30 

DA153_15062019 

Earable - Thiết bị 

đeo tai thông 

minh giám sát và 

cải thiện chất 

lượng giấc ngủ 

PGS.TS. Vũ Ngọc Tâm Công ty TNHH 

Earable Việt 

Nam 

Xây dựng nền tảng công 

nghệ bao gồm phát triển 

phần cứng và phần mềm. 

Từ đó cho ra đời một thiết bị 

tai nghe thông minh, nhỏ 

gọn nhưng có vai trò rất lớn 

đối với đời sống sức khoẻ, 

tinh thần của con người 

trong tương lai. Cụ thể, đó 

là công nghệ cảm biến sinh 

học trong và ngoài tai với độ 

chính xác lên đến 95% so 

với thiết bị tiêu chuẩn vàng 

được sử dụng trong bệnh 

viện, có hình dạng nhỏ với 

những vi mạch độc quyền 

có thể giảm kích thước đến 

mức chỉ tương đương nút 

chỉnh âm lượng với giá 

thành thấp hơn 200 lần so 

với các thiết bị tương tự. 

Các điện cực được đặt 

trong ống tai (hoặc phía sau 

tai) gắn chặt vào da. Tần số 

điện từ dao động trong 

khoảng 0,1 đến 500 Hz với 

biên độ từ 10 micro Volts 

đến 100 milli Volts, được 

đón bằng các điện cực và 

truyền tới các mạch. Sau khi 

xử lý sơ bộ và truyền những 

tín hiệu trên đến thiết bị di 

động hoặc máy tính, dữ liệu 
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có thể được thu thập và 

phân tích với các thuật toán 

máy học để kết luận tình 

trạng sinh học hoặc đưa ra 

hành động. 

31 

DA163_15062019 

Nghiên cứu chế 

tạo than hoạt tính 

hiệu năng cao từ 

cây guột ứng 

dụng trong lĩnh 

vực mỹ phẩm và 

dược phẩm. 

TS. Mai Thị Nga Công ty Cổ 

phần dịch vụ 

Khoa học than 

hoạt tính The 

AC House 

Ứng dụng hiệu quả các kết 

quả nghiên cứu khoa học có 

tính khả thi cao để triển khai 

thực tiễn góp phần tạo ra 

những sản phẩm thương 

mại hóa chất lượng cao góp 

phần mang lại hiệu quả kinh 

tế, xã hội và nâng cao chất 

lượng cuộc sống. Xây dựng 

một quy trình công nghệ 

hoàn thiện quy mô công 

nghiệp đáp ứng được nhu 

cầu của thị trường than hoạt 

tính trong và ngoài nước. 

Tạo ra các sản phẩm mỹ 

phẩm – dược phẩm chất 

lượng cao có nguồn gốc 

hoàn toàn từ thiên nhiên.  

32 

DA202_20062019 

Nghiên cứu và 

nuôi sinh khối quy 

mô lớn giun nhiều 

tơ và cua ký cư 

làm thức ăn nuôi 

vỗ tôm biển 

(Littopenaneus 

vannamei và 

GS.TS. Vũ Ngọc Út Trường Đại học 

Cần Thơ 

- Mục tiêu tổng quát: Phát 

triển quy trình sản xuất thức 

ăn tươi sống nuôi vỗ tôm 

biển bố mẹ nhằm đáp ứng 

nhu cầu sản xuất giống và 

nuôi tôm chất lượng và bền 

vững. Mục tiêu cụ thể: 
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Penaeus 

monodon) bố mẹ 

+ Phát triển được quy trình 

cho đẻ và nuôi sinh khối 

giun nhiều tơ 

+ Phát triển được quy trình 

cho đẻ và nuôi sinh khối ốc 

nượn hồn 
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01 

VINIF.2020.COVID-

19.DA01 - Nghiên cứu 

đặc điểm dịch tễ học 

và vi rút học bệnh 

viêm đường hô hấp 

do chủng vi rút corona 

mới 2019 (Covid-19) 

tại Việt Nam 

GS.TS. Đặng Đức 

Anh 

Viện Vệ sinh 
dịch tễ Trung 

ương 

Nghiên cứu đặc điểm dịch 

tễ học và vi rút học bệnh 

viêm đường hô hấp do 

chủng vi rút corona mới 

2019 (Covid-19) tại Việt 

Nam 

02 

VINIF.2020.COVID-

19.DA02 - Phát triển 

Vắc xin phòng SARS-

COV-2 (Covid-19) 

trên giá thể 

Baculovirus ở quy mô 

phòng thí nghiệm 

Ông Đỗ Tuấn Đạt Công ty TNHH 

MTV Vắc xin 

và Sinh phẩm 

Số 1 

(Vabiotech) 

Phát triển Vắc xin phòng 

SARS-COV-2 (Covid-19) 

trên giá thể Baculovirus ở 

quy mô phòng thí nghiệm 

03 

VINIF.2020.COVID-

19.DA03 - Phát triển 

hệ thống cảnh báo 

sớm quốc gia về dịch 

bệnh Covid-19 toàn 

GS.TS. Lê Thị Hương Viện Đào tạo 

Y học Dự 

phòng và Y tế 

Công cộng - 

Đại học Y Hà 

Nội 

Phát triển hệ thống cảnh 

báo sớm quốc gia về dịch 

bệnh Covid-19 toàn cầu 

nhằm đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm và xây dựng kế 
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cầu nhằm đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm và 

xây dựng kế hoạch 

đáp ứng khẩn cấp 

(EpiNEWS) 

hoạch đáp ứng khẩn cấp 

(EpiNEWS) 

04 

VINIF. 2020. DA01 

Bảo tồn và khai thác 

bền vững nguồn lợi 

cá đối Ellochelon 

vaigiensis ở Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Conservation and 

sustainable 

exploitation of 

Ellochelon vaigiensis 

populations in the 

Mekong Delta. 

TS. Đinh Minh Quang Trường Đại 

học Cần Thơ 

Giống cá Ellochelon phân 

bố ở Ấn Độ-Thái Bình 

Dương, kể cả nước lợ và 

ngọt. Đến nay, giống này có 

một loài là Ellochelon 

vaigiensis được ghi nhận ở 

ĐBSCL và đây cũng là loài 

có giá trị thương phẩm cao. 

Tuy nhiên, quần thể của loài 

cá này đang phải đối mặt 

với tình trạng khai thác quá 

mức, ô nhiễm môi trường 

và biến đổi khí hậu. Bên 

cạnh đó, nhiều thông tin về 

loài cá này vẫn còn chưa 

được biết đến như bộ gen 

ty thể, đặc điểm dinh 

dưỡng, sinh học sinh sản, 

di cư và cấu trúc quần thể. 

Giải quyết được các vấn đề 

nêu trên sẽ tìm ra được giải 

pháp tối ưu để khai thác 

hợp lý và bảo tồn loài cá 

này ở khu vực nghiên cứu. 

05 

VINIF. 2020. DA02 

VGP Giải pháp đánh 

giá nguy cơ gây bệnh 

dựa trên dữ liệu bộ 

PGS.TS. Trần Huy 

Thịnh 

 TS. Võ Sỹ Nam 

 TS. Nguyễn Quân 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

Y học chính xác là sự phát 

triển tất yếu của nền Y học 

hiện đại. Sự phát triển này 

gắn liền với những tiến bộ 
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gen người Việt  

  

 Vietnamese 

Genome-based 

Prediction of Disease 

Risks (VGP) 

trong việc giải mã bộ gen 

người. Tuy nhiên bộ gen 

người lại khác nhau giữa 

các cá thể và đặc trưng cho 

từng quốc gia, từng chủng 

tộc. Chính vì vậy điều kiện 

tiên quyết để Việt Nam 

bước vào kỷ nguyên của Y 

học chính xác là cần có bộ 

gen tham chiếu đặc trưng 

cho người Việt và bộ dữ liệu 

về các biến đổi gen gây 

bệnh. Dựa trên dữ liệu từ 

Dự án 1.000 bộ gen người 

Việt (1KVG) của Viện 

Nghiên cứu Dữ liệu lớn, 

VinBigData, Dự án sẽ đưa 

ra các giải pháp ứng dụng 

dữ liệu từ bộ gen người vào 

các dịch vụ chăm sóc sức 

khoẻ toàn diện cho người 

dân. 

06 

VINIF. 2020. DA03 

Nghiên cứu giải pháp 

chất lượng dịch vụ 

QoS (Quality of 

Service) tổng thể đầu 

cuối cho phép truyền 

trực tiếp video 360 độ 

hỗ trợ lớp học và lớp 

thí nghiệm ảo 

 Enabling an End-to-

End QoS Framework 

PGS. Phạm Ngọc 

Nam 

PGS. Trương Thu 

Hương 

Trường Đại 

Học 

VinUniversity 

Thực tế đang diễn ra tại các 

quốc gia trên toàn thế giới 

trong thời gian cách ly 

phòng chống dịch Covid-19 

cho thấy các ứng dụng họp 

trực tuyến như Zoom, 

Microsoft Team, Skype … 

đã phát huy được tác dụng. 

Tuy nhiên, có thể nhận thấy 

các nền tảng này chưa tạo 

được cảm giác tương tác 
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for Live 360-Degree-

Video Streaming in 

Support of Virtual 

Classroom/Virtual 

Laboratory 

thực sự và hiệu quả giữa 

các thành viên tham dự, 

đặc biệt là trong việc đồng 

thiết kế sản phẩm hay thực 

hiện thực hành thí nghiệm 

đối với các lớp học và lớp 

thí nghiệm trực tuyến. Vì 

vậy, một hệ thống 

immersive VR hỗ trợ hội 

nghị trực tuyến là cần thiết 

để khắc phục được nhược 

điểm của các hệ thống hiện 

tại. 

07 

VINIF. 2020. DA04 

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu về tài nguyên di 

truyền một số loài cây 

chịu mặn ở vùng cát 

ven biển và một số 

đảo ở Việt Nam 

  

 Provide basis 

information on 

halophytes genetic 

resources along 

coastal inland salt and 

island of Vietnam 

TS. Trần Văn Tiến Trường Đại 

học Đà Lạt 

Việt Nam nằm trong vùng 

nhiệt đới, với bờ biển dài 

trên 3000 km (gồm các 

đảo), có mức độ đa dạng 

sinh học cao về hệ sinh thái 

cũng như các loài thực vật, 

đặc biệt là các loài cây có ý 

nghĩa kinh tế vừa chịu hạn 

cũng như có khả năng 

chống chịu mặn trên các 

vùng cát ven biển. Do đó, 

việc “Xây dựng cơ sở dữ 

liệu về tài nguyên di truyền 

một số loài cây chịu mặn ở 

vùng cát ven biển và một số 

đảo ở Việt Nam” là cần thiết 

nhằm đưa ra các giải pháp 

để bảo tồn và phát triển một 

số nguồn gen thực vật có 

khả năng chống chịu trước 
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khi vùng phân bố của chúng 

bị mất đi do mực nước biển 

dâng cao 

08 

VINIF. 2020. DA05 

Sản xuất các 

Gonadotropin chuỗi 

đơn để điều trị sinh 

sản  

  

 Production of single-

chain gonadotropins 

for fertility treatments 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Mộng Điệp 

GS.TS. Yves 

Combarnous 

Trường Đại 

học Quy Nhơn 

Thiết lập và xây dựng quy 

trình sản xuất hai loại 

hormone gonadotropin tái 

tổ hợp có hoạt động sinh 

học như hormone kích 

nang trứng (follicle-

stimulating hormone, FSH) 

dài hạn tại Việt Nam: eCG 

để kích thích và kiểm soát 

sinh sản ở vật nuôi; và 

hFSH dùng trong điều trị vô 

sinh ở người nhưng ở đây, 

bước đầu là để siêu lọc 

hoặc đồng bộ hóa trên vật 

nuôi. 

09 

VINIF. 2020. DA06 

Xây dựng mô hình dự 

đoán tiến triển xơ gan 

và sự phát triển của 

ung thư biểu mô tế 

bào gan và các bệnh 

gan giai đoạn cuối: 

Phương pháp tiếp cận 

tiên tiến sử dụng trí 

tuệ nhân tạo. 

(Prediction for the 

Progression of Liver 

Fibrosis and the 

Development of 

GS.TS.BS. Trần Bình 

Giang 

Bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức 

Xây dựng mô hình dự 

đoán tiến triển xơ gan và 

sự phát triển của ung thư 

biểu mô tế bào gan và các 

bệnh gan giai đoạn cuối: 

Phương pháp tiếp cận tiên 

tiến sử dụng trí tuệ nhân 

tạo. 
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Hepatocellular 

Carcinoma (HCC) and 

End-Stage Liver 

Diseases: A Novel 

Approach Using 

Artificial Intelligence 

Technique) 

10 

VINIF. 2020. DA07 

Ứng dụng tế bào gốc 

MUSE trong tạo mạch 

máu nhân tạo bằng 

công nghệ in 3D sinh 

học không sử dụng 

khuôn (Application of 

MUSE cells in tubular 

tissue creation using 

scaffold-free based 

3D bio-printing 

technology) 

GS.TS.BS. Nguyễn 

Thanh Liêm 

Viện nghiên 

cứu Tế bào 

gốc và Công 

nghệ gen 

Vinmec 

Ứng dụng tế bào gốc 

MUSE trong tạo mạch máu 

nhân tạo bằng công nghệ 

in 3D sinh học không sử 

dụng khuôn. 

11 

VINIF. 2020. DA08 

Tổng hợp màng điện 

cực polymer dạng 

ghép mạch và khâu 

mạch bằng kỹ thuật 

bức xạ ứng dụng 

trong pin nhiên liệu 

hydro (Preparation of 

graft and cross-linking 

type polymer 

electrolyte 

membranes using 

radiation technique for 

TS. Trần Duy Tập Trường Đại 

học Khoa Học 

Tự Nhiên, Đại 

học Quốc gia 

Tp.HCM 

Tổng hợp màng điện cực 

polymer dạng ghép mạch 

và khâu mạch bằng kỹ thuật 

bức xạ ứng dụng trong pin 

nhiên liệu hydro 
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hydrogen fuel cell 

applications) 

12 

VINIF. 2020. DA09 

Fi-Mi: Hệ thống di 

động quan trắc và dự 

đoán chất lượng 

không khí ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo. (Fi-

Mi: A Fine-grained AI-

based Mobile Air 

Quality Monitoring 

and Forecasting 

System) 

TS. Nguyễn Phi Lê Trường Đại 

học 

 Bách Khoa 

Hà Nội 

Dự án này đề xuất, thiết kế, 

đánh giá, thử nghiệm hệ 

thống quan trắc và dự báo 

chất lượng không khí di 

động Fi-Mi. Fi-Mi là một hệ 

thống quan trắc dựa trên 

các thiết bị nhỏ gọn đặt trên 

các xe buýt, và sử dụng trí 

tuệ nhân tạo dự báo chất 

lượng không khí trong 

tương lai, cũng như chất 

lượng không khí ở các vùng 

không được quan sát bởi 

thiết bị đo. 

13 

VINIF. 2020. DA10 

Hệ thống giao tiếp 

tiếng Việt dựa trên AI 

sử dụng tín hiệu mắt 

và tín hiệu điện não 

cho người tổn thương 

chức năng vận động. 

Eye tracking – Brain 

computer interface AI-

based Vietnamese 

spelling system for 

severe motor 

disabilities 

PGS.TS. Lê Thanh 

Hà 

 TS. Nguyễn Bá Hưng 

Trường Đại 

học Công 

nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

Dự án đề xuất xây dựng cơ 

sở dữ liệu lớn, chuẩn về dữ 

liệu tín hiệu ET (chuyển 

động mắt) và tín hiệu EEG 

(điện não) phục vụ nghiên 

cứu hỗ trợ giao tiếp cho 

người tổn thương chức 

năng vận động và nghiên 

cứu xây dựng giải pháp sử 

dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

giao tiếp tiếng Việt dựa trên 

tín hiệu điều khiển từ mắt 

(ET) và tín hiệu điện não 

(EEG). 
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14 

VINIF. 2020. DA11 

Big Data Analytics for 

Vietnamese Overseas 

(BDAVO) 

TS. 

 Phạm Xuân Lâm 

Trường Đại 

học Kinh tế 

quốc dân 

Hơn 5 triệu người Việt Nam 

đã và đang sinh sống và 

làm việc tại nhiều nơi trên 

thế giới với nhiều trí thức, 

chuyên gia có trình độ cao 

và có tầm ảnh hưởng. Đây 

là nguồn tài nguyên quý giá 

cho quá trình phát triển và 

hội nhập của đất nước. 

BDAVO tập trung vào mảng 

tổng hợp và xử lý dữ liệu từ 

nhiều nguồn trong việc khai 

thác và kết nối tài năng 

người Việt và gốc Việt ở 

nước ngoài.  Dự án nghiên 

cứu và ứng dụng  một số 

công nghệ Big data, Data 

mining, Data analytics, 

Machine learning… để tạo 

nên một nền tảng góp phần 

xây dựng nguồn lực cho Hệ 

sinh thái Đổi mới sáng tạo ở 

Việc nam. 

15 

VINIF. 2020. DA12 

Nghiên cứu phát triển 

công nghệ hàn mới, 

thiết kế chế tạo hệ 

thống hàn tự động 

ứng dụng hàn nối các 

tấm mỏng và siêu 

mỏng vật liệu đồng 

chất hoặc không đồng 

chất trong các ngành 

TS. Ngô Hữu Mạnh 

 TS. Nguyễn Văn Anh 

Trường Đại 

học Sao Đỏ 

Dự án nghiên cứu về công 

nghệ hàn nối kim loại tấm 

mỏng và siêu mỏng là một 

trong những nghiên cứu 

tiên phong tại Việt Nam, 

cũng như trên thế giới hiện 

nay. Trong sản xuất công 

nghiệp, các linh kiện, chi 

tiết, bộ phận được chế tạo 

từ kim loại tấm mỏng ngày 
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sản xuất mũi nhọn. 

 Research-develop a 

novel welding 

technology and 

design-manufacture 

an automatic welding 

system for butt-joint of 

super-thin sheets 

applying in frontier 

industrial fields 

càng nhiều, nhu cầu của 

các doanh nghiệp sản xuất 

ngày càng lớn; nhưng công 

nghệ hàn nối tấm mỏng và 

siêu mỏng đang là một 

thách thức không hề nhỏ 

đối với các nhà nghiên cứu 

và hãng sản xuất thiết bị 

hàn. Vì vậy, kết quả nghiên 

cứu về công nghệ hàn nối 

tấm mỏng và siêu mỏng của 

dự án chắc chắn sẽ tạo ra 

sự đột phá về công nghệ và 

góp phần hỗ trợ, thúc đẩy 

phát triển ngành công 

nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam 

hiện nay.  

16 

VINIF. 2020. DA13 

Thiết kế và chế tạo 

máy in sinh học 3D 

tích hợp để đặt nền 

móng cho các nghiên 

cứu công nghệ mô tại 

Việt Nam. 

 Design and 

fabrication of a hybrid 

3D bioprinter for 

laying the foundation 

of tissue engineering 

research in Vietnam. 

TS. Phùng Xuân Lan 

 TS. Đỗ Thọ Trường 

Trường Đại 

học 

 Bách Khoa 

Hà Nội 

Dự án với mục tiêu chung là 

thiết kế và chế tạo ra máy in 

sinh học 3D tích hợp đầu 

tiên ở Việt Nam có ý nghĩa 

hết sức to lớn không chỉ đặt 

nền móng nghiên cứu và 

ứng dụng công nghệ mô ở 

Việt Nam mà còn cho phép 

mở rộng ra nhiều lĩnh vực 

khác như phát triển thuốc, 

nghiên cứu tế bào gốc, 

nghiên cứu ung thư v.v. Nó 

góp phần tạo nên bước đột 

phá trong y học và chăm 

sóc sức khỏe tại Việt Nam 

đồng thời vươn tầm tới các 
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nghiên cứu và ứng dụng về 

lĩnh vực này trên thế giới. 

17 

VINIF. 2020. DA14 

Nghiên cứu xây dựng 

hệ thống trợ giúp phát 

hiện tin tức giả mạo 

trên mạng xã hội 

 Developing a system 

to support fake news 

detection in online 

social networks 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Huyền 

Trường Đại 

học Khoa học 

Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội 

Việc phát hiện các tin tức 

giả mạo, từ đó hạn chế lan 

truyền và giảm thiểu thiệt 

hại, là nhu cầu cấp thiết và 

đang thu hút được sự quan 

tâm của nhiều ngành 

nghiên cứu, bao gồm cả 

khoa học dữ liệu, khoa học 

xã hội và truyền thông. Dự 

án này hướng tới xây dựng 

một hệ thống hỗ trợ người 

dùng trong việc xác nhận 

tính chân thực của các tin 

tức lan truyền trên mạng xã 

hội thông qua tự động thu 

thập và tổng hợp từ Internet 

các bằng chứng ủng hộ hay 

phủ nhận tin tức. 

18 

VINIF. 2020. DA15 

Tối ưu hoá quá trình 

chế tạo dựa trên dữ 

liệu từ mô phỏng vật 

lý  

 Efficient Data-driven 

Physics-informed 

Optimization of 

Manufacturing 

Processes - EDPOMP 

TS. Trần Văn Xuân 

TS. Mai Hoàng Bảo 

Ân 

TS. Hoàng Trường 

Vinh 

Trường Đại 

học 

 Thủ Dầu Một 

Nghiên cứu và phát triển 

các phương pháp tối ưu 

cho phép điều chỉnh một 

cách hiệu quả, nhanh 

chóng các tham số quá 

trình chế tạo để có chất 

lượng sản phẩm theo yêu 

cầu là mục tiêu chính của 

dự án nghiên cứu 

EDPOMP. Các phương 

pháp này được phát triển 

dựa trên các mô hình số có 
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độ chính xác cao dựa trên 

nền tảng trí tuệ nhân tạo. 

Dự án này sẽ tập trung vào 

ba công nghệ chế tạo tiên 

tiến và phổ biến trong 

ngành công nghiệp nặng 

bao gồm chế tạo bồi đắp (in 

3D) kim loại, dập tấm/định 

dạng kim loại, và hàn tự 

động. 

19 

VINIF. 2020. DA16 

Dự báo ô nhiễm 

không khí và nước ở 

Việt Nam với dữ liệu 

thực bằng phương 

pháp của học máy và 

bài toán ngược.  

  

 Forecasting Air and 

Water Pollution in 

Vietnam with Real 

Data by Machine 

Learning and Inverse 

Problem Approaches. 

GS. TSKH. Đinh Nho 

Hào 

Viện Toán 

học, Viện Hàn 

Lâm Khoa học 

và Công nghệ 

Việt Nam 

Mục tiêu của dự án là dự 

báo ô nhiễm không khí và 

nước tại Việt Nam bằng các 

phương pháp của học máy 

và bài toán ngược. Cụ thể 

dự án sẽ đặt cơ sở toán học 

cho các cách tiếp cận của 

học máy và bài toán ngược 

cho mô hình dữ liệu (data-

driven models) và mô hình 

toán học (mathematical 

models) để mô tả các quá 

trình ô nhiễm không khí và 

nước. Cơ sở toán học đó là 

nền tảng cho các ứng dụng 

thực tiễn của dự án: 1) Dự 

báo chất lượng không khí 

dựa trên các số liệu quan 

trắc thực tế với địa chỉ ứng 

dụng cụ thể (dự kiến ở một 

vùng của Thành phố Hồ Chí 

Minh), 2) Dự báo chất 

lượng nước dựa trên các số 
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liệu quan trắc thực tế với 

địa chỉ ứng dụng cụ thể (dự 

kiến ở một vùng của Tỉnh 

Bình Dương),   

3) Phát triển phần mềm, 

giao diện thân thiện với 

người sử dụng và ứng dụng 

(apps) trên điện thoại thông 

minh. 

20 

VINIF. 2020. DA17 

Phát triển hệ thống 

thời gian thực ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo 

hỗ trợ phát hiện polyp 

đại tràng và phân loại 

các tổn thương có 

nguy cơ ung thư hóa 

khi nội soi. 

Development of a real-

time AI-assisted 

system to detect colon 

polyps and identify 

lesions at high-risk of 

malignancy during 

endoscopy 

TS. Đinh Viết Sang 

 TS. Đào Việt Hằng 

Trường Đại 

học 

 Bách khoa Hà 

Nội 

Mục tiêu của dự án nhằm 

phát triển các thuật toán 

học máy hiệu quả cho phát 

hiện, khoanh vùng polyp đại 

tràng và phân loại các tổn 

thương có nguy cơ ung thư 

hóa qua ảnh nội soi. Từ đó 

xây dựng một hệ thống thiết 

bị tính toán thời gian thực 

hỗ trợ bác sĩ nội soi phát 

hiện polyp đại tràng và chẩn 

đoán các tổn thương có 

nguy cơ ung thư hóa. 

21 

VINIF. 2020. DA18 

Thiết bị và vật liệu tiên 

tiến cho khảo sát quy 

mô lớn dữ liệu về 

nước (Advanced 

sensor device and 

materials for large 

GS. TS  

 Hoàng Nam Nhật 

Trường Đại 

học Công 

nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

Thu thập dữ liệu quan trắc 

trực tuyến về chất lượng 

nguồn nước bao gồm cả 

nước thải công nghiệp, 

nước sinh hoạt, nước sông, 

hồ, nước biển, là vấn đề có 

tính cấp thiết về mặt kinh tế 
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scale water data 

survey) 

và xã hội, nhất là trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu ngày 

càng gia tăng. Dự án cung 

cấp giải pháp kỹ thuật khả 

thi áp dụng được trên diện 

rộng, sử dụng được đối với 

cả người dân, hộ gia đình 

(để quan trắc nguồn nước 

sinh hoạt hàng ngày), và cả 

đối với các công ty, cơ quan 

quản lý để quan trắc dữ liệu 

môi trường và xâm nhập 

mặn diện rộng. 

22 

VINIF. 2020. DA18 

Phân tích chuỗi dữ 

liệu lớn có tần suất 

cao trong công nghiệp 

sản xuất thông minh.  

Analyzing high-

frequency big data 

streams for smart 

manufacturing 

industry 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Quyên 

TS. Phan Nguyễn Kỳ 

Phúc 

Trường Đại 

học Bách 

khoa – Đại 

học Đà Nẵng 

Dự án này nghiên cứu đề 

xuất một mô hình phân tích 

dữ liệu cho chuỗi dữ liệu 

lớn có tần suất cao trong 

công nghiệp sản xuất thông 

minh. Mô hình được đề xuất 

gồm hai giai đoạn. Giai 

đoạn 1, chuỗi dữ liệu lớn 

được dò tìm và lọc để loại 

bỏ các tính năng bất 

thường có thể gây ra lỗi 

trong sản xuất. Trong giai 

đoạn 2, các dữ liệu bất 

thường này được phân tích 

để tìm ra các nhân tố chính 

từ các máy công cụ gây ảnh 

hưởng đến chất lượng sản 

phẩm trong nhà máy sản 

xuất thông minh. 
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VINIF. 2020. DA20 

Phát triển các cửa sổ 

điện hóa thông minh 

mới cho ứng dụng 

trong tiết kiệm năng 

lượng của tòa nhà và 

chắn nhiệt trên cửa ô 

tô 

Development of novel 

electrochromic smart 

windows for building 

energy-saving and 

automotive heat 

shield application. 

TS. Lê Hoàng Sinh 

TS. Trương Quang 

Trung 

Trường Đại 
học 

 Duy Tân 

 Phát triển các cửa sổ điện 

hóa thông minh mới cho 

ứng dụng trong tiết kiệm 

năng lượng của tòa nhà và 

chắn nhiệt trên cửa ô tô 

24 

VINIF. 2020. DA21 

Các Nanocluster 

Nguyên Tử: Cấu Trúc, 

Tính Chất và Ứng 

Dụng  

  

 Atomic Nanoclusters: 

Structures, Properties 

and Applications 

GS.TS. Nguyễn Minh 

Thọ 

Viện Khoa học 

Và Công Nghệ 

Tính Toán 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

Xuất phát từ các đặc tính lý 

hóa phi cổ điển độc đáo, 

các cluster siêu nguyên tử 

đã nổi lên như những vật 

liệu nano đầy hứa hẹn cho 

những ứng dụng công 

nghiệp hiện đại, trong bối 

cảnh các thiết bị quang điện 

tử và từ tính ngày càng thu 

nhỏ hơn nữa. Trong dự án 

này, chúng tôi đề xuất 

nghiên cứu sâu hơn về cấu 

trúc phân tử và điện tử, các 

tính chất phổ và các ứng 

dụng khả thi của một số 

cluster nano vào phát xạ 

phát quang, hiệu ứng xúc 

tác hóa học, và tương tác 

với các phân tử sinh học 
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liên quan đến việc xử dụng 

thuốc trong điều trị y học, 

không chỉ sử dụng các 

phương pháp tính toán lý 

thuyết lượng tử mà còn cả 

kỹ thuật học máy. 

25 

VINIF. 2020. DA22 

Nghiên cửu biểu hiện 

và đánh giá hoạt tính 

sinh miễn dịch của 

một số kháng nguyên 

tái tổ hợp của virus 

gây bệnh dịch tả lợn 

châu Phí (African 

Swine Fever virus) từ 

cây thuốc lá định 

hướng phát triên vắc 

xin tiểu đơn vị 

TS. Phạm Bích Ngọc Viện Công 

nghệ Sinh 

học, Viện Hàn 

lâm Khoa học 

Công nghệ 

Việt Nam 

Virus tả lợn Châu phi 

(African Swine Fever Virus 

– ASFV) là virus gồm ba lớp 

vỏ bọc bên ngoài phần lõi 

trung tâm chứa bộ gene rất 

lớn mã hóa cho khoảng 160 

protein phục vụ cho việc 

xâm nhiễm và ức chế tế bào 

chủ của virus. Do tính chất 

phức tạp của ASFV, trên 

thế giới hiện chưa có vắc 

xin phòng chống DTLCP. 

Việc nghiên cứu và phát 

triển vắc xin phòng bệnh 

DTLCP là một yêu cầu rất 

cấp bách hiện nay. 

26 

VINIF.2020.NCUD.DA

039 - Ứng dụng quy 

trình tổng hợp vật liệu 

điện cực từ vỏ trấu để 

sản xuất thử nghiệm 

pin sạc Li-ion 4 V 

dạng cúc áo (coin 

cell) và dạng túi 

(pouch cell) 

PGS.TS. Lê Mỹ Loan 

Phụng 

Trường Đại 

học Khoa học 

Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia 

TP. Hồ Chí 

Minh 

Nghiên cứu quy trình tổng 

hợp hướng đến mở rộng ở 

dạng quy mô sản xuất vật 

liệu Silica từ vỏ trấu ứng 

dụng lắp ráp mô hình pin 

sạc Li-ion 4 V thử nghiệm ở 

dạng pin cúc áo (coin cell) 

và dạng túi (pouch cell). 
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VINIF.2020.NCUD.DA

059 - Phát triển robot 

cộng tác (cobot) và 

các phần tử máy 

thông minh (smart 

machine elements) 

ThS. Trương Trọng 

Toại 

Công ty TNHH 

Chế tạo máy 

3C 

Nghiên cứu phát triển và 

thương mại hóa sản phẩm 

robot cộng tác (còn gọi là 

Cobot hay Collaborative 

Robot) với các giải pháp 

mang tính sáng tạo và hiệu 

quả về chi phí, đặt biệt là 

chủ động phát triển công 

nghệ nguồn cho thị trường 

Công nghiệp 4.0. Sản phẩm 

và thương hiệu cobot sẽ 

được phát triển hoàn toàn 

trên nền tảng công nghệ 

nguồn từ Việt Nam, với khả 

năng nội địa hóa trên 80%, 

và giá thành rẻ hơn so với 

các sản phẩm tương tự 20-

50%, đặc biệt là đối với các 

sản phẩm ngoại nhập, với 

tính năng và tải trọng tương 

đương. Sản phẩm mang 

thương hiệu Việt, với mục 

tiêu ban đầu phục vụ thị 

trường Việt Nam, và từng 

bước tiếp cận thị trường 

toàn cầu về cobot, được 

ước tính đạt 12 tỷ USD vào 

năm 2025, với mứctăng 

trưởng lợi nhuận kép bình 

quân hàng năm (CAGR) đạt 

35-50% trong giai đoạn 

2017-2025 
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VINIF.2020.NCUD.DA

094 - Phát triển các 

hệ thống robot, cảm 

biến và phần mềm 

cho điều tra chất 

lượng cầu đường và 

công trình xây dựng 

PGS.TS. La Mạnh 

Hùng 

Công ty TNHH 

Automated 

Inspection 

Robots (AIR) 

Việt Nam. Viết 

tắt là: AIR Việt 

- Phát triển robot leo cầu sắt 

và hệ thống tự động lấy dữ 

liệu mặt cầu; 

- Phát triển các phần mềm 

xử lý dữ liệu NDE và 

camera dựa trên học sâu 

(deep learning) và mạng nơ 

ron kết hợp (convolutional 

neural network);  

- Xây dựng khung lý thuyết 

và phương pháp cho phản 

ứng tổng hợp cảm biến 

NDE và chứng minh tính 

khả thi của nó để tạo điều 

kiện kiểm tra hiệu quả, 

chính xác và đáng tin cậy 

cho các cấu trúc cầu 

đường. 

29 

VINIF.2020.NCUD.DA

112 - Phát triển kỹ 

thuật sản xuất vật liệu 

tính năng cao aerogel 

composite từ phụ 

phẩm nông nghiệp 

PGS.TS. Lê Thị Kim 

Phụng 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa, Đại học 

Quốc Gia TP. 

Hồ Chí Minh 

- Sản xuất vật liệu silica 

aerogel composite từ phụ 

phẩm tro trấu ứng dụng 

cách nhiệt. 

- Sản xuất vật liệu cellulose 

aerogel composite từ phụ 

phẩm cellulose ứng dụng 

bao bì bảo quản thực phẩm. 

30 

VINIF.2020.NCUD.DA

225 - Hệ thống thu 

thập và số hóa dữ liệu 

GIS chuyên dụng, 

ThS. Huỳnh Khắc 

Minh Khôi 

Công ty TNHH 

Mapdas 

Nghiên cứu và phát triển 

giải pháp thu thập và số hóa 

dữ liệu với các ưu điểm như 

giá thành cạnh tranh, năng 

suất cao, dễ bảo trì, dữ liệu 



 

78 
 

 
năng suất cao (Mobile 

Mapping System) 

đầu ra chất lượng và tối ưu 

cho môi trường Việt Nam. 

31 

VINIF.2020.NCUD.DA

240 - AgriBiosol - Giải 

pháp công nghệ sinh 

học nông nghiệp theo 

hướng an toàn, hữu 

cơ và bền vững 

ThS. Nguyễn Văn 

Minh  

 ThS. Dương Nhật 

Linh 

Công ty TNHH 

MIDOLI 

Phát triển hoàn thiện các 

sản phẩm ứng dụng công 

nghệ sinh học nông nghiệp 

theo hướng an toàn, hữu 

cơ và bền vững; trình diễn 

hiệu quả của bộ sản phẩm 

trên vườn thực tế và xây 

dựng chiến lược marketing; 

đăng ký sản phẩm, đẩy 

mạnh kinh doanh – phát 

triển thị trường.  
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VINIF.2021.DA00001

Nghiên cứu các hiệu 

ứng lượng tử tương 

đối tính trong hệ ống 

dẫn sóng nhị nguyên 

PGS.TS. Trần Xuân 

Trường 

Học viện Kỹ 
thuật Quân 

sự 

Mô phỏng ba hiệu ứng cơ 

bản trong Cơ học lượng tử 

tương đối tính là: i) hiệu ứng 

tạo và triệt tiêu cặp hạt-phản 

hạt, ii) hiệu ứng xuyên đường 

hầm Klein, iii) cấu trúc 

Jackiw-Rebbi bằng các hiệu 

ứng quang học trong hệ ống 

dẫn sóng nhị nguyên. Thông 

qua những nghiên cứu này 

sẽ tạo ra các công trình 

nghiên cứu tầm cỡ quốc tế 

trong lĩnh vực Vật lý, đồng 
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thời góp phần xây dựng đội 

ngũ nhà khoa học Việt Nam 

vươn tầm đẳng cấp thế giới. 

02 

VINIF.2021.DA00002

Chỉnh sửa bộ gen 

nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng 

Phosphate ở cây lúa 

Việt Nam 

TS. Tô Thị Mai Hương Trường Đại 

học Khoa 

học và công 

nghệ Hà 

Nội 

Phân bón Phosphate có vai 

trò thiết yếu đối với sự sinh 

trưởng phát triển và quyết 

định tới năng suất của cây 

trồng. Bên cạnh đó, sự cạn 

kiệt nhanh chóng của nguồn 

mỏ nguyên liệu không tái tạo 

cũng như những tác động 

tiêu cực từ việc khai thác 

phosphate tới môi trường 

đất, nước và hệ sinh thái đã 

thu hút sự chú ý đặc biệt của 

các nhà nghiên cứu nhằm tìm 

ra giải pháp cải tiến các giống 

cây trồng, nâng cao hiệu quả 

trong việc hấp thụ và sử dụng 

Phosphate. Kế thừa kết quả 

phân tích di truyền liên kết 

toàn bộ hệ gen (GWAS) trên 

một tập đoàn gần 200 giống 

lúa bản địa đã được giải trình 

tự, dự án đề xuất sử dụng 

công nghệ chỉnh sửa gen 

nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng Phosphate ở cây lúa, 

hướng tới phát triển nông 

nghiệp bền vững.  
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Hàm Zeta, giá trị 

Zeta và những chủ 

đề liên quan. 

  

 (Tên tiếng Anh: Zeta 

functions, Zeta 

values and related 

topics.) 

GS.TS. Ngô Đắc Tuấn 

 GS.TSKH. Phùng Hồ 

Hải 

Viện Toán 

học, Viện 

Hàn Lâm 

KHCNVN 

Dự án dự kiến sẽ nghiên cứu 

các loại hàm zeta gắn liền với 

các giả thuyết trọng tâm sau: 

hàm zeta Riemann, L-hàm 

Dirichlet, giả thuyết Riemann 

tổng quát, hàm zeta địa 

phương Igusa và các giả 

thuyết của Igusa, hàm zeta 

Goss và các phiên bản của 

các giả thuyết Birch và 

Swinnerton-Dyer hay Zagier-

Hoffman. Dự án đồng thời 

nghiên cứu về các vấn đề liên 

quan như các nhóm Galois 

hay đối ngẫu Tannaka, đây là 

các công cụ chính để tìm hiểu 

về hàm zeta và giá trị zeta. 
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VINIF.2021.DA00031

Giải pháp học máy 

tái tạo động lực học 

phân tử với độ phân 

giải dưới femto giây 

từ phổ phát xạ điều 

hòa bậc cao và phổ 

nhiễu xạ electron sử 

dụng xung laser cực 

ngắn 

GS.TS. Lê Văn Hoàng 

PGS.TS. Phan Thị Ngọc 

Loan 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Xây dựng giải pháp ứng dụng 

học máy để trích xuất thông 

tin về cấu trúc phân tử với độ 

phân giải dưới femto giây từ 

phổ phát xạ điều hòa bậc cao 

và phổ nhiễu xạ electron, từ 

đó tái tạo các quá trình động 

lực học của phân tử trong 

thời gian thực 

05 

VINIF.2021.DA00034

Phát triển vaccine 

ngâm và cho ăn 

phòng bệnh do 

Aeromonas 

hydrophila và 

PGS.TS. Nguyễn Đức 

Hoàng 

PGS.TS. Phan Thị 

Phượng Trang 

Trung tâm 

Khoa học 

và Công 

nghệ Sinh 

học - 

Trường Đại 

học Khoa 

học Tự 

Mục tiêu tổng thể của dự án 

là nghiên cứu phát triển 

vaccine cho cá tra nhằm 

phòng ngừa bệnh gan thận 

mủ gây ra bởi Edwardsiella 

ictaluri và bệnh xuất huyết 
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Edwardsiella ictulari 

ở cá tra sử dụng 

vector chuyển 

vaccine Bacillus 

subtilis 

nhiên - Đại 

học Quốc 

gia Hồ Chí 

Minh 

gây ra bởi Aeromonas 

hydrophila sử dụng vector 

chuyển vaccine Bacillus 

subilis. 
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Innovative and Smart 

Agriculture (InnSA) 

Platform: A Digital 

Transformation and 

High Technology 

Integration for 

improved Coffee 

Value Chain and 

Supply Chain in 

Vietnam 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Duy 

Trường Đại 

học Nha 

Trang 

Dự án INNSA nhằm phát 

triển một nền tảng nông 

nghiệp Thông minh và Đổi 

mới sáng tạo cho chuỗi giá trị 

cà phê bền vững, với trọng 

tâm là nâng cao chất lượng 

và giá trị gia tăng cho các yếu 

tố chính của chuỗi cung ứng 

cà phê tại Việt Nam. Dự án 

được phát triển dựa trên nền 

tảng của chuyển đổi số và 

các công nghệ nông nghiệp 

thông minh: Thiết bị thông 

minh và Internet vạn vật 

(IoT), Dữ liệu lớn, Trí tuệ 

nhân tạo (AI), Công nghệ truy 

xuất nguồn gốc và chuỗi khối, 

Thiết kế & Sản xuất bền 

vững. 

07 

VINIF.2021.DA00095

Nghiên cứu cơ chế 

phá hủy vật liệu điện 

cực xúc tác và tìm 

kiếm các giải pháp 

làm bền hóa chúng 

hướng tới chế tạo 

linh kiện quang điện 

hóa cho sản xuất 

PGS.TS. Trần Đình 

Phong 

Trường Đại 

học Khoa 

học và công 

nghệ Hà 

Nội 

Do đó, dự án PRE-H2 đặt 

mục tiêu nghiên cứu cơ chế 

phá hủy của các thành phần 

cấu thành Lá nhân tạo (vật 

liệu xúc tác, quang xúc tác 

cho các phản ứng khử proton 

tạo H2 và oxi hóa nước) trong 

điều kiện làm việc thực sử 

dụng các phương pháp phân 
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nhiên liệu H2 từ 

nước (PRE-H2) 

tích Điện hóa – Quang phổ 

thời gian thực. Từ các hiểu 

biết cơ chế thu được, xây 

dựng các phương án bảo vệ 

vật liệu xúc tác, quang xúc 

tác nhằm kéo dài tuổi thọ làm 

việc của Lá nhân tạo. 

Dự án PRE-H2 được hi vọng 

sẽ là một bước chuẩn bị quan 

trọng để nhóm nghiên cứu 

Hóa học trong chuyển hóa và 

tích trữ năng lượng (CECS) 
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VINIF.2021.DA00128

VAIPE: Hệ thống 

theo dõi và hỗ trợ 

chăm sóc sức khoẻ 

thông minh ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo và 

Internet vạn vật cho 

người Việt 

GS.TS. Đỗ Ngọc Minh  

 TS. Phạm Huy Hiệu 

  TS. Nguyễn Thanh 

Hùng 

VinUniversit

y 

Đề xuất, thiết kế, đánh giá, và 

triển khai thử nghiệm VAIPE, 

một hệ thống thông minh ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo và mạng 

Internet vạn vật, giúp người 

dùng thu thập, quản lý các dữ 

liệu liên quan tới sức khoẻ, và 

hỗ trợ người dùng trong việc 

chăm sóc sức khỏe cá nhân. 
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Hệ thống internet vạn 

vật theo dõi điện tim 

thai nhi với cảm biến 

không tiếp xúc 

TS. Hàn Huy Dũng 

 TS. Nguyễn Minh Đức 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà 

Nội 

Thiết kế thiết bị theo dõi điện 

tim thai nhi tại nhà với công 

nghệ cảm biến không tiếp 

xúc, đảm bảo sự an toàn, dễ 

sử dụng nhưng vẫn đạt được 

độ tin cậy cao trong thu nhận 

và xử lý tín hiệu điện tim thai 

nhi phục vụ chẩn đoán lâm 

sàng. Đồng thời, dự án ứng 

dụng công nghệ IoT để xây 

dựng một hệ sinh thái kết nối 
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các bác sĩ sản nhi và các bà 

mẹ mang thai, lưu trữ và 

cung cấp dữ liệu điện tim thai 

nhi cho các bác sĩ phục vụ 

chẩn đoán cũng như các dịch 

vụ tạo kênh kết nối giữa các 

bác sĩ và bà mẹ cho thăm 

khám định kỳ và thông báo 

các trường hợp nguy cấp kịp 

thời. 
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Nghiên cứu cơ chế 

phân tử của hiện 

tượng thoái hóa 

giống và sinh tổng 

hợp hoạt chất 

cordycepin ở nấm 

dược liệu Cordyceps 

militaris định hướng 

ứng dụng trong hỗ 

trợ điều trị bệnh đột 

quỵ 

TS. Hoàng Quốc Chính 

 TS. Vũ Xuân Tạo 

Viện Ứng 

dụng công 

nghệ - Bộ 

Khoa học 

và Công 

nghệ 

Phát triển được thuốc phòng 

và/hoặc hỗ trợ điều trị đột quỵ 

từ nấm dược liệu Cordyceps 

militaris. 

 Mục tiêu cụ thể: 

 (i) Xác định được cơ chế 

phân tử của hiện tượng thoái 

hóa giống của nấm C. 

 militaris nhằm tăng hiệu suất 

kinh tế của quy trình trồng 

nấm C.militaris 

 (ii) Xác định được cơ chế 

điều khiển sinh tổng hợp hoạt 

chất cordycepin của nấm C. 

militaris nhằm tăng sản lượng 

cordycepin. 

 (iii) Đánh giá được tác dụng 

dược lý và cơ chế tác dụng 

của cordycepin trong điều trị 

bệnh đột quỵ nhồi máu 

(ischemic stroke) trên động 

vật thực nghiệm nhằm tạo 
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tiền để cho những nghiên 

cứu thử nghiệm lâm sàng. 
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VINIF.2021.DA00159

Thiết kế, chế tạo và 

điều khiển đa chế độ 

cho bộ xương ngoài 

chi trên bệnh nhân 

Parkinson trong việc 

ngăn chặn run 

PGS. Nguyễn Hoài Sơn 

 TS. Lưu Triều Phát 

Trường Đại 

học Sư 

phạm Kỹ 

thuật Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Phân tích, đánh giá logic dựa 

trên sự tích hợp trong thiết kế 

chi tiết và hệ thống bộ khung 

xương chi trên gọn với giao 

diện hybrid (dựa trên tính 

toán, điều khiển thích nghi và 

mô phỏng theo qui trình MBD 

và phân tích động học EMG) 

để phát hiện chứng liệt rung, 

xây dựng thuật toán điều 

khiển và kiểm soát khử liệt 

rung. 
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Nấm lớn trong rừng 

Việt Nam: ghi nhận 

các loài ăn được, 

ước tính sản lượng, 

mùa vụ và khả năng 

nuôi trồng 

TS. Phạm Nguyễn Đức 

Hoàng 

 TS. Lê Thị Huyền 

Viện Nấm 

và Công 

nghệ Sinh 

học - Liên 

hiệp các hội 

KHKT Việt 

Nam 

Thiết lập cơ sở dữ liệu về các 

loài nấm lớn tại các khu hệ 

rừng khác nhau ở Việt Nam 

từ đó ghi nhận khả năng sử 

dụng làm thực phẩm, ước 

tính sản lượng, mùa vụ và 

sàng lọc khả năng nuôi trồng 

của các loài nấm rừng ăn 

được có số lượng xuất hiện 

nhiều. 
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Phát triển chip LED 

đa chức năng từ vật 

liệu metamaterials 

định hướng ứng 

dụng cho chiếu sáng 

TS. Lê Văn Quỳnh 

 GS.TS. Vũ Đình Lãm 

 TS. Nguyễn Hải Sơn 

VinUniversit

y 

- Phát triển một loại chip LED 

thế hệ mới có nhiều chức 

năng thay vì chỉ phát sáng 

thông thường từ sự kết hợp 

hài hòa những tính chất đặc 

biệt của vật liệu 

metamaterials và chấm 
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xe điện và màn hình 

phân giải cao 

lượng tử perovskite. Cụ thể, 

dòng chip metaLED có điện 

áp phát sáng thấp hơn, 

cường độ phát sáng mạnh 

hơn, có độ phân giải giữa các 

pixel cao hơn và có khả năng 

phát xạ định hướng so với 

chip LED thông thường 

 - Làm sáng tỏ cơ chế tương 

tác quang học giữa lớp 

metasurface với lớp chấm 

lượng tử perovskite qua 

những nghiên cứu thực 

nghiệm 

 - Làm chủ công nghệ know-

how từ thiết kế chip LED, chế 

tạo và đo đạc đặc trưng của 

LED ở cấp độ phòng thí 

nghiệm 

14 
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Xây dựng nền tảng 

quản trị dữ liệu 

nghiên cứu khoa học 

và công nghệ quy mô 

quốc gia sử dụng 

công nghệ tính toán 

đám mây và dữ liệu 

lớn 

PGS.TS. Nguyễn Long 

Giang 

 TS. Đinh Văn Dũng 

Viện Công 

nghệ Thông 

tin - Viện 

Hàn lâm 

Khoa học 

và Công 

nghệ Việt 

Nam 

Dự án đặt mục tiêu xây dựng 

một nền tảng thu thập, lưu 

trữ, quản trị, chia sẻ dữ liệu 

nghiên cứu khoa học trong 

toàn quốc, tích hợp các công 

cụ, mô hình phân tích, xử lý 

dữ liệu với một số case study 

thử nghiệm. Dự án được xây 

dựng với hy vọng tạo lập một 

nền tảng dữ liệu cộng đồng 

cho phép cộng đồng đóng 

góp dữ liệu khoa học cũng 
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như khai thác và chia sẻ dữ 

liệu 

15 

VINIF.2021.DA00192

Nghiên cứu ứng 

dụng của trí tuệ nhân 

tạo để giám sát sức 

khỏe công trình cầu 

dựa trên dữ liệu lớn 

thu được từ các cảm 

biến thông minh 

PGS.TS. Bùi Tiến Thành 

 GS. Nguyễn Xuân Huấn 

 TS. Bùi Ngọc Dũng 

Trường Đại 

học Giao 

thông vận 

tải 

- Phát triển và triển khai lắp 

đặt các cảm biến thông minh 

để đo đạc, phân tích các đặc 

trưng dao động để giám sát 

sức khoẻ kết cấu công trình 

cầu lớn. 

- Xây dựng chương trình 

(toolbox) để phân tích dữ liệu 

lớn bằng AI (Artificial 

intelligence) và nhận dạng 

ngẫu nhiên (stochastic 

system identification), tự 

động nhận dạng và thu được 

các đặc trưng dao động kết 

cấu. 

- Xây dựng mô hình bản sao 

số (digital twin model) để theo 

dõi và giám sát sức khoẻ kết 

cấu công trình cầu nhịp lớn 

trọng điểm trong hệ thống 

giao thông. 
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VINIF.2021.DA00193

Phát triển công nghệ 

làm lành vết thương 

ngoài da sử dụng 

súng phun tế bào 

gốc và màng nano 

sinh học 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng 

Nam 

 GS. Chử Đức Trình 

 TS. Thân Thị Trang 

Uyên 

Trường Đại 

học Khoa 

học Tự 

nhiên - Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội 

Phát triển công nghệ làm lành 

vết thương ngoài da sử dụng 

súng phun tế bào gốc cùng 

các sản phẩm từ tế bào gốc, 

chế phẩm nano, đồng thời sử 

dụng màng nano sinh học 

được phun bằng thiết bị 

electrospinning cầm tay để 

tạo lớp da nhân tạo giúp bảo 
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vệ vết thương và hỗ trợ quá 

trình lành vết thương, giảm 

đau đớn và chi phí cho người 

bệnh. 

17 

VINIF.2021.DA00199

Synthesis of 

recombinant sgp130 

to target IL-6 trans-

signalling and 

application for 

treatment of some 

human cancer types 

in intro and in vivo 

GS.TS. Nguyễn Lĩnh 

Toàn 

 TS. Nguyễn Thị Mai Ly 

Học viện 

Quân y 

- Tổng hợp và tinh sạch 

protein tái tổ hợp sgp130. 

Sgp130 là chất ức chế đặc 

hiệu con đường tín hiệu IL-6 

chuyển tin (IL-6 trans-

signalling) gây bệnh và không 

tương tác với con đường tín 

hiệu IL-6 cổ điển (IL-6 classic 

signalling) miễn dịch bảo vệ. 

- Đánh giá tác dụng kháng 

ung thư của chế phẩm trên 

mô hình thực nghiệm. 

18 

VINIF.2021.DA00203 

PHÁT TRIỂN CÁC 

HỢP CHẤT CHỐNG 

UNG THƯ MỚI 

CHỨA CÁC CẤU 

PHẦN 

PHARMACOPHORE 

DỊ VÒNG 

 

TS. Đặng Thanh Tuấn Trường Đại 

học Khoa 

học Tự 

nhiên - Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội 

Mục tiêu của dự án này là 

thiết kế và phát triển các chất 

chống ung thư mới có thể 

được thử nghiệm và sản xuất 

tại Việt Nam. Các chất chống 

ung thư mới này sẽ được 

thiết kế, tổng hợp và thử 

nghiệm hoạt tính chống ung 

thư đối với 3 loại ung thư phổ 

biến ở Việt Nam là ung thư 

phổi, gan và ung thư vú. 
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19 

VINIF.2021.DA00212

Nghiên cứu khám 

phá những dấu ấn 

sinh học mới hỗ trợ 

theo dõi tiến triển 

bệnh gan mạn tính 

và chẩn đoán sớm 

ung thư tế bào gan 

nguyên phát ở bệnh 

nhân nhiễm vi rút 

viêm gan B. 

TS. Nghiêm Xuân Hoàn 

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Bệnh viện 

Trung ương 

Quân đội 

108 

Sử dụng các công cụ phân 

tích khối phổ, phân tích cộng 

hưởng từ hatj nhân (NMR) và 

phân tích biểu hiện gene 

không mã hoá quy mô lớn để 

tìm kiếm các dấu ấn sinh học 

mới đặc trưng cho các bước 

dịch chuyển của bệnh nhân 

viêm gan mạn hoặc xơ gan 

sang ung thư gan, từ đó đưa 

ra mô hình toán phù hợp hỗ 

trợ cho chẩn đoán và sàng 

lọc sớm ung thư gan trên đối 

tượng mắc virus viêm gan B.  

20 

VINIF.2021.DA00214

Thiết bị và phần 

mềm thông minh thu 

nhận, xử lý và cảnh 

báo sớm lũ quét, sạt 

lở đất dựa trên nền 

tảng dữ liệu lớn và 

công nghệ IoT 

PGS.TS. Phạm Mạnh 

Thắng 

Trường Đại 

học Công 

nghệ - Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội 

Phát triển hệ thống điều khiển 

thông minh tự động nhận tín 

hiệu từ các cảm biến, xử lý và 

cảnh báo sớm nguy cơ lũ 

quét, sạt lở đất. Hệ thống 

điều khiển bao gồm phần 

cứng và phần mềm có khả 

năng thu thập dữ liệu, xử lý 

và cảnh báo. Các thành phần 

của hệ thống dự kiến sẽ được 

lắp đặt và thử nghiệm tại tỉnh 

Hòa Bình. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG THẠC SĨ NĂM 2019 

STT Họ và tên Chuyên ngành Đơn vị đào tạo 

1 Lưu Trọng Thông Kỹ Thuật Hóa Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

2 Đỗ Quang Tâm 

Vật lý lý thuyết và Vật lý 

toán 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Huế 

3 Lê Hoàng Duy Minh Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 

4 Lê Phước Hoàng Nội khoa Trường Đại học Y Dược Huế 

5 Nguyễn Hữu Chí Tư Khoa học môi trường 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 

6 Tôn Nữ Mỹ Phương Hóa lý thuyết và Hóa lý 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 

7 Đào Thị Hường Hóa phân tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

8 Đỗ Thảo Thuyến Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

9 

Nguyễn Ngọc 

Huyền  Vật liệu và linh kiện nano 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

10 Nguyễn Trọng Tâm   Quang học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

11 

Phạm Thị Hương 

Quỳnh Di truyền học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

12 Phạm Vũ Đông  

Bản đồ viễn thám và hệ 

thống thông tin địa lý 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

13 Vương Quang Huy   Kỹ thuật điện tử 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

14 Đỗ Trọng Lễ Khoa học máy tính 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

15 Lê Khánh Thiên Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 
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16 Lê Thanh Hòa Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học 

Quốc Gia TP.HCM 

17 Nguyễn Hồng Hải Kỹ thuật môi trường 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

18 Nguyễn Thanh Toàn Khoa học máy tính 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

19 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương Kỹ thuật môi trường 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

20 Phạm Thị Chi Hóa lý thuyết và Hóa lý 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

21 Phan Anh Luân 

Vật lý lý thuyết và Vật lý 

toán 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

22 Phan Võ Thu Nga Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học 

Quốc Gia TP.HCM 

23 Võ Hồ Việt Khoa Khoa học máy tính 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

24 

Nguyễn Trương 

Phương Thảo Công nghệ dược phẩm Đại học Y Dược TP.HCM 

25 Đỗ Ngọc Quý   

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

26 Hoàng Huyền Trang Kỹ thuật viễn thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

27 Hoàng Thị Luyến   Kỹ thuật Y sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

28 Lê Văn Tuyến Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

29 

Nguyễn Hoàng 

Việt   Kỹ thuật cơ điện tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

30 Nguyễn Thị Thanh Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

31 Nguyễn Tiến Khang 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

32 Nguyễn Văn Hùng 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

33 Nguyễn Văn Sơn   Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

34 Phạm Đức Chinh Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

35 Phan Thị Thu Hiền Kỹ thuật Y sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
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36 

Phùng Thị Thanh 

Trúc Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

37 Trần Thị Hiền Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

38 Vũ Anh Đức   Kỹ thuật Y sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

39 Vũ Hồng Sơn 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

40 Nguyễn Hoàng Sơn Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Cần Thơ 

41 Trần Gia Huy Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ 

42 Phạm Minh Trang Thủy văn Hải dương học 

Trường Đại học Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội 

43 Phan Kế Sơn Phát triển thuốc 

Trường Đại học Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội 

44 

Nguyễn Vũ Đức 

Thịnh 

Quản lý tài nguyên và môi 

trường Trường Đại học Nông lâm TP.HCM 

45 Châu Hùng Cường Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

46 Đinh Mỹ Ngọc Trâm Hóa vô cơ Trường Đại học Quy Nhơn 

47 Lê Thị Bích Trâm Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Quy Nhơn 

48 Lê Tôn Hoàng Long Kỹ thuật viễn thông Trường Đại học Quy Nhơn 

49 Ngô Văn Tâm Kỹ thuật viễn thông Trường Đại học Quy Nhơn 

50 

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

51 Nguyễn Thiên Huy Phương pháp toán sơ cấp Trường Đại học Quy Nhơn 

52 Nguyễn Trường An Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

53 Trà Quốc Anh Toán giải tích Trường Đại học Quy Nhơn 

54 Trần Ngọc Thanh Đại số và lý thuyết số Trường Đại học Quy Nhơn 

55 Võ Thị Thu Hà Vật lý chất rắn Trường Đại học Quy Nhơn 

56 

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo   Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Xây dựng 

57 Hoàng Linh Chi Y tế công cộng Trường Đại học Y Hà Nội 

58 Lê Thị Ngọc Anh Y tế công cộng Trường Đại học Y Hà Nội 

59 Nguyễn Phương Chi Y tế công cộng 

Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế 

công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội 

60 Nguyễn Thị Hiền Y tế công cộng Trường Đại học Y Hà Nội 
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61 Phạm Quang Hải 

Y học dự phòng - Y tế 

công cộng Trường Đại học Y Hà Nội 

62 Lê Khắc Nhuận   Đại số và lý thuyết số 

Học viện Khoa học và Công nghệ, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

63 Nguyễn Bảo Ngọc 

Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 

64 Nguyễn Văn Đức Toán giải tích Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 

65 

Phạm Ngọc Thành 

Công   Toán giải tích Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 

66 Tạ Văn Chiến   

Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 

67 Đỗ Thị Thùy Toán ứng dụng Viện toán học 

68 Nguyễn Thanh Loan Toán ứng dụng Viện toán học 

69 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền Toán ứng dụng Viện toán học 

70 Nguyễn Thị Trang Toán ứng dụng Viện toán học 

71 Trần Hoàng Sơn Toán giải tích Viện toán học 

72 Trần Huyền Trang Toán ứng dụng Viện toán học 

73 Võ Quốc Bảo Đại số và lý thuyết số Viện toán học 

74 Vũ Hồng Sơn Toán ứng dụng Viện toán học 

 

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TIẾN SĨ NĂM 2019 

STT Họ và tên Chuyên ngành Đơn vị đào tạo 

1 Đặng Thanh Long Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

2 Đoàn Viết Long 

Kỹ thuật Xây dựng công 

trình thủy 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

3 Hồ Đức Tâm Linh Kỹ thuật viễn thông 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

4 

Trần Thị Phương 

Anh 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng 



 

93 
 

 

5 Bùi Thi Chính Động vật học 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Huế 

6 Kiểu Thị Huyền Nuôi trồng thủy sản 

Trường Đại học Nông Lâm-Đại học 

Huế 

7 Lê Thị Thanh Nhi Hóa lý thuyết và Hóa lý 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 

8 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang Sinh lý học thực vật 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 

9 Phùng Thị Bích Hòa Sinh lý học thực vật 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 

10 Võ Thị Tuyết Vi 

Vật lý lý thuyết và Vật lý 

toán 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Huế 

11 Hoàng Văn Hiệp 

Thạch học Khoáng vật và 

Địa hoá 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

12 Kiều Trung Thủy 

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

13 Nguyễn Thị Lê Na Hóa sinh học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

14 Nguyễn Thọ Thông Hệ thống thông tin 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

15 Phạm Đình Nguyện Cơ kỹ thuật 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

16 Phạm Văn Thành Kỹ thuật điện tử 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

17 Trần Thị Hà Vật lý chất rắn 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

18 Vũ Thị Lan Anh Kỹ thuật môi trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

19 Đỗ Ngọc Phúc Châu Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học 

Quốc Gia TP.HCM 

20 Đỗ Ngọc Yến Đại số và lý thuyết số 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 
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21 

Hoàng Thị Phương 

Chi Môi trường đất và nước 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

22 Huỳnh Thanh Toàn Toán ứng dụng 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

23 Lê Phước Hải Toán ứng dụng 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

24 

Lê Thị Phương 

Ngân Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

25 Mai Văn Thanh Tâm Hóa lý thuyết và Hóa lý 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

26 Nguyễn Hoàng Linh Vật lý kỹ thuật 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

27 

Nguyễn Ngọc Yến 

Nhi Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

28 Nguyễn Trường Hải Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

29 Phạm Quốc Hậu Kỹ Thuật Hóa Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

30 

Trà Nguyễn Quỳnh 

Nga 

Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

31 Trần Thị Kim 

Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

32 Lý Việt Anh Kỹ thuật cơ khí 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

– Đại học Thái Nguyên 

33 Mai Thành Tấn Hóa dược Đại học Y Dược TP.HCM 

34 

Trần Thị Thúy 

Phượng Nội khoa Đại học Y Dược TP.HCM 

35 Đặng Ngọc Hùng Hệ thống thông tin 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông 

36 Đỗ Trung Anh Kỹ thuật viễn thông 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông 

37 Dương Quang Duy Kỹ thuật điện tử 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông 
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38 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy Hệ thống thông tin 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông 

39 Vũ Hoài Nam Kỹ thuật máy tính 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông 

40 Nguyễn Văn Điền Điện tử Viễn thông 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

41 Trần Thị Ngọc Thư Công nghệ thực phẩm 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

42 Bùi Hải Phong Khoa học máy tính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

43 Doãn Anh Tuấn Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

44 Dương Tấn Nghĩa Điện tử Viễn thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

45 Giáp Thị Thùy Trang Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

46 Nguyễn Thị Tâm Khoa học máy tính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

47 Nguyễn Tiến Sáng Kỹ thuật nhiệt Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

48 Nguyễn Văn Hiên Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

49 Trần Ngọc Tiến Kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

50 Vũ Anh Đào Kỹ thuật điện tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

51 Vũ Ngọc Thủy Kỹ thuật môi trường 

Viện Khoa học và Công nghệ môi 

trường, Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

52 Huỳnh Quốc Khanh 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Cần Thơ 

53 Lê Văn Phong Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ 

54 Võ Đức Thịnh Toán ứng dụng Trường Đại học Đồng Tháp 

55 Bùi Thị Quỳnh Anh Xây dựng giao thông Trường Đại học Giao thông Vận tải 

56 Nguyễn Đức Minh Tự động hoá Trường Đại học Giao thông Vận tải 

57 Trịnh Hoàng Sơn 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Giao thông Vận tải 

58 Cao Đức Hạnh Tự động hoá Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

59 Nguyễn Thanh Vân Điện tử Viễn thông Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

60 Nguyễn Ngọc Trí Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

61 Lê Việt Hùng Kỹ thuật vật liệu Trường Đại học Xây dựng 

62 Nguyễn Trần Hiếu Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Xây dựng 
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63 Hồ Thị Oanh Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

64 Lê Ngọc Thùy Trang Khoa học vật liệu 

Học viện Khoa học và Công nghệ, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

65 Lê Tuấn Anh Thực vật học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

66 Ngô Tấn Phúc Đại số và lý thuyết số 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

67 Thân Quốc An Hạ Nông nghiệp 

Học viện Khoa học và Công nghệ, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

68 Tống Anh Tuấn Hệ thống thông tin 

Học viện Khoa học và Công nghệ, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

69 Hà Lan Anh Hóa phân tích Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 

70 Lê Trung Hiếu Ngoại tiêu hóa 

Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược 

Lâm sàng 108 

 

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG THẠC SĨ NĂM 2020 

STT Họ và tên Chuyên ngành Đơn vị đào tạo 

1 Lê Đức Ngưu 

Kỹ Thuật Hóa 

Học 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà 

Nẵng 

2 Lưu Trọng Thông 

Kỹ Thuật Hóa 

Học 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà 

Nẵng 

3 Lê Hoàng Duy Minh 

Công nghệ sinh 

học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

4 Ngô Quý Thảo Ngọc 

Sinh học thực 

nghiệm Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

5 Nguyễn Hữu Chí Tư 

Khoa học môi 

trường Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 
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6 Nguyễn Vĩnh Phú 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế 

7 Phan Thị Diệu Ngân 

Công nghệ sinh 

học Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế 

8 Phan Thị Thanh Xuân Động vật học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 

9 Trương Văn Hải 

Công nghệ sinh 

học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

10 Võ Thị Phước 

Công nghệ sinh 

học Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế 

11 Bùi Thị Hoài 

Công nghệ sinh 

học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

12 Cao Ngọc Khương Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

13 Chu Thời Nam 

Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

14 Đặng Quỳnh Anh Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

15 Đặng Thị Huyền My 

Hóa học phân 

tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

16 Đinh Bảo Minh 

Kỹ thuật viễn 

thông 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

17 Đinh Thị Linh Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

18 Đỗ Thảo Thuyến Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

19 Đoàn Thị Hoài Thu 

Khoa học máy 

tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

20 Hoàng Đăng Kiên An toàn thông tin 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

21 Lại Thị Thu Hiền 

Vật lý lý thuyết và 

Vật lý toán 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

22 Ngô Kiên Tuấn 

Khoa học máy 

tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
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23 Ngô Văn Khôi Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

24 Ngô Xuân Trường 

Khoa học máy 

tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

25 Nguyễn Bảo Ngọc 

Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

26 Nguyễn Thanh Tùng Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

27 Nguyễn Thị Huyền 

Khoa học máy 

tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

28 Nguyễn Thị Thu Trang An toàn thông tin 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

29 Nguyễn Trọng Tâm Quang học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

30 Nguyễn Trọng Vinh 

Vật liệu và linh 

kiện nano 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

31 Nguyễn Văn Hoàn 

Khoa học máy 

tính 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

32 Nguyễn Văn Quyền Kỹ thuật hạ tầng 

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

33 Nguyễn Văn Thế Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

34 Phạm Ngọc Thành Công Toán giải tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

35 Phan Đình Phúc Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

36 Phan Thị Yến Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

37 Phùng Lệ Diễm Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

38 Tạ Văn Chiến 

Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 

học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 
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39 Trần Quang Huy Toán giải tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

40 Trần Tiến Dũng Vật lí nhiệt 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

41 Võ Thị Thúy Quỳnh 

Công nghệ sinh 

học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

42 Vũ Hoàng Dũng Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

43 Vũ Thị Ngọc Khánh 

Vật liệu và linh 

kiện nano 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

44 Vương Quang Huy Kỹ thuật điện tử 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

45 Bùi Ngọc Thiện 

Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia TP.HCM 

46 Diệp Gia Hân 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

47 Hoàng Đình Hiếu 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

48 Hoàng Lê Hải Thanh 

Khoa học máy 

tính 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

49 Lê Thành Công 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

50 Lê Thanh Hòa 

Công nghệ sinh 

học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc 

Gia TP.HCM 

51 Lê Thị Bảo Ngọc 

Khoa học môi 

trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

52 Lê Trương Mỹ Hậu 

Vật lý lý thuyết và 

Vật lý toán 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia TP.HCM 

53 Lưu Đức Tuấn 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

54 Nguyễn Hoàng Danh Di truyền học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia TP.HCM 
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55 Nguyễn Hồng Hải 

Kỹ thuật môi 

trường 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

56 Nguyễn Lê Hồng Hạnh 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

57 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kỹ thuật điện 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

58 Nguyễn Thị Hồng Thắm 

Kỹ Thuật Hóa 

Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

59 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

Kỹ thuật môi 

trường 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

60 Nguyễn Văn Hóa Vật lý kỹ thuật 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

61 Nguyễn Xuân Khang 

Kỹ Thuật Hóa 

Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

62 Phạm Quốc Định 

Công nghệ sinh 

học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc 

Gia TP.HCM 

63 Phạm Quốc Yên Hóa phân tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia TP.HCM 

64 Phan Võ Thu Nga 

Công nghệ sinh 

học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc 

Gia TP.HCM 

65 Quan Chí Khánh An 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

66 Trần Mai Khiêm 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

67 Trần Ngọc Quốc 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

68 Trần Thiện Hiền 

Kỹ Thuật Hóa 

Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

69 

Trang Trung Hoàng 

Phúc 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

70 Võ Nguyễn Hải Vy Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia TP.HCM 
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71 Vũ Lê Thế Anh 

Khoa học máy 

tính 

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

72 Ma Ngọc Đức Vật lý chất rắn 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái 

Nguyên 

73 Phạm Cảnh Em 

Công nghiệp 

dược phẩm và 

bào chế thuốc Đại học Y Dược TP.HCM 

74 Võ Văn Lệnh 

Công nghiệp 

dược phẩm và 

bào chế thuốc Đại học Y Dược TP.HCM 

75 Đàm Lê Quốc Phong 

Kỹ Thuật Hóa 

Học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

76 Hoàng Huyền Trang 

Kỹ thuật viễn 

thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

77 La Văn Quân Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

78 Lê Duy Tùng 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

79 Ngô Minh Hải Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

80 Ngô Thanh Tùng 

Kỹ thuật cơ điện 

tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

81 Nguyễn Chí Hiếu 

Khoa học máy 

tính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

82 Nguyễn Hồng Ngọc Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

83 Nguyễn Mạnh Cường 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

84 Nguyễn Minh Hiếu Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

85 Nguyễn Ngọc Khang 

Kỹ Thuật Hóa 

Học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

86 Nguyễn Trần Hoài Linh 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
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87 Nguyễn Việt Dũng Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

88 Phạm Minh Tâm Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

89 Phạm Thị Ánh Tuyết Hóa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

90 Phan Ngọc Lân Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

91 Phan Thị Thu Hiền Kỹ thuật Y sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

92 Tạ Bảo Thắng Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

93 Tống Văn Vinh Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

94 Trần Bá Trung Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

95 Trần Bảo Trung Toán tin Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

96 Trần Hồng Minh Hóa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

97 

Trương Tiến Hoàng 

Dương Vật liệu điện tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

98 Vũ Anh Đức Kỹ thuật Y sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

99 Vũ Hồng Sơn 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

100 Vũ Thị Oanh Khoa học vật liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

101 Huỳnh Thị Hồng Nhiên 

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường Trường Đại học Cần Thơ 

102 Nguyễn Hoàng Sơn 

Kỹ Thuật Hóa 

Học Trường Đại học Cần Thơ 

103 Nguyễn Thị Kiều Tiên Sinh học Trường Đại học Cần Thơ 

104 Phạm Thị Hải Nghi Vi sinh vật học Trường Đại học Cần Thơ 

105 Thái Bảo Vi sinh vật học Trường Đại học Cần Thơ 

106 Trần Bảo Toàn 

Khoa học máy 

tính Trường Đại học Cần Thơ 

107 Trần Gia Huy 

Công nghệ sinh 

học Trường Đại học Cần Thơ 

108 Nguyễn Thị Hoa 

Công nghệ kỹ 

thuật hóa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

109 Lê Quốc Đạt 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 
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110 Lê Thị Len Vật lý chất rắn Trường Đại học Quy Nhơn 

111 Ngô Văn Tâm 

Kỹ thuật viễn 

thông Trường Đại học Quy Nhơn 

112 Nguyễn An Thu Uyên 

Khoa học dữ liệu 

ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

113 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hóa vô cơ Trường Đại học Quy Nhơn 

114 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

115 Nguyễn Vũ Họa 

Sinh học thực 

nghiệm Trường Đại học Quy Nhơn 

116 Phạm Thị Lệ Trâm 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

117 Trần Mỹ Linh 

Khoa học dữ liệu 

ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

118 Trần Quốc Dũng 

Khoa học dữ liệu 

ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

119 Võ Hoàng Vĩ 

Khoa học dữ liệu 

ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

120 Nguyễn Thanh Hiếu Toán giải tích Trường Đại học Sài Gòn 

121 Hà Thị Thảo 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

122 Nguyễn Thúy Hằng 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

123 Đặng Quỳnh Hương 

Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 

học Trường Đại học Vinh 

124 Đặng Thùy Linh Quang học Trường Đại học Vinh 

125 Nguyễn Quang Vũ Quang học Trường Đại học Vinh 

126 Nguyễn Thị Trang Quang học Trường Đại học Vinh 

127 Nguyễn Thị Hương 

Y sinh học Di 

Truyền Trường Đại học Y Hà Nội 

128 Nguyễn Thị Quỳnh Y học Trường Đại học Y Hà Nội 
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129 Đặng Minh Hiếu Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

130 Đào Tấn Phát Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

131 Đỗ Thị Thùy Toán ứng dụng 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

132 Giang Trung Hiếu Toán lý thuyết 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

133 Hoàng Đức Anh Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

134 Lê Khắc Nhuận 

Đại số và lý 

thuyết số 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

135 Lê Thị Thùy Hương Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

136 Ngô Văn Hiếu Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

137 Nguyễn Hoàng Duy 

Vật lý lý thuyết và 

Vật lý toán 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

138 Nguyễn Khánh Hưng Toán lý thuyết 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

139 Nguyễn Khánh Huyền Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

140 Nguyễn Minh Hằng Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

141 

Nguyễn Thị Hương 

Giang Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

142 Nguyễn Thị Thu Huyền Toán ứng dụng 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

143 Nguyễn Việt Anh Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

144 Nguyễn Xuân Quý Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 
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145 Phạm Hữu Thuần Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

146 Phạm Trí Nhựt Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

147 Trần Đỗ Mai Trang 

Kỹ thuật môi 

trường 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

148 Trần Mỹ Đức Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

149 Trần Thị Yến Nhi Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

150 Vũ Hồng Sơn Toán ứng dụng 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TIẾN SĨ NĂM 2020 

STT Họ và tên Chuyên ngành Đơn vị đào tạo 

1 Đặng Thanh Long 

Công nghệ sinh 

học Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 

2 Đoàn Viết Long 

Kỹ thuật Xây dựng 

công trình thủy Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 

3 Hồ Đức Tâm Linh Kỹ thuật viễn thông Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 

4 

Nguyễn Thị Hồng 

Chương Hóa hữu cơ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

5 

Phan Thị Kim 

Thuỷ 

Kỹ thuật môi 

trường Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 

6 

Trần Thị Phương 

Anh 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 

7 Trương Thị Oanh 

Công nghệ sinh 

học Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 

8 

Võ Diệp Ngọc 

Khôi 

Kỹ thuật môi 

trường Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 

9 Bùi Thị Chính Động vật học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 

10 Kiều Thị Huyền Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Nông Lâm-Đại học Huế 
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11 

Lê Thị Phương 

Thảo Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

12 Lê Thị Thanh Nhi 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

13 

Nguyễn Quang 

Hoàng Vũ Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

14 

Nguyễn Thị Hiệp 

Tuyết Khoa học y sinh Trường Đại học Y Dược Huế 

15 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

16 

Phùng Thị Bích 

Hòa Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

17 Trần Ngọc Bích 

Vật lý lý thuyết và 

Vật lý toán Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 

18 Võ Thị Tuyết Vi 

Vật lý lý thuyết và 

Vật lý toán Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 

19 Bùi Khánh Hằng 

Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 

học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

20 Đặng Thị Hải Linh 

Khoa học môi 

trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

21 Hà Mỹ Linh 

Cơ sở toán học cho 

tin học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

22 Hà Tuấn Dũng Toán giải tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

23 Kiều Trung Thủy 

Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 

học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

24 Lê Minh Thuỳ Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

25 Nguyễn Nhị Hà 

Công nghệ sinh 

học 

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học – Đại 

học Quốc gia Hà Nội 
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26 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt Địa chất học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

27 Nguyễn Thị Hằng Hoá môi trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

28 Nguyễn Thị Lê Na Hóa sinh học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

29 

Nguyễn Văn 

Tuyến Hoá môi trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

30 

Phạm Đình 

Nguyện Cơ kỹ thuật 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

31 Phạm Hải Sơn Hệ thống thông tin 

Viện công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

32 Phạm Thành Luân Vật lý địa cầu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

33 Phạm Thế An Vật lý nhiệt 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

34 Phạm Văn Thành Kỹ thuật điện tử 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

35 

Quách Công 

Hoàng Kỹ thuật điện tử 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

36 Trần Thị Hà Vật lý chất rắn 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

37 Trần Thị Lệ Quyên Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

38 Vũ Thị Lan Anh 

Kỹ thuật môi 

trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

39 Biện Công Trung Kỹ Thuật Hóa Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

40 Bùi Văn Mười Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

41 

Chu Thị Bích 

Phượng Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 
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42 

Đặng Ngọc Thảo 

Nhi Kỹ thuật Y sinh 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc Gia 

TP.HCM 

43 

Đỗ Ngọc Phúc 

Châu 

Công nghệ sinh 

học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc Gia 

TP.HCM 

44 

Hoàng Thị Lan 

Xuân 

Công nghệ sinh 

học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc Gia 

TP.HCM 

45 

Hoàng Thị 

Phương Chi 

Môi trường đất và 

nước 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

46 Hoàng Văn Dũng Vật lý (Quang học) 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

47 

Huỳnh Thanh 

Toàn Toán ứng dụng 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

48 Lê Đại Nam 

Vật lý lý thuyết và 

Vật lý toán 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

49 Lê Dương Vương Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

50 Lê Quỳnh Loan Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

51 

Lê Thị Phương 

Ngân Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

52 

Mai Văn Thanh 

Tâm 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

53 

Nguyễn Hoàng 

Giang Vật lý kỹ thuật 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

54 

Nguyễn Hoàng 

Linh Vật lý kỹ thuật 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

55 

Nguyễn Ngọc Yến 

Nhi Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

56 

Nguyễn Thành 

Công Khoa học máy tính 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

57 

Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền 

Đại số và lý thuyết 

số 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 
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58 

Nguyễn Thị Nha 

Trang Quản lý xây dựng 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

59 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên Quản lý xây dựng 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

60 

Nguyễn Thị Thu 

Trang Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

61 

Nguyễn Thị 

Thương 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

62 

Nguyễn Trí Toàn 

Phúc 

Vật lý nguyên tử và 

hạt nhân 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

63 

Nguyễn Trường 

Hải Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

64 

Nguyễn Văn 

Thắng 

Vật lý nguyên tử, 

hạt nhân và năng 

lượng cao 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

65 Nguyễn Xuân Hải Hóa dược 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

66 Phạm Đăng Khoa Kỹ thuật điện 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

67 

Phạm Nguyễn 

Hoàng Nam Khoa học máy tính 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

68 Phạm Quốc Hậu Kỹ Thuật Hóa Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

69 

Phạm Thanh Tuấn 

Anh Khoa học vật liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên & Viện 

Công nghệ Nano - Đại học Quốc gia TP.HCM 

70 Phạm Toàn Định 

Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

71 Phạm Trường Duy 

Công nghệ sinh 

học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc Gia 

TP.HCM 

72 Phan Thế Duy 

Công nghệ thông 

tin 

Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học 

Quốc gia TP. HCM 

73 

Tôn Nữ Quỳnh 

Trang Vật lý (Quang học) 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 
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74 Trần Thị Kim 

Quản lý tài nguyên 

và môi trường 

Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh 

75 Trương Ngọc Sơn Quản lý xây dựng 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

76 Trương Thông Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

77 Võ Đức Thịnh Toán ứng dụng 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

78 Dương Thị Hương 

Đại số và lý thuyết 

số Đại Học Khoa Học – Đại học Thái Nguyên 

79 

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 

Đại số và lý thuyết 

số Đại Học Khoa Học – Đại học Thái Nguyên 

80 

Dương Thị Thanh 

Vân Y khoa Đại học Y Dược TP.HCM 

81 Mai Thành Tấn Hóa dược Đại học Y Dược TP.HCM 

82 Trần Công Duy Nội khoa Đại học Y Dược TP.HCM 

83 

Trần Thị Thúy 

Phượng Nội khoa Đại học Y Dược TP.HCM 

84 Đặng Ngọc Hùng Hệ thống thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

85 

Dương Quang 

Duy Kỹ thuật điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

86 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy Hệ thống thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

87 Vũ Hoài Nam Kỹ thuật máy tính Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

88 

Ngô Trường 

Giang Khoa học y sinh Học viện Quân Y 

89 Phạm Châu Y Dược Học viện Quân Y 

90 Bùi Hải Phong Khoa học máy tính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

91 

Đặng Thị Tuyết 

Ngân Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

92 Doãn Anh Tuấn Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

93 Nguyễn Thị Tâm Khoa học máy tính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

94 Nguyễn Tiến Sáng Kỹ thuật nhiệt Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
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95 Nguyễn Văn Hiên Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

96 

Nguyễn Văn 

Quyết Kỹ thuật điện tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

97 Trần Thị Thu Hiền 

Kỹ thuật môi 

trường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

98 

Huỳnh Quốc 

Khanh 

Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hoá Trường Đại học Cần Thơ 

99 Dương Tiến Anh Hóa dược Trường Đại học Dược Hà Nội 

100 Ngô Văn Thức 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông Trường Đại học Giao thông Vận tải 

101 Nguyễn Đức Minh Tự động hoá Trường Đại học Giao thông Vận tải 

102 Nguyễn Thắng Lợi 

Tổ chức và quản lý 

vận tải Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM 

103 Nguyễn Thị Ngân 

Đại số và lý thuyết 

số Trường Đại học Quy Nhơn 

104 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

105 

Phan Đặng Cẩm 

Tú 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

106 Phan Thị Thuỷ 

Đại số và lý thuyết 

số Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

107 

Nguyễn Trung 

Hiếu Toán giải tích Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

108 

Đặng Thị Hồng 

Duyên Quản lý xây dựng Trường Đại học Xây dựng 

109 Hoàng Vân Giang Quản lý xây dựng Trường Đại học Xây dựng 

110 Nguyễn Trần Hiếu Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Xây dựng 

111 Hoàng Kim Lân Y học Trường Đại học Y Hà Nội 

112 Lê Thị Kiều Hạnh Y tế công cộng Trường Đại học Y Hà Nội 

113 Ngô Quốc Duy Y học Trường Đại học Y Hà Nội 

114 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Y học dự phòng - Y 

tế công cộng Trường Đại học Y Hà Nội 
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115 

Nguyễn Thị Thu 

Hường Y tế công cộng Trường Đại học Y Hà Nội 

116 

Nguyễn Xuân 

Thanh Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội 

117 Vũ Vân Nga Hoá sinh Y học Trường Đại học Y Hà Nội 

118 Bùi Minh Huệ 

Vật lý nguyên tử và 

hạt nhân 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

119 Bùi Thị Thu Hoài Cơ kỹ thuật 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

120 Cao Thị Bích 

Vật lý lý thuyết và 

Vật lý toán 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

121 Hồ Thị Oanh Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

122 Huỳnh Thị Ngọc Ni Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

123 Lê Quỳnh Trang Côn trùng học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

124 

Lê Thị Quỳnh 

Xuân 

Vật liệu quang học, 

quang điện tử và 

quang tử 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

125 Lê Tuấn Anh Thực vật học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

126 Ngô Thị Tường Vy 

Hóa lý thuyết và 

Hóa lý 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

127 Nguyễn Anh Tuấn 

Địa lý tài nguyên và 

môi trường 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

128 Nguyễn Huy Trung Hệ thống thông tin 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

129 

Nguyễn Phương 

Đông Toán ứng dụng 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

130 Phạm Duy Bính 

Cơ học chất lỏng 

và chất khí 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
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131 Tống Anh Tuấn Hệ thống thông tin 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

132 Trần Đức Diễn Thủy sinh vật học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

133 Trần Văn Phúc 

Vật lý nguyên tử và 

hạt nhân 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

134 Vũ Thị Kim Oanh Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

135 Trần Xuân Hưng 

Quản lý tài nguyên 

rừng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

136 Hà Lan Anh Hóa phân tích Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 

137 Trần Quang Thiện 

Vật lý nguyên tử và 

hạt nhân Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 

138 Lê Trung Hiếu Ngoại tiêu hóa 

Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược Lâm sàng 

108 

139 

Nguyễn Thành 

Đông Y tế công cộng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

 

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG THẠC SĨ NĂM 2021 

STT Họ và tên Chuyên ngành Đơn vị đào tạo 

1 

Nguyễn Phước 

Sinh 

Kỹ thuật Xây dựng công 

trình thủy 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

2 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền Kỹ thuật môi trường 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

3 Trần Lê Thương Phương pháp toán sơ cấp 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà 

Nẵng 

4 Đỗ Mai Nguyễn Hóa học 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 

5 Hoàng Đại Nghĩa Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Huế 

6 

Nguyễn Hoàng 

Tuệ Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 
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7 Nguyễn Thị Quỳnh Sinh học 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Huế 

8 Võ Thị Phước Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 

9 Bùi Thị Huyền Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

10 

Đặng Thị Huyền 

My Hóa học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

11 Đào Thị Thu Hồng Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

12 Đỗ Minh Khá Kỹ thuật phần mềm 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

13 Đỗ Xuân Anh Toán giải tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

14 

Đoàn Đại Thanh 

Long Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

15 Đoàn Thị Hoài Thu Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

16 Hoàng Anh Quân Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

17 Hoàng Đăng Kiên An toàn thông tin 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

18 Lê Công Thương Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

19 Lê Gia Linh Toán giải tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

20 Lưu Thị Thu Hiền Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

21 Ngô Kiên Tuấn Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

22 Nguyễn Chí Thanh Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
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23 Nguyễn Đức Thịnh Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

24 Nguyễn Mạnh Linh Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

25 Nguyễn Thị Hiền Khoa học môi trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

26 Nguyễn Thị Hiền Khoa học môi trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

27 Nguyễn Thị Huyền Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

28 

Nguyễn Thị Khánh 

Trâm Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

29 Nguyễn Thị Minh Hệ thống thông tin 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

30 

Nguyễn Thị 

Phương Mai 

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

31 

Nguyễn Trường 

Sơn Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

32 Nguyễn Tùng Lâm Kỹ thuật phần mềm 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

33 

Nguyễn Văn 

Quyền Kỹ thuật hạ tầng 

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

34 Nguyễn Văn Thế Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

35 Tăng Thị Diên Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

36 Trần Minh Đức Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

37 Trần Quang Huy Toán giải tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

38 Trần Thanh Hằng Kỹ thuật điện tử 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
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39 Trần Thị Phương Khoa học môi trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

40 

Trần Thị Thanh 

Hương Quản trị Kinh doanh 

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

41 Vũ Duy Thanh Kỹ thuật viễn thông 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

42 Vũ Nguyên Khôi Kỹ thuật phần mềm 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

43 Vũ Thị Huệ Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

44 Vũ Thị Ngần Hóa phân tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

45 Vũ Trang Linh Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

46 Đào Hiếu 

Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông (ICT) hướng 

Khoa học Dữ liệu 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

47 Đinh Hồ Gia Bảo 

Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông (ICT) hướng 

Khoa học Dữ liệu 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

48 Huỳnh Thanh Sơn Khoa học dữ liệu 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

49 Huỳnh Văn Tín Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ thông tin - 

Đại học Quốc gia TP. HCM 

50 Lê Bá Thiền Hệ thống thông tin 

Trường Đại học Công nghệ thông tin - 

Đại học Quốc gia TP. HCM 

51 Lê Xuân Cường 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

52 Lê Xuân Huy Kỹ Thuật Hóa Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

53 

Nguyễn Đình 

Huân 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 
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54 

Nguyễn Đức 

Thành Kỹ Thuật Hóa Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

55 

Nguyễn Hoàng 

Danh Di truyền học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

56 

Nguyễn Quang 

Thức 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

57 

Nguyễn Thành 

Luân Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ thông tin - 

Đại học Quốc gia TP. HCM 

58 

Nguyễn Thị Bích 

Tuyền Kỹ thuật điện 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

59 Nguyễn Tiến Phát 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

60 

Nguyễn Trọng 

Tùng 

Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông (ICT) hướng 

Khoa học Dữ liệu 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

61 

Nguyễn Trương 

Vĩnh Thuyên 

Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông (ICT) hướng 

Khoa học Dữ liệu 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

62 Phạm Quốc Yên Hóa phân tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

63 

Phạm Trọng 

Thắng 

Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông (ICT) hướng 

Khoa học Dữ liệu 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

64 Phan Gia Trí 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

65 Phan Minh Tâm 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

66 Quang Trọng Minh Di truyền học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

67 Trần Đức Huy 

Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông (ICT) hướng 

Khoa học Dữ liệu 

Viện John von Neumann - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 
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68 Trần Mạnh Hùng Kỹ thuật Xây dựng 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

69 Võ Hồ Mỹ Phúc Di truyền học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

70 Võ Minh Thiện Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ thông tin – 

Đại học Quốc gia TP. HCM 

71 

Đoàn Quốc Hoài 

Nam 

Công nghiệp dược phẩm và 

bào chế thuốc Đại học Y Dược TP.HCM 

72 

Nguyễn Lâm Tú 

Anh Răng - Hàm - Mặt Đại học Y Dược TP.HCM 

73 Nguyễn Văn Tân Kỹ thuật viễn thông 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông 

74 Đặng Văn Trọng 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

75 Lê Tùng Ưng Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

76 Lê Văn Cường 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

77 Lưu Ngọc Minh Kỹ thuật viễn thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

78 Nguyễn Bá Chiến Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

79 Nguyễn Bình Long 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

80 

Nguyễn Thị Hoài 

Linh Kỹ thuật viễn thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

81 Nguyễn Trí Quân 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

82 Nguyễn Văn Nhật Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

83 Nguyễn Văn Sơn 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

84 

Phạm Đình 

Dương 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

85 Phạm Minh Khiêm Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

86 

Phạm Quốc 

Khánh Kỹ thuật hàng không Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
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87 

Phạm Thị Ánh 

Tuyết Hóa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

88 Tạ Bảo Thắng 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

89 Tô Thị Nguyệt Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

90 Trần Công Đạo 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

91 Trần Huy Hùng 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

92 Trần Thị Quyên 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

93 Trần Tùng Lâm 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ 

nhân tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

94 Trần Văn Hoàng Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

95 Trịnh Minh Nhật 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

96 Vũ Văn Học 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

97 

Lâm Thị Kiều 

Trinh 

Quản lý tài nguyên và môi 

trường Trường Đại học Cần Thơ 

98 Lưu Minh Châu Vi sinh vật học Trường Đại học Cần Thơ 

99 

Ngô Nguyễn Trà 

My Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Cần Thơ 

100 Nguyễn Tấn Văn Bảo vệ thực vật Trường Đại học Cần Thơ 

101 Nguyễn Tăng Phú Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ 

102 Phạm Thị Hải Nghi Vi sinh vật học Trường Đại học Cần Thơ 

103 Phan Kim Yến Nhi Khoa học máy tính Trường Đại học Cần Thơ 

104 Võ Ánh Trân Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Cần Thơ 

105 Bùi Nhật Lệ Hóa dược Trường Đại học Dược Hà Nội 

106 

Đỗ Thị Phương 

Chi Dược lý và dược lâm sàng Trường Đại học Dược Hà Nội 

107 

Nguyễn Hữu 

Quyết 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông Trường Đại học Giao thông Vận tải 
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108 Nguyễn Thị Hoa Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

109 

Trịnh Ngọc Như 

Ánh Kỹ thuật môi trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

110 Bùi Thị Thu Hiền Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Quy Nhơn 

111 Cai Thị Minh Huệ Khoa học dữ liệu ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

112 Đỗ Việt Triều Khoa học dữ liệu ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

113 Dương Tuấn Anh Khoa học dữ liệu ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

114 Hoàng Thị Hằng Vật lý chất rắn Trường Đại học Quy Nhơn 

115 Huỳnh Trí An Khoa học dữ liệu ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

116 Lê Anh Tuấn Khoa học dữ liệu ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

117 Lê Phương Thảo Khoa học dữ liệu ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

118 

Nguyễn Công 

Minh Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

119 

Phạm Nữ Ngọc 

Diệp Khoa học dữ liệu Trường Đại học Quy Nhơn 

120 Phạm Thị Lệ Trâm Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn 

121 

Phạm Vũ Minh 

Đức Khoa học dữ liệu ứng dụng Trường Đại học Quy Nhơn 

122 

Nguyễn Thanh 

Hiếu Toán giải tích Trường Đại học Sài Gòn 

123 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

124 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

125 

Nguyễn Thúy 

Hằng Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

126 Phó Nhật An 

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

127 Lê Xuân Bảo Quang học Trường Đại học Vinh 

128 

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán Trường Đại học Vinh 

129 Nguyễn Thị Quỳnh Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội 

130 Nguyễn Thị Tâm Khoa học y sinh Trường Đại học Y Hà Nội 
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131 Nguyễn Văn Trọng Y học Trường Đại học Y Hà Nội 

132 Đinh Quang Dũng Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

133 Đỗ Minh Thắng Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

134 

Dương Quang 

Hiếu Khoa học y sinh 

Trường Đại học Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội 

135 Hoàng Đức Anh Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

136 Lê Linh Đan Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

137 Lê Phương Chi Sinh học thực nghiệm 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

138 

Nguyễn Hoàng 

Duy Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

139 

Nguyễn Hương 

Quỳnh Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

140 

Nguyễn Khánh 

Hưng Đại số và lý thuyết số 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

141 

Nguyễn Quang 

Khải Đại số và lý thuyết số 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

142 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh Kỹ thuật môi trường 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

143 Nguyễn Xuân Quý Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

144 Phạm Hữu Thuần Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

145 

Phạm Vũ Hoàng 

Sơn Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 
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146 Trần Mỹ Đức Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

147 

Trần Thị Hoàng 

Anh Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

148 Văn Bá Công Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

 

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TIẾN SĨ NĂM 2021 

STT Họ và tên Chuyên ngành Đơn vị đào tạo 

1 Bùi Văn Hùng Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

2 Đặng Thanh Long Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

3 Đoàn Viết Long 

Kỹ thuật Xây dựng công 

trình thủy 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

4 

Mai Thị Thùy 

Dương Kỹ thuật môi trường 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

5 

Nguyễn Quang 

Trung Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà 

Nẵng 

6 

Phan Thị Kim 

Thủy Kỹ thuật môi trường 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

7 Phùng Minh Tùng Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

8 

Trần Thị Phương 

Anh 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

9 Trần Thị Thu Thảo 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

10 Trương Thị Oanh Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

11 

Trương Văn 

Trương Khoa học máy tính Đại học Duy Tân 

12 Bùi Thị Chính Động vật học 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Huế 
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13 

Huỳnh Lê Thái 

Bão Nội khoa Trường Đại học Y Dược Huế 

14 

Lê Thị Phương 

Thảo Vật lý chất rắn 

Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế 

15 Mai Thế Hùng Anh 

Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Huế 

16 

Nguyễn Quang 

Hoàng Vũ Sinh học Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 

17 

Nguyễn Trần 

Trung Sinh học Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 

18 Trần Ngọc Bích Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Huế 

19 Đặng Thị Hải Linh Khoa học môi trường 

Khoa Môi trường, Trường Đại học 

Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

20 Đinh Quang Sáng Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

21 Dương Ngọc Sơn Kỹ thuật viễn thông 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

22 Hà Mỹ Linh Cơ sở toán học cho tin học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

23 Hà Thị Kim Dung Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

24 Hà Tuấn Dũng Toán giải tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

25 Hoàng Bảo Anh Kỹ thuật điện tử 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

26 Kiều Trung Thủy Toán học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

27 Lại Năng Duy Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

28 Lê Minh Thùy Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
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29 Lê Thị Hồng Thơm Toán giải tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

30 Nguyễn Đăng Cơ Vật liệu và linh kiện nano 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

31 

Nguyễn Đặng 

Tuyên Toán giải tích 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

32 

Nguyễn Đình 

Khoa Cơ kỹ thuật 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

33 Nguyễn Đức Anh Công nghệ thông tin 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

34 Nguyễn Hải Hà Toán ứng dụng 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

35 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt Địa chất học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

36 

Nguyễn Thị Hiếu 

Thu Công nghệ sinh học 

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh 

học – Đại học Quốc gia Hà Nội 

37 

Nguyễn Thị 

Phương Vy 

Đo lường và đánh giá trong 

giáo dục 

Trường Đại học Giáo dục - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

38 Nguyễn Thu Trang Kỹ thuật phần mềm 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

39 

Nguyễn Trung 

Kiên Vật lý chất rắn 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

40 

Nguyễn Văn 

Tuyến Hoá môi trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

41 Phạm Hoàng Hà Vật lý nhiệt 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

42 Phạm Thế An Vật lý nhiệt 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

43 Phạm Thị Hồng Vật lý chất rắn 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

44 Phùng Thị Vĩ Hoá môi trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
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45 Thái Hạnh Dung Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

46 

Tống Thị Kim 

Tuyến Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

47 Trần Thị Hà Vật lý chất rắn 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

48 Trịnh Hoàng Dũng 

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

49 Vũ Đình Phái Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

50 Vũ Khắc Hùng 

Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

51 Vũ Ngọc Linh Vật liệu và linh kiện nano 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

52 Bùi Kim Minh Đại số và lý thuyết số 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

53 Đỗ Đức Hào Khoa học máy tính 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

54 

Đỗ Nguyễn Hoàng 

Nga Kỹ Thuật Hóa Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

55 

Hoàng Thị Lan 

Xuân Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học 

Quốc Gia TP.HCM 

56 Lê Hữu Thọ Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

57 Mã Bích Như Công nghệ thực phẩm 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

58 

Nguyễn Hoàng 

Linh Vật lý kỹ thuật 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

59 

Nguyễn Ngọc Yến 

Nhi Vi sinh vật học 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

60 

Nguyễn Thành 

Công Khoa học máy tính 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 
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61 

Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền Đại số và lý thuyết số 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

62 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên Quản lý xây dựng 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

63 

Nguyễn Thị 

Thương Hóa lý thuyết và Hóa lý 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

64 

Nguyễn Trường 

Hải Hóa hữu cơ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

65 Nguyễn Văn Kiệt Khoa học máy tính 

Trường Đại học Công nghệ thông tin - 

Đại học Quốc gia TP. HCM 

66 

Nguyễn Văn 

Thắng 

Vật lý nguyên tử, hạt nhân 

và năng lượng cao 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

67 Phạm Quốc Hậu Kỹ Thuật Hóa Học 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

68 Phạm Toàn Định 

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

69 Phan Thế Duy An toàn thông tin 

Trường Đại học Công nghệ thông tin - 

Đại học Quốc gia TP. HCM 

70 Thái Huy Thành Kỹ thuật Y sinh 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học 

Quốc Gia TP.HCM 

71 Trương Ngọc Sơn Quản lý xây dựng 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

72 Vũ Thanh Bình Kỹ thuật Y sinh 

Trường Đại học Quốc tế – Đại học 

Quốc Gia TP.HCM 

73 

Nguyễn Thương 

Tuấn Hóa phân tích 

Đại Học Khoa Học - Đại học Thái 

Nguyên 

74 Bùi Đức An Vinh Ngoại khoa Đại học Y Dược TP.HCM 

75 Phạm Diễm Thu Dược lý và dược lâm sàng Đại học Y Dược TP.HCM 

76 Trần Công Duy Nội khoa Đại học Y Dược TP.HCM 

77 

Nguyễn Ngọc 

Toàn An toàn thông tin Học viện Kỹ thuật mật mã 

78 Đỗ Lan Hương Y học Học viện Quân Y 

79 Phạm Châu Y Dược Học viện Quân Y 
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80 Đinh Văn Linh Kỹ thuật viễn thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

81 Hoàng Tùng Toán giải tích Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

82 Trần Duy Thành Hóa hữu cơ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

83 Trần Thị Hương Khoa học máy tính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

84 Trần Thị Thu Hiền Kỹ thuật môi trường 

Viện Khoa học và Công nghệ môi 

trường, Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

85 

Huỳnh Quốc 

Khanh 

Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá Trường Đại học Cần Thơ 

86 

Lâm Thị Hoàng 

Oanh Môi trường đất và nước Trường Đại học Cần Thơ 

87 

Lâm Thị Huyền 

Trân Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ 

88 

Nguyễn Hồng 

Xuân Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ 

89 Nguyễn Thanh Sĩ Hóa hữu cơ Trường Đại học Cần Thơ 

90 

Nguyễn Thị Lệ 

Thủy Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ 

91 Phan Hoàng Giẻo Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ 

92 

Trương Thị Mộng 

Thu Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ 

93 Hồ Văn Minh Hải Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 

94 

Nguyễn Thị Thu 

Triều Điều dưỡng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

95 Bùi Văn Phú 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông Trường Đại học Giao thông Vận tải 

96 Nguyễn Thắng Lợi Tổ chức và quản lý vận tải 

Trường Đại học Giao thông vận tải 

TP.HCM 

97 Đinh Thị Thảo Công nghệ sinh học 

Trường Đại học Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội 

98 Trần Bữu Đăng 

Vật liệu tiên tiến và công 

nghệ nano 

Trường Đại học Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội 

99 Nguyễn Bảo Ngọc Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
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100 

Nguyễn Thị Ngọc 

Liên Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

101 

Vương Trung 

Dũng Toán giải tích Trường Đại học Quy Nhơn 

102 Nguyễn Ngọc Duy Toán giải tích Trường Đại học Sài Gòn 

103 

Nguyễn Hoàng 

Nam Vi sinh vật học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

104 Vũ Nam Phong 

Phương trình vi phân và tích 

phân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

105 Vũ Thị Hiền Anh 

Phương trình vi phân và tích 

phân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

106 

Nguyễn Trung 

Hiếu Toán giải tích 

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh 

107 

Nguyễn Minh 

Trung Công nghệ sinh học 

Viện Công nghệ Sinh học và Môi 

trường - Trường Đại học Tây Nguyên 

108 Lê Trần Bảo Trân Vật lý (Quang học) Trường Đại học Vinh 

109 Phạm Trung Hiếu Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Xây dựng 

110 Trần Thúy Anh Kỹ thuật môi trường Trường Đại học Xây dựng 

111 

Huỳnh Phương 

Thảo 

Kiểm nghiệm thuốc và độc 

chất Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

112 Ngô Quốc Duy Y học Trường Đại học Y Hà Nội 

113 

Nguyễn Phương 

Tú Sản phụ khoa Trường Đại học Y Hà Nội 

114 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Y học dự phòng - Y tế công 

cộng Trường Đại học Y Hà Nội 

115 

Nguyễn Thị Thúy 

Mậu Khoa học y sinh Trường Đại học Y Hà Nội 

116 

Nguyễn Xuân 

Thanh Nội khoa Trường Đại học Y Hà Nội 

117 Vũ Thu Hương Nội khoa Trường Đại học Y Hà Nội 

118 Vũ Vân Nga Hoá sinh Y học Trường Đại học Y Hà Nội 

119 Nguyễn Thị Thu 

Dược liệu - Dược học cổ 

truyền Viện Dược liệu 
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120 Bùi Minh Huệ Vật lý nguyên tử và hạt nhân 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

121 Cao Thị Bích Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

122 Đặng Thị Hải Yến Địa chất học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

123 Đinh Hương Thảo Di truyền học 

Viện Nghiên cứu hệ gen - Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

124 Đinh Ngọc Dũng Vật liệu điện tử 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

125 Đinh Phú Hùng Khoa học máy tính 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

126 Dương Thị Hà Vật liệu điện tử 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

127 Hồ Thị Thương Công nghệ sinh học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

128 

Lê Thị Ngọc 

Quỳnh 

Phương trình vi phân và tích 

phân 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

129 

Lê Thị Quỳnh 

Xuân 

Vật liệu quang học, quang 

điện tử và quang tử 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

130 Nguyễn Phú Thọ Công nghệ sinh học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 
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131 

Nguyễn Phương 

Đông Toán ứng dụng 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

132 

Nguyễn Quang 

Bắc Hóa vô cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

133 

Nguyễn Thị Kim 

Thu Vật liệu điện tử 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

134 Nguyễn Thị Lê Toán ứng dụng 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

135 Nguyễn Thị Minh Công nghệ sinh học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

136 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh Hóa hữu cơ 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

137 Phạm Duy Bính Cơ học chất lỏng và chất khí 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

138 Phan Kế Sơn 

Vật liệu cao phân tử và tổ 

hợp 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

139 Tống Anh Tuấn Hệ thống thông tin 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

140 Trần Thị Ngát Côn trùng học 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

141 Trần Thị Thái Vật lý nguyên tử và hạt nhân 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 
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142 Trần Văn Ngọc Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 

143 Võ Quốc Bảo Đại số và lý thuyết số 

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

144 Bạch Nhật Hoàng Kỹ thuật điện tử Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự 

145 

Bùi Thị Thanh 

Tâm Kỹ thuật điện tử Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự 

146 

Nguyễn Huỳnh 

Kim Ngân Vật lý lý thuyết và Vật lý toán Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ NĂM 2021 

STT Họ và tên 
Đơn vị chủ trì nghiên 

cứu 
Chuyên ngành Nơi đào tạo tiến sĩ 

1 
Dương Thị 

Giang 

Viện Khoa học vật liệu – 

Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 

Vật lý các môi trường đông 

đặc 

Khoa học vật liệu 

Học viện Khoa học 

và Công nghệ 

2 
Vũ Thị Ngọc 

Ánh 

Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên – Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Cơ học vật rắn 

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

3 
Nguyễn Thị 

Thùy Nhung 

Viện Vật lý, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  

Năng lượng và vật liệu tiên 

tiến 

Vật lý lý thuyết và vật lý 

toán 

Học viện Khoa học 

và Công nghệ, 

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam 

4 
Đặng Vinh 

Quang 

Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

Vật lý điện tử 

Khoa học và Công nghệ 

Vật liệu 

Đại học 

Sungkyunkwan, 

Hàn Quốc 

5 
Nguyễn Văn 

Tuấn  

Trường Đại học Công 

nghệ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Vật liệu và Linh kiện nano 

Vật liệu và xử lý bề mặt 

Trường Đại học 

Limoges + Viện 

Néel, Pháp 

6 
Phạm Thành 

Luân 

Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Vật lý địa cầu 

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

7 
Dương Đình 

Hảo 

Trường Đại học Nha 

Trang 

Cơ học kỹ thuật 

Khoa học vật liệu 

Đại học Công nghệ 

Nagaoka , Nhật 

Bản 

8 
Nguyễn Hồng 

Phúc 

Trường Đại Học Cần 

Thơ 
Quản Lý Công Nghiệp 

Đại học Khoa học 

và Công nghệ 

Quốc gia Đài Loan 
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9 
Lưu Thị Hoài 

Thương 

Viện Ứng dụng Công 

nghệ NACENTECH 

Khoa học vật liệu 

Khoa học năng lượng 

Đại học 

SungKyunKwan, 

Hàn Quốc 

10 Lê Thế Tâm Trường Đại học Vinh Hóa Vô Cơ 

Học viện Khoa học 

và Công nghệ, 

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam 

11 
Đặng Thủy 

Tiên 

Viện Khoa Học Vật Liệu 

Ứng Dụng, Viện Hàn 

Lâm Khoa Học và Công 

nghệ Việt Nam 

Hóa dược 

Phân tử sinh học  

Đại Học 

Queensland, Úc 

12 
Hoàng Thanh 

Tùng 

Viện Nghiên cứu khoa 

học Tây Nguyên 

Sinh học thực nghiệm 

Sinh lý thực vật 

Trường Đại học 

Khoa học, Đại học 

Huế 

13 
Mai Thị 

Phương Nga 

Viện Công nghệ Sinh 

học – Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

Công nghệ Sinh học Thực 

vật 

Sinh học Tế bào và Phân 

tử, 

Công nghệ Sinh học Thực 

vật 

Đại học Picardie 

Jules Verne, Pháp 

14 
Trương Quỳnh 

Như   

Trường Đại học Cần 

Thơ    

Thuỷ sản 

Miễn dịch học Thuỷ sản 

Trường Đại học 

Namur, Bỉ 

15 
Trần Vũ Tùng 

Lâm 

Viện Kỹ thuật Hóa học, 

Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

Kỹ thuật hóa học 

Hóa học và môi trường 
Đại học Lyon, Pháp 

16 Đào Tuấn Anh 

Viện Toán học, Viện 

Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

Toán ứng dụng 

Đại học Kỹ thuật 

Bergakademie 

Freiberg, Đức 

17 
Hoàng Thế 

Tuấn 

Viện Toán học, Viện 

Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

Toán giải tích 

Phương trình vi phân và 

tích phân 

Viện Toán học, 

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam 
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18 
Nguyễn Kiều 

Linh 

Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

Toán Ứng dụng 

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Hà Nội 

19 
Lê Thị Phương 

Mai 

Trường Đại học Bách 

Khoa – Đại học Đà Nẵng 
Kỹ thuật Viễn thông 

Đại học Sapienza 

University of Rome, 

Ý 

20 
Nguyễn Thúy 

Vân 

Viện Khoa học vật liệu – 

Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 

Công nghệ Điện tử - Viễn 

thông 

Vật liệu Quang học, Quang 

điện tử và Quang tử 

Học viện Khoa học 

và Công nghệ - 

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam 

21 
Trần Đức 

Nghĩa 

Viện Công nghệ thông 

tin - Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công Nghệ Việt 

Nam 

Công nghệ thông tin 
Đại học Paris 

Descartes, Pháp 

22 
Lương Ngọc 

Hoàng 

Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin, Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

Khoa học máy tính 

Đại học Công nghệ 

Delft 

 Viện nghiên cứu 

Toán và Khoa học 

máy tính, Hà Lan 

23 
Phạm Duy 

Toàn 

Trường Đại học Cần 

Thơ 
Khoa học Dược phẩm  

Đại học Naresuan , 

Thái Lan 

24 
Nguyễn Quang 

Huy 

Viện Công nghệ Sinh 

học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt 

Nam  

Y Sinh 

Sinh học – Sức khỏe 

Trường Đại học 

Montpellier, Pháp 

25 
Nguyễn Thị 

Mai Ly 
Học viện Quân Y Y học thực nghiệm 

Trường Đại học 

Tuebingen, Đức 

26 
Trương Đắc 

Dũng 

Trường Đại học Nha 

Trang 
Kỹ thuật Tàu thủy 

Đại học Ulsan, Hàn 

Quốc 
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27 Phạm Tiến Đạt  

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Hải dương học  

Đại học Công nghệ 

Nanyang , 

Singapore 

28 Nguyễn Ý Như 

Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Thủy văn 

Đại học 

Yamanashi, Nhật 

Bản 

29 Lê Mai Sơn 

Viện Công nghệ Vũ trụ - 

Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 

Khoa học thủy văn và hải 

dương 

Trường Đại Học 

Quốc Lập Trung 

Ương Đài Loan 

30 
Nguyễn Vân 

Hà 

Trường đại học Ngoại 

thương 

Chứng khoán quốc tế, đầu 

tư và ngân hàng 

Kinh tế 

Đại học Newcastle, 

Úc 
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PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH SỰ KIỆN, HỘI THẢO VINIF TÀI TRỢ VÀ TỔ CHỨC NĂM 2019 

TT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

I TÀI TRỢ       

1 

Hội nghị Toán học Việt - 

Mỹ 2019 (Vietnam - USA 

Joint Mathematical 

Meeting - VNUS 2019) 

10/6/2019 

Trung tâm Quốc tế 

Khoa học và Giáo 

dục Liên ngành - 

ICISE, thành phố 

Quy Nhơn, Bình 

Định 

Hội khoa học Gặp gỡ Việt 

Nam và Viện nghiên cứu 

cao cấp về toán (VIASM) 

2 

“Hội thảo của cộng đồng 

xử lí ngôn ngữ và tiếng 

nói tiếng Việt VLSP” 

13/10/2019 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

CLB Xử lí ngôn ngữ và 

tiếng nói tiếng Việt, chi hội 

của Hội Tin học Việt Nam 

3 
Hội nghị các nhà khoa học 

trẻ ASEAN 

01-

05/12/2019 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Trung ương Đoàn và Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

II TỔ CHỨC    

1 

Tọa đàm “Nâng cao chất 

lượng đào tạo sau Đại học 

thông qua chính sách học 

bổng và hợp tác nhà 

trường - doanh nghiệp” 

23/03/2019 

Thư viện Tạ Quang 

Bửu, Trường Đại 

học Bách Khoa Hà 

Nội 

Trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội và Viện Nghiên cứu 

Dữ liệu lớn 

2 
Hội nghị Genomic 

Medicine 2019 (GM2019) 

7 – 

8/06/2019 

Almaz Center, Hà 

Nội 
VINIF 

3 

Lễ ký kết tài trợ dự án 

Khoa học và Công nghê  

năm 2019 

19/08/2019 
Almaz Center, Hà 

Nội 
VINIF 

4 

Lễ Công bố tài trợ học 

bổng Thạc sĩ Tiến sĩ trong 

nước năm 2019 

 16/12/2019 
 Almaz Center, Hà 

Nội 
 VINIF 

     

 

 

 

 



 

137 
 

 
DANH SÁCH SỰ KIỆN, HỘI THẢO VINIF TÀI TRỢ VÀ TỔ CHỨC NĂM 2020 

TT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

I TÀI TRỢ      

1 

The 2020 IEEE-RIVF 

International Conference on 

Computing and 

Communications 

Technologies 

14/10 -

15/10/2020 

RMIT Việt 

Nam, Thành 

phố HCM 

Trường Đại học RMIT 

2 
Cuộc Thi Toán Mô hình 

2020 
03/10/2020 Hà Nội BTC Toán mô hình 2020 

3 

Hội nghị khoa học quốc gia 

lần thứ XIII về "Nghiên  cứu 

cơ bản và ứng dụng Công 

nghệ thông tin" (FAIR 2020) 

8,9/10/2020 

Trường Đại 

học Nha 

Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

Trường Đại học Nha Trang 

4 
Hội thảo “Hệ SIR: từ lý 

thuyết đến ứng dụng”  

từ 12/12- 

14/ 12/2020 

Tuần Châu, 

Hạ Long 

Viện Nghiên cứu cao cấp về 

Toán (VIASM), Viện Nghiên 

cứu dữ liệu lớn, (VinBigData), 

Viện Toán học, Viện Hàn Lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam, IM/VAST, Đại học Bách 

Khoa Hà Nội, Đại học FPT 

5 

Hội thảo  AI4VN 2020 “Trí 

tuệ nhân tạo Việt Nam ứng 

phó với Đại dịch Covid-19”  

27/11/2021 TP. HCM 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban 

nhân dân TPHCM, báo điện tử 

VnExpress cùng nhiều doanh 

nghiệp, trường đại học, viện 

nghiên cứu… phối hợp tổ chức 

6 

Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói 

tiếng VIệt  lần thứ 7 (VLSP 

2020) 

18/12/2020 

Trường Đại 

học Bách 

khoa Hà Nội 

CLB Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói 

tiếng Việt, chi hội của Hội Tin 

học Việt Nam 

7 
Hội nghị toàn quốc về Xác 

suất - Thống kê 

 05/11 - 

08/11/2020. 
Cần Thơ 

Viện Nghiên cứu cao cấp về 

Toán, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên – Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Viện Toán học - 

Viện  Viện Hàn Lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam phối 
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          DANH SÁCH SỰ KIỆN, HỘI THẢO VINIF TÀI TRỢ VÀ TỔ CHỨC NĂM 2021 

hợp với Trường Đại học Cần 

Thơ 

II TỔ CHỨC    

1 

Lễ ký kết chương trình tài 

trợ các dự án ứng phó dịch 

bệnh đường hô hấp cấp 

COVID -19 

20/02/2020 
TTTM 

Sungrand 

https://www.youtube.com/watch

?v=hPpJHZOgkjI&t=4s 

2 

Lễ ký kết hợp tác đào tạo 

thạc sĩ khoa học dữ liệu & 

Tọa đàm nhân lực Chất 

lượng cao Khoa học Dữ 

liệu: Thách thức và cơ hội  

18/07/2020 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch

?v=NCkXJeHiZ5A 

3 
Hội thảo Nâng cao chất 

lượng công bố khoa học  
07/10/2020 

Khách sạn 

Meila Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch

?v=Q8JW4ulfJSQ 

4 
Lễ ký kết tài trợ dự án Khoa 

học và Công nghê  
12/10/2020 

Almaz 

Center, Hà 

Nội 

https://www.youtube.com/watch

?v=7dWqToMN1Ss 

5 

Lễ Công bố tài trợ học bổng 

Thạc sĩ Tiến sĩ trong nước 

năm 2020. 

23/11/2020 

Almaz 

Center, Hà 

Nội 

https://www.youtube.com/watch

?v=ViBq6KdLgY4 

     

TT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

I TÀI TRỢ    

1 

HTQT về truyền thông và 

điện tử (International 

Conferecen on 

Communications and 

Electronics - ICCE) 

(https://www.ieee-icce.org/) 

13 -

15/01/2021  
Phú Quốc 

Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội kết hợp 

Trường Đại học Bách 

Khoa Tp. Hồ Chí Minh & 

Trường Đại học Bách 

Khoa Đà Nẵng  

2 

Hội thảo Tối ưu và Tính toán 

khoa học lần thứ 19 

http://www.math.ac.vn/OptiSci

Com21/. 

22 - 

24/04/2021  

 

Trung tâm 

phát triển  

Đại học 

Quốc gia Hà 

Viện Toán học, Viện Hàn 

Lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam 

https://www.youtube.com/watch?v=hPpJHZOgkjI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=hPpJHZOgkjI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=NCkXJeHiZ5A
https://www.youtube.com/watch?v=NCkXJeHiZ5A
https://www.youtube.com/watch?v=Q8JW4ulfJSQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q8JW4ulfJSQ
https://www.youtube.com/watch?v=7dWqToMN1Ss
https://www.youtube.com/watch?v=7dWqToMN1Ss
https://www.youtube.com/watch?v=ViBq6KdLgY4
https://www.youtube.com/watch?v=ViBq6KdLgY4
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Nội, Ba Vì, 

HN 

3 

Hội thảo RICE- Khoa học 

quốc tế lần thứ 6 "Nghiên cứu 

về tính toán thông minh trong 

kỹ thuật" 

https://riceconference.in/ 

3-4/6/2021 

Trường Đại 

học Thủ Dầu 

Một, Bình 

Dương 

Trường Đại học Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

4 

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 

của sinh viên “STARTUP 

RUNWAY 2021” 

30/5 Trực tuyến 
Trường Đại học Kinh tế - 

Đại học Đà Nẵng 

5 

Triển lãm "Thảm họa da 

cam/dioxin- 60 năm nhìn lại 

(http://trienlamdacam.vn/hom

e) 

13/7 đến 13/8 

 

Bảo tàng lịch 

sử Quân đội 

Việt Nam   

Đại học Thủy lợi và Hội 

nạn nhân chất độc màu da 

cam 

6 

Hội thảo quốc tế và triển lãm 

công nghệ "Trí tuệ nhân tạo 

và con người: Những tác 

động đa chiều của một cuộc 

cách mạng công nghệ"  

21/10/2021 

 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 144 

Xuân Thủy, 

Hà Nội 

Viện Quốc tế Pháp ngữ,  

Đại học Quốc gia Hà 

Nội (IFI) 

7 Cuộc thi Toán mô hình 2021 1/10-3/10  Hà Nội 
Hội ứng dụng Toán học 

Việt Nam  

8 

Hội thảo về tiếng Việt và Xử 

lý giọng nói (VLSP 2021)  

https://vlsp.org.vn/vi 

18/12/2021 

 

Trường Đại 

học Công 

nghệ Thông 

tin, Đại học 

Quốc gia 

TPHCM 

Câu lạc bộ xử lý ngôn ngữ 

và tiếng nói tiếng việt 

(VLSP), Hội tin học Việt 

Nam  

9 

Hội thảo quốc tế lần thứ 10 

về Khoa học vật liệu tiên tiến 

và Công nghệ nano ( 

IWAMSN) 

 4-6/11/2021 

 

Khách sạn 

Pan Pacific 

Hà Nội 

Viện Hàn Lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam, 

Viện Khoa học Vật liệu 

Quốc gia Nhật Bản và 

Viện CNRS Néel (Pháp) 

đồng tổ chứ 

10 

Hội nghị quốc tế IEEE-RIVF 

lần thứ 15 về công nghệ máy 

tính và truyền thông 

(https://rivf.net/#/) 

 (The 15th IEEE-RIVF 

2-4/12/2021 Hà Nội 
Học viện kỹ thuật Quân 

Sự  
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International Conference on 

Computing and 

Communication Technologies 

- https://rivf.net/#/) 

11 

Hội thảo khoa học quốc tế về 

“Đổi mới sáng tạo trong dạy 

học và đào tạo giáo viên” lần 

thứ hai (Innovation in 

Learning Instruction and 

Teacher Education 2 – ILITE 

2), tổ chức ngày   

Tên chủ đề Hội thảo năm 

2021: Đổi mới sáng tạo vì sự 

phát triển bền vững của giáo 

dục trong bối cảnh nhiều biến 

đổi (Innovation for sustainable 

education in the changing 

context) 

11 và 

12/12/2021 

Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Đại học Sư phạm Hà Nội  

12 

Hội thảo khoa học quốc tế lần 

thứ 4 về “Mô hình hoá và tối 

ưu tính toán trong khoa học 

quản lý và hệ thống thông tin” 

được tổ chức vào ngày  

13/12/2021 – 

14/12/ 2021 

.(MCO 2021) 

Trực tuyến Học viện kỹ thuật mật mã  

13 

Hội nghị khoa học Việt Nam 

về các Khoa học Trái đất và 

Môi trường lần thứ nhất” 

(VCEES-2021), 

5-9/12/2021 Quy Nhơn ICISE 

14 

Hội nghị khoa học quốc gia 

lần thứ XIV về “Nghiên cứu 

cơ bản và Ứng dụng Công 

nghệ thông tin - FAIR” năm 

2021, https://fair.conf.vn/ 

23 -

24/12/2021  
TP HCM 

Trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm 

TPHCM  

15 

Hội nghị quốc tế về Khoa học 

Máy và Cơ cấu khu vực Châu 

Á 

The IFToMM Asian 

Mechanisms and Machine 

 15-18/12  

Đại học Lê 

Quý Đôn, Hà 

Nội 

Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội và Học viện 

Kỹ thuật Quân sự 
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Science Conference (Asian 

MMS)   

16 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 

XXIV về Điện tử, Truyền 

thông và Công nghệ Thông 

tin (National Conference on 

Electronics, Communications 

and Information Technology - 

REV-ECIT) (18/12) 

18/12/2021 

Trường Đại 

học Công 

nghệ - Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội, 

144 Xuân 

thủy, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội. 

Trường Đại học Công 

nghệ,  Đại học Quốc gia 

Hà Nội và Hội Vô tuyến 

Điện tử Việt Nam, 

17 

Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 4: 

Hội nghị sinh học 2021  

https://www.icisequynhon.co

m/category/news/ 

13-15/12/2021    Quy Nhơn ICSE 

18 

Hội thảo Toán tin Ứng dụng 

trong chuyển đổi số nông 

nghiệp, thực phẩm và nông 

thôn  

4/12/2021 
Viện Toán 

học 

Hợp tác xã nông nghiệp 

số  

19 

Hội thảo quốc tế văn hóa và 

Giáo dục lần thứ 2 năm 2021 

với chủ đề: Giáo dục Tân học 

ở Đông Á và Việt Nam từ nửa 

sau thế ký XIX đến cuối thế 

kỷ XX  

ngày 26 và 

27/11 
  Huế 

Trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Huế  

II TỔ CHỨC    

1 
Hội thảo Sách Khoa học 

Công nghệ & Cuộc sống 
06/01/2021  

Viện nghiên 

cứu Dữ liệu 

lớn 

Trực tuyến  

2 

Tọa đàm "Định hướng nâng 

cao kỹ năng quản lý các 

chương trình tài trợ của Quỹ" 

25/3 và 31/3  

Viện nghiên 

cứu Dữ liệu 

lớn 

 

3 
Hỏi/ đáp trực tuyến Chương 

trình tài trợ KHCN 
06/01/2021  

Viện nghiên 

cứu Dữ liệu 

lớn 

Fanpage của VINIF 

4 
Lễ công bố tài trợ nghiên cứu 

học bổng sau Tiến sĩ  
10/9/2021 Trực tuyến Fanpage của VINIF 

https://www.facebook.com/vinif.org/videos/484559646002360
https://www.facebook.com/vinif.org/videos/484559646002360
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PHỤ LỤC 5 

DANH SÁCH BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG VÀ KHÓA HỌC NGẮN HẠN 

TT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

I NĂM 2019   

1 
Các phương pháp nghiên cứu 

và phân tích và xử lý ảnh y tế 

24/6/2019 – 

27/7/2019  

Viện nghiên 

cứu Dữ liệu lớn 

Viện nghiên cứu Dữ liệu 

lớn 

2 

Một số kỹ thuật và phương 

pháp ứng dụng học máy và trí 

tuệ nhân tạo 

 25/7/2019 – 

03/8/2019 

Viện nghiên 

cứu Dữ liệu lớn 

Viện nghiên cứu Dữ liệu 

lớn 

II NĂM 2020   

A Tổ chức & Tài trợ     

1 

Tổ chức Hội thảo về NCKH 

máy tính và toán ứng dụng - 

Tọa đàm  

12-

13/01/2020 

Trung tâm Ẩm 

thực và hội nghị 

Almaz, Long 

Biên, Hà Nội 

VINIF – Viện nghiên 

cứu Dữ liệu lớn 

B Bài giảng đại chúng     

1 
Bài giảng " What needs to be 

added to Machine Learning?" 
13/01/2020 

Trung tâm Ẩm 

thực và hội nghị 

Almaz, Long 

Biên, Hà Nội 

VINIF – Viện nghiên 

cứu Dữ liệu lớn 

2 

Bài giảng đại chúng “Tế bào 

gốc – Kỷ nguyên mới của Y 

học”  

22/10/2020 

Hội trường 

Ngụy Như 

Kontum, 19 Lê 

Thánh Tông, 

Hoàn kiếm, Hà 

Nội 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên, Đại học 

quốc gia Hà Nội 

5 

Lễ Công bố và sơ kết 02 năm 

Chương trình Học bổng và 

Đào tạo 

24/11/2021 

Khách sạn 

Pan Pacific 

Hà Nội 

Fanpage của VINIF  

6 
Lễ Công bố và sơ kết 02 năm 

Chương trình KHCN 
09/12/2021 

Khách sạn 

Pan Pacific 

Hà Nội 

Fanpage của VINIF  

 

https://www.facebook.com/vinif.org/videos/484559646002360
https://www.facebook.com/vinif.org/videos/484559646002360
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TT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

3 
Trao đổi về nghiên cứu khoa 

học 
28/9/2020 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

4 
Các di sản thiên nhiên từ góc 

nhìn địa chất 
23/12/2020 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

5 

Các di sản thiên nhiên thế giới 

và công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO của Việt Nam 

23/12/2020 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

III NĂM 2021   

A Tổ chức & Tài trợ      

1 
Hội thảo TOÁN: Học thế nào 

và Làm ở đâu? &Tọa đàm  
20/3/2021  

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Trung tâm Quốc tế Đào 

tạo và Nghiên cứu Toán 

học UNESCO và VINIF 

2 
Ngày Khoa học Công nghệ 

(khai mạc và 06 bài giảng) 
12/6/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Trung tâm Quốc tế Đào 

tạo và Nghiên cứu Toán 

học UNESCO và VINIF 

3 

Chuỗi bài giảng về Khoa học 

dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - 

Trường Đại học Khoa học tự 

nhiên 

31/10/2021 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

4 
Bài giảng đại chúng - Trường 

Đại học Khoa học tự nhiên  
12/2021 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

B Bài giảng đại chúng      

1 
Bài giảng: The age of Bigdata 

is Now. 
8/1/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Viện Toán học, Viện 

Hàn Lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 
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TT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

2 
Bài giảng: Những Khối đa diện 

đều và những bí ẩn toán học. 
20/3/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Viện Toán học, Viện 

Hàn Lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

3 

Bài giảng: Vận trù học và toán 

tối ưu được ứng dụng như thế 

nào tại Việt Nam? 

20/3/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Viện Toán học, Viện 

Hàn Lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

4 
Bài giảng: Toán học trong 

cuộc chiến chống COVID - 19 
20/3/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Viện Toán học, Viện 

Hàn Lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

5 Bài giảng: Chuyện của Paul  20/3/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Viện Toán học, Viện 

Hàn Lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

6 

Bài giảng: Từ khảo cổ đến 

công nghệ thực tế ảo: Trường 

hợp Chùa Một Cột thời Lý 

năm 1105. 

12/06/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Trung tâm Quốc tế Đào 

tạo và Nghiên cứu Toán 

học UNESCO và VINIF 

7 

Bài giảng: Một số bài toán 

hình học và giản đồ cây trong 

Virus. 

12/06/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Trung tâm Quốc tế Đào 

tạo và Nghiên cứu Toán 

học UNESCO và VINIF 

8 

Bài giảng: Công nghệ sản xuất 

Vắc xin COVID-19: Bối cảnh 

Việt Nam – Thế Giới trong sản 

xuất Vắc xin & Những điều 

cần lưu ý khi tiêm Vắc xin 

COVID -19 tại VN. 

12/06/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Trung tâm Quốc tế Đào 

tạo và Nghiên cứu Toán 

học UNESCO và VINIF 
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TT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

9 

Bài giảng 4: Giải mã Gen 

trong kỷ nguyên Khoa học Dữ 

liệu và Trí tuệ nhân tạo. 

12/06/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Trung tâm Quốc tế Đào 

tạo và Nghiên cứu Toán 

học UNESCO và VINIF 

10 

Bài giảng: Linked Data cho Dữ 

liệu mở trong Nông nghiệp 

Nông thôn. 

12/06/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Trung tâm Quốc tế Đào 

tạo và Nghiên cứu Toán 

học UNESCO và VINIF 

11 

Bài giảng: Thống kê – Chiếc 

cầu kết nối Toán học với các 

Khoa học thực nghiệm. 

12/06/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

Trung tâm Quốc tế Đào 

tạo và Nghiên cứu Toán 

học UNESCO và VINIF 

12 

Bài giảng: Thế giới của chúng 

ta rộng lớn hay bé nhỏ? -  

Ngày Hội Toán học mở 20201 

18/4/2021 FPT Đà Nẵng 

Viện Nghiên cứu cao 

cấp về Toán, Hệ thống 

GD FPT và Sở GD Đà 

Nẵng 

13 

Bài giảng: Một số bài Toán 

trên mạng phức tạp  

- Khai mạc trường hè về các 

chủ đề nâng cao trong Khoa 

học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 

19/4/2021 

Trường Đại học 

Bách Khoa Hà 

Nội 

Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

14 

Khóa học ngắn hạn “Phân thớ 

Hitchin và bổ đề cơ bản 

”Bài giảng Stable bundles and 

Higgs bundles 

8/7/2021 

Viện Nghiên 

cứu cao cấp về 

Toán 

VINIF – Viện nghiên 

cứu Dữ liệu lớn 

15 

Bài giảng: “Random 

polynomials: an invitation” (Đa 

thức ngẫu nhiên: một lời mời). 

16/06/2021  

Viện Nghiên 

cứu cao cấp về 

Toán 

VINIF – Viện nghiên 

cứu Dữ liệu lớn 

16 

Bài giảng:“The number of real 

roots for random trigonometric 

polynomials: universality and 

non-universality of the 

variance” (Số nghiệm thực của 

17/06/2021 

Viện Toán học, 

Viện Hàn Lâm 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

VINIF – Viện nghiên 

cứu Dữ liệu lớn 
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TT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

đa thức lượng giác ngẫu 

nhiên: tính phổ quát và tính 

không phổ quát của phương 

sai). 

17 

Bài giảng trong sự kiện 

Summer Meeting 2021 (Gặp 

gỡ mùa hè 2021), 

Convergence of Fourier series 

and related stories 

24-

25/07/2021 
 

VINIF – Viện nghiên 

cứu Dữ liệu lớn 

18 

 Chuỗi bài giảng về Khoa học 

dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - 

Bài giảng:  Introducing Active 

Learning to Healthcare (online 

presentation). 

31/10/2021 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

19 

 Chuỗi bài giảng về Khoa học 

dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - 

Bài giảng:  Some methods for 

generating complex networks. 

31/10/2021 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

20 

Chuỗi bài giảng về Khoa học 

dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - 

Bài giảng: Collaborative 

Curating for Discovery and 

Expansion of Visual Clusters. 

31/10/2021 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

21 

Chuỗi bài giảng về Khoa học 

dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - 

Bài giảng: An Introduction to 

Mathematical Modeling of 

Financial Markets. Lecture in 

Vietnamese/Bài giảng bằng 

tiếng Việt 

31/10/2021 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

22 

Chuỗi bài giảng về Khoa học 

dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - 

Bài giảng: Security of 

embedded systems (online 

presentation).  

31/10/2021 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 



 

147 
 

 

TT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

23 

Chuỗi bài giảng về Khoa học 

dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - 

Bài giảng: Weakly-supervised 

approach to conversations 

(online presentation).  

31/10/2021 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

24 

Bài giảng Giải Nobel cho Sinh 

lý học/ Y học 2021:Khám phá 

ra thụ thể tiếp nhận cảm giác 

về nhiệt độ và áp lực 

10/12/2021 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên 

Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

 C Khóa học ngắn hạn      

  
Khóa học Tính toán lượng 

tử: lý thuyết và thực hành 
2/12-12/12 Hà Nội 

Trung tâm quốc tế khoa 

học và giáo dục liên 

ngành ICISE, Quy 

Nhơn 

1 
Nền tảng toán học cho vật lý 

lượng tử 
    

2 Các tiên đề của vật lý lượng tử     

3 
Các giải thuật lai hóa lượng tử 

- cổ điển 
    

4 
Các thuật toán cơ bản của tính 

toán lượng tử 
    

5 
Các kiến thức cơ bản về tính 

toán lượng tử. 
    

6 
Ứng dụng của tính toán lượng 

tử trong hóa học lượng tử. 
    

7 

Hardware efficient approach of 

cat qubits for large scale 

quantum computing. 

    

8 Máy tính lượng tử bẫy ion.     

9 
Các giải thuật lượng tử trên 

máy tính của IBM. 
    

10 
 Internet lượng tử tại 

Quantropi 
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PHỤ LỤC 6 

DANH SÁCH DỰ ÁN, SỰ KIỆN TRONG  

CHƯƠNG TRÌNH LƯU TRỮ GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ 

TT Tên dự án Chủ nhiệm dự án Tổ chức chủ trì 
Thời gian 

(tháng) 

A DỰ ÁN    

1 Bảo tồn và phát triển nghề thủ 

công truyền thống gắn với du lịch 

vùng Công viên địa chất non 

nước Cao Bằng 

TS. Bùi Bích Lan, 

Viện Dân tộc học, 

Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam 

Viện Dân tộc 

học – Viện Hàn 

lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam 

 

24 tháng 

2 Kiều tầm nguyên hoặc Truyện 

Kiều trong di cảo của Hoàng 

Xuân Hãn 

Nguyễn Nhật Anh, 

TGĐ Công ty Nhã 

Nam 

CTCP Văn hóa 

và Truyền thông 

Nhã Nam 

12 tháng 

3 Truyện tranh lớp học nghề cổ 

Việt Nam 

 Nguyễn Trí Nhân  09 tháng 

B SỰ KIỆN    

TT Tên sự kiện Đơn vị thực hiện Thời gian Địa điểm 

1 Chuỗi hội thảo trong khuôn khổ 

của chương trình "(Những) 

thành phố bền vững” 

Viện trao đổi Văn hóa 

Pháp (IDECAF), Viện 

pháp tại Hà Nội 

23/11 

 

TPHCM 

2 Hội thảo quốc tế “Phát triển từ 

cơ sở” 

Viện dân tộc học, Viện 

Hàn lâm Khoa học và 

Công Nghệ Việt Nam 

21/10/2021 

 

Hà Nội 

3 Chương trình Hà Nội Mùa Đông ƠKIAHN 21-27/11 Hà Nội 

4 Giới thiệu và tìm hiểu trò chơi 

dân gian qua tác phẩm Các hoạt 

động trong xã hội trẻ em An 

Nam ở Bắc Kỳ của tác giả Ngô 

Quý Sơn 

Công ty văn hóa 

truyền thông Nhã Nam 
15/12/2021 

 

 

Hà Nội 

 

 

 

 


