
Agenda of JCC Meeting 
for 

JICA Technical Cooperation Project for Capacity Building of Ho Chi Minh City 
University of Technology to Strengthen University-Community Linkage – Phase 2 

(SUPREM-HCMUT) 
 

Time: 8:30-11:50, Date of May 27, 2010 
(Free Discussion Session 13:30-16:00) 

Venue: B4 Hall, HCMUT 
 

Agenda 
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Phan Thanh Binh 
Interpreter: Mr. Dinh Ngoc Quy (Vietnamese-Japanese, not simultaneous but word-for-word) 

 
Time Content 

08:15-08:30 Registration 

08:30-08:35 Opening remarks (VNU, Consulate General, MPI) 

08:35-08:50 Report of the project activities and outputs in the 1st year (HCMUT) 

08:50-09:05 Outlines of the project activities in the 2nd year (HCMUT) 

09:05-09:20 Plan of the Joint Research batch2 (HCMUT and JICA Team) 

09:20-09:35 Plan of agreement between HCMUT and 5 provinces (HCMUT) 

 Coffee Break 

Discussions (Chaired by Assoc. Prof. Dr. Phan Dinh Tuan and Assoc. Prof. Dr. Tsuyoshi Usagawa) 

09:50-10:00 Local needs and joint research (Tien Giang-HCMUT) 

10:00-10:10 Local needs and joint research (An Giang-HCMUT) 

10:10-10:20 Local needs and joint research (Dong Nai-HCMUT) 

10:20-10:30 Local needs and joint research (Binh Zuoung-HCMUT) 

10:30-10:40 Local needs and joint research (Lam Dong -HCMUT) 

10:40-11:45 Q&A 

11:45-11:50 Closing remarks (HCMUT) 

 Lunch 

13:30-15:30 

 

15:30-16:00 

Lab Tour (Faculty of Civil Eng., Mechanical Eng., Chemical Eng., and 

Environment) 

Preparation of Record of Discussions 

 



Activities and Achievements
of SUPREM-HCMUT

(1st year)

Technical Cooperation Project
for

Capacity Building of Ho Chi Minh City University of Technology to 
Strengthen University-Community Linkage

(Phase 2)

JCC Meeting
27 May 2010
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SUPREM-HCMUT

 Model Labs of HCMUT conduct Joint Research 
with provinces

=>Strengthen R&D capacity

=>Introduce Research Based Education (RBE)

=>Collaborate with local research institutions

 HCMUT establishes 
Systematic University-community Linkage
for regional development
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Expected outputs of the 1st year

 Preparation for transforming master’s programs 
from class-based to research-based is 
completed (RBE).

 Joint research activities with 5 provinces based 
on their needs are started (JR).

 Frameworks for promoting academic 
cooperation with higher education/research and 
institutions in 5 provinces are established 
(collaboration).

 Follow-up of 4 pilot project of Phase 1 is 
conducted.
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Activities and achievements 

 RBE (master’s programs based on research)
- Implementation Plan for Introducing RBE 

developed and authorized by HCMUT
(supervision of master students throughout the 
program, master thesis based on the outcomes 
of JR)

- 3 RBE seminars given at HCMUT
- 12 model labs established
- 12 action plans for introducing RBE developed and 

being implemented



Joint Research and RBE
The leader of a model 
laboratory is the specific 
supervisor for each of the 
master students in his/her lab

Master students as research 
members

Model Laboratory

Senior research 
members

Sub topic 2

The leader of a model laboratory 
takes overall responsibility for the 
joint research in his/her lab

Sub topic 1

Joint Research

Leader Provinces

-technical needs

-researchers
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Activities and achievements (cont.)

 JR
- 12 JR groups established (12 model labs)
- 12 research topics based on the local 

needs of 5 provinces selected
- Manual for patent application developed 

and distributed
- 12 detailed research plans of JR approved 

and being implemented
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Activities and achievements (cont.)

 Collaboration
- Needs survey conducted
- MoU between HCMUT and each province 

prepared
- Participation in JR by researchers of 5 provinces 

being promoted
- Exchange programs between local 

research/education institutions and HCMUT being 
planned (2nd year)

- Consulting for community people for university-
community linkage being planned

 Phase 1
- Monitoring of 4 projects of Phase 1 conducted
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Socio-Economic Survey to Identify Research needs

Macro socio-economic survey

Micro socio-economic survey

Research

Industrial development plan
Current industrial activities

Market condition
Technological issues

Prospective industries

Ideas of technological solutions

Impact on 
regional 

development

Identification of 
Technological

solutions

Socio-
Economic
Survey

Research
activities



Các hoạt động và Kết quả đạt được
của Dự án SUPREM-HCMUT

(Năm thứ nhất)

Dự án Hợp tác Kỹ thuật
Nâng cao Năng lực trường Đại học Bách Khoa để Tăng cường Liên 

kết giữa trường Đại học – Cộng đồng

(Giai đoạn 2)

Cuộc họp JCC
Ngày 27 tháng 5 năm 2010
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SUPREM-HCMUT

 Các nhóm nghiên cứu của ĐHBK TPHCM tiến
hành Hợp tác Nghiên cứu tại các tỉnh

=>Đẩy mạnh năng lực Nghiên cứu & Phát triển

=>Giới thiệu Mô hình Nghiên cứu Đào tạo(RBE)

=>Cộng tác với các cơ sở nghiên cứu địa phương

 ĐHBK TPHCM thiết lập
Liên kết Đại học – Cộng đồng có hệ thống
đối với sự phát triển của khu vực
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Các kết quả dự kiến của năm thứ nhất

 Chuẩn bị quá trình chuyển đổi các chương trình 
đào tạo thạc sĩ thông thường sang nghiên cứu 
đào tạo (RBE) được hoàn tất.

 Tiến hành các hoạt động hợp tác nghiên cứu với 5 
tỉnh đối tác dựa trên nhu cầu của các tỉnh.

 Thiết lập khuôn khổ cho việc đẩy mạnh hợp tác 
giáo dục với các cơ sở nghiên cứu/giáo dục sau 
đại học tại 5 tỉnh (cộng tác).

 Tiến hành theo dõi 4 dự án thí điểm đã thực hiện 
trong giai đoạn 1.
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Các hoạt động và kết quả đạt được

 RBE (Chương trình thạc sĩ dựa trên nghiên cứu)
- ĐHBK TPHCM phát triển và thông qua Kế hoạch 

thực hiện đối với việc Giới thiệu mô hình RBE
(giám sát các học viên cao học trong suốt chương 
trình, luận văn thạc sĩ dự trên các kết quả hợp 
tác nghiên cứu)

- Đã tổ chức 03 hội thảo về RBE tại ĐHBK TPHCM
- Thành lập 12 nhóm nghiên cứu
- Phát triển và thực hiện 12 kế hoạch hành động 

giới thiệu mô hình RBE



Hợp tác Nghiên cứu và Mô hình RBE

Trưởng nhóm nghiên cứu là Cán bộ
hướng dẫn riêng cho từng học viên cao
học trong nhóm nghiên cứu

Các học viên cao học là thành viên 
nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu

Các thành viên nghiên cứu cấp cao

Tiểu đề tài 2

Trưởng nhóm nghiên cứu chịu trách
nghiệm chung cho phần nghiên cứu và đào
tạo trong khuôn khổ nhóm nghiên cứu

Tiểu đề tài1

Trưởng nhóm
Các tỉnh

-Nhu cầu kỹ thuật

-Cán bộ nghiên cứu

Hợp tác nghiên cứu
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Các hoạt động và kết quả đạt được (TT)

 Hợp tác nghiên cứu
- Thiết lập 12 nhóm hợp tác nghiên cứu (12 

nhóm nghiên cứu)
- Chọn 12 đề tài nghiên cứu dựa trên nhu 

cầu địa phương của 5 tỉnh
- Phát triển và phân phối Hướng dẫn đăng 

ký kiểu dáng công nghiệp (patent)
- Thông qua và đang thực hiện 12 kế hoạch 

nghiên cứu chi tiết của hợp tác nghiên cứu



7

Các hoạt động và kết quả đạt được (TT)

 Hợp tác
- Tiến hành khảo sát nhu cầu
- Dự thảo Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐHBK 

TPHCM với các tỉnh
- Khuyến khích các cán bộ nghiên cứu 5 tỉnh tham gia 

hợp tác nghiên cứu
- Đang lên kế hoạch các chương trình trao đổi giữa 

ĐHBK TPHCM và các cơ sở giáo dục/nghiên cứu địa 
phương (năm thứ hai)

- Đang lên kế hoạch tư vấn cho người dân địa phương 
về liên kết đại học – cộng đồng

 Giai đoạn 1
- Kiểm tra 4 dự án thí điểm của giai đoạn 1.
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Khảo sát Kinh tế - xã hội để xác định các nhu cầu nghiên cứu

Khảo sát kinh tế-xã hội vỹ mô

Khảo sát kinh tế-xã hội vi mô

Nghiên cứu

Kế hoạch phát triển công 
nghiệp
Các hoạt động công nghiệp 
hiện tại

Điều kiện thị trường
Các vấn đề công nghệ

Các ngành công nghiệp triển vọng

Các ý tưởng về các giải pháp công nghệ

Tác động đến
sự phát triển 

khu vực

Xác định các
giải pháp
công nghệ

Khảo sát 
kinh tế -
xã hội

Các hoạt 
động 
nghiên cứu



Plan of 2nd year activities
of SUPREM-HCMUT

Technical Cooperation Project
for

Capacity Building of Ho Chi Minh City University of 
Technology to Strengthen University-Community Linkage

(Phase 2)

JCC Meeting
27 May 2010
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SUPREM-HCMUT

 Model Labs of HCMUT conduct Joint Research 
with provinces

=>Strengthen R&D capacity

=>Introduce Research Based Education (RBE)

=>Collaborate with local research institutions

 HCMUT establishes 
Systematic University-community Linkage
for regional development
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Overall Implementation Plan

3

We are here
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Expected outputs of the 2nd year

 RBE is well understood and implemented 
in model labs.

 Outcomes of JR are presented.
 Batch2 JR activities are started. 
 Academic cooperation with higher 

education/research institutions of 5 
provinces is promoted (collaboration).

 4 pilot projects of Phase 1 make progress.
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Activities in the 2nd year 

 RBE
(1) Workshops are given to share 

understandings on RBE among model labs 
(Late August or mid September)

- Report by Batch1 on their efforts, progress, 
and hindrances.

- Action Plans by Batch 2
- Discussions on Pre-Guidelines for 

Introducing RBE
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Activities in the 2nd year (cont.)
 JR
(1) Batch1 model labs present JR reports.
- Presentation at the Project Seminar in 

late August.
- Publication of academic papers through 

international conferences/journals (1 
overseas trip for the presentation per 
model lab is supported by the Project).

- Patent application
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Activities in the 2nd year (cont.)
 JR
(2) Batch 2 model labs implement JR 

based on their detailed research plans.
- Model lab leaders develop their own 

patent maps.
- Each model lab receives a local partner 

for 1 month (40 days) and conduct joint 
research. 

- Research is done by model lab 
members including local researchers.
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Selection of 12 Model Labs
(12 JR topics)

Jan 2010:Local needs survey by HCMUT 
(External Relations Office and Project 
members)

Feb 2010: List of local needs announced by 
Research and Development Promotion 
Committee (RDPC) of HCMUT

March 2010: Call for proposals of Batch2 JR
(Closed in April)

May 2010: Document screening by RDPC
May 2010: Interview by RDPC and JICA Team
 12 JR groups (Model Labs) selected
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Selected 12 Model Labs (1)
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Selected 12 Model Labs (2)
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Activities in the 2nd year (cont.)

 Collaboration
- MoU between HCMUT and each province is signed.
- Participation in JR by researchers of 5 provinces 

is continuously promoted
- 1 research member of the province per model lab 

conducts joint research with the members of 
HCMUT for 40 days (plans to be submitted 2 
month before implementation)

- Utilization (modification/application) of developed 
technologies in the provinces is planned.
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Activities in the 2nd year (cont.)

 Phase 1
- Monitoring of 4 projects of Phase 1 is 

conducted



Kế hoạch Hoạt động Năm thứ 2
Dự án SUPREM-HCMUT

Dự án Hợp tác Kỹ thuật
for

Nâng cao Năng lực trường Đại học Bách Khoa để Tăng 
cường Liên kết giữa Đại học và Cộng đồng

(Giai đoạn 2)

Cuộc họp Ban Điều phối Dự án
27/05/2010



SUPREM-HCMUT

 Các nhóm nghiên cứu của ĐHBK thực hiện công
tác Hợp tác Nghiên cứu với các địa phương

=>Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển

=>Giới thiệu mô hình Nghiên cứu Đào tạo(RBE)

=>Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu tại địa
phương

 ĐHBK thiết lập
Liên kết Đại học – Cộng đồng có hệ thống
cho sự phát triển của khu vực



Tổng quát kế hoạch thực hiện

Thời điểm hiện tại



Năm thứ 2: Kết quả dự kiến

 RBE được hiểu tường tận và thực hiện kèm 
theo trong các nghiên cứu.

 Các kết quả nghiên cứu sẽ được báo cáo.
 Khởi động các hoạt động hợp tác nghiên 

cứu đợt 2 . 
 Xúc tiến các hợp tác về mặt học thuật với 

các đơn vị đào tạo Đại học tại 5 tỉnh đối 
tác.

 4 tiểu dự án giai đoạn 1 sẽ có sự tiến triển.



Các hoạt động trong năm thứ 2
 Nghiên cứu Đào tạo (RBE)
(1) Hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức để 

chia sẻ về RBE giữa các nhóm nghiên 
cứu (cuối tháng 8 – giữa tháng 9)

- Báo cáo kết quả đợt 1, tiến độ thực hiện 
và các khó khăn trở ngại.

- Kế hoạch hành động cho đợt 2
- Thảo luận về “Hướng dẫn Sơ bộ cho Công 

tác Giới thiệu RBE).



Các hoạt động trong năm thứ 2 (tt)

 Hợp tác Nghiên cứu
(1) Các đề tài trong đợt 1 sẽ được báo các kết 

quả hợp tác nghiên cứu.
- Trình bày kết quả tại Hội nghị chuyên đề của 

Dự án vào cuối tháng 8.
- Đăng các báo cáo khoa học trên các tạp chí 

khoa học/hội thảo quốc tế (hỗ trợ 1 chuyến 
công tác cho đối tượng tham gia trình bày 
báo cáo cho mỗi đề tài đợt 1

- Đăng ký patent



 Hợp tác nghiên cứu
(2) Các đề tài Đợt 2 thực hiện hợp tác nghiên cứu 

dựa trên kế hoạch nghiên cứu chi tiết của 
từng đề tài.

- Chủ nhiệm đề tài sẽ phát triển sơ đồ đăng ký 
patent riêng cho nhóm.

- Mỗi nhóm nghiên cứu sẽ nhận 1 đối tác địa 
phương cùng làm việc trong 1 tháng (40 
ngày) cùng làm nghiên cứu. 

- Việc nghiên cứu sẽ do thành viên đề tài cùng  
cán bộ nghiên cứu của địa phương thực hiện.

Các hoạt động trong năm thứ 2 (tt)



Lựa chọn 12 đề tài
(12 đề tài hợp tác nghiên cứu)

Tháng 1/2010: ĐHBK khảo sát nhu cầu địa 
phương (P. QHĐN và thành viên dự án)

Tháng 2/2010: Ban Xúc tiến R&D của dự án 
công bố nhu cầu của địa phương

Tháng 3/2010: Kêu gọi chuẩn bị đề xuất cho 
đợt 2 (Kết thúc vào cuối tháng 4)

Tháng 5/2010: Xét duyệt đề tài
Tháng 5/2010: Ban R&D và Nhóm DA JICA 

phỏng vấn chủ nhiệm đề tài
 12 nhóm hợp tác nghiên cứu được chọn



12 đề tại được lựa chọn



12 đề tại được lựa chọn



 Hoạt động hợp tác
- Ký kết Biên bản Ghi nhớ giữa ĐHBK & các địa

phương
- Thường xuyên xúc tiến việc tham gia nghiên cứu

của các cán bộ ở 5 địa phương
- Mỗi đề tài nhận 1 cán bộ của địa phương cùng

tham gia nghiên cứu trong 40 ngày tại ĐHBK (kế
hoạch phải được báo 2 tháng trước khi thực hiện)

- Lên kế hoạch tối ưu hóa (bổ sung/ứng dụng) các
công nghệ đã phát triển ở địa phương

Các hoạt động trong năm thứ 2 (tt)



 Phần còn lại của DA giai đoạn 1
- Theo dõi công việc còn lại của dự án giai 

đoạn 1

Các hoạt động trong năm thứ 2 (tt)
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