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Time Content 

13:30-14:00 Registration 

14:00-14:10 Opening remarks by Prof. Phan Thanh Binh, President of VNU, Chairperson of JCC 

14:10-14:20- Speech by Mr. Norio Tsurumi, Consul, Consulate-General of Japan  

14:20-14:30 Speech by Mr. Akira Shimizu, Senior Representative of JICA Vietnam Office 

14:30-14:50 Report of the project activities and outputs in the 2nd year (HCMUT) 

14:50-15:10 Outlines of the project activities in the 3rd year (HCMUT) 

15:10-15:30 Plan of the Joint Research and Research Based Education in Batch 3 (HCMUT and 

JICA Team) 

Cooperation among HCMUT and 5 target provinces (HCMUT) 

 Tea Break 

15:50-16:40 Discussions 

16:40-16:50 Conclusions by Prof. Phan Thanh Binh, President of VNU, Chairperson of JCC 

16:50-17:00 Closing remarks (HCMUT) 

 



Chương trình Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án 
Dự án Hợp tác Kỹ thuật về Nâng cao Năng lực Trường Đại học Bách Khoa để Tăng cường  

Liên kết giữa Trường Đại học và Cộng đồng – Giai đoạn 2 
(SUPREM-HCMUT) 

 
Thời gian: 14g00-17g00 
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Địa điểm: Hội trường A4, ĐHBK Tp. HCM 

 
Chương trình 
Chủ tọa: PGS. TS. Phan Thanh Bình 

Ngôn ngữ sử dụng: Anh ngữ 
(Phiên dịch: Anh – Việt) 

 
Thời gian Nội dung 

13:30-14:00 Đón tiếp đại biểu 

14:00-14:10 Diễn văn khai mạc: PGS. TS. Phan Thanh Bình, Chủ tọa, Giám đốc ĐHQG Tp. 

HCM 

14:10-14:20 Diễn văn của Đại diện LSQ Nhật Bản: Ông Norio Tsurumi, Lãnh sự  

14:20-14:30 Diễn văn của Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam: Ông Akira 

Shimizu, Phó Trưởng Đại diện 

14:30-14:50 Báo cáo kết quả hoạt động năm thứ 2 (ĐHBK) 

14:50-15:10 Phác thảo kế hoạch hoạt động năm thứ 3 (ĐHBK) 

15:10-15:30 Kế hoạch Hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo định hướng Nghiên cứu của đợt 3 (ĐHBK 

và nhóm Dự án JICA) 

Hợp tác giữa trường Đại học Bách Khoa và 5 tỉnh đối tác (ĐHBK) 

 Nghỉ giải lao 

15:50-16:40 Thảo luận 

16:40-16:50 Tổng kết cuộc họp: PGS. TS. Phan Thanh Bình, Chủ tọa 

16:50-17:00 Bế mạc cuộc họp (ĐHBK) 
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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



Report of
Project Activities and Outputs

2nd year 
(May 2010-March 2011)
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Expected outputs of the 2nd year

 RBE is well understood and implemented in 
model labs.

 Outcomes of Batch1 JR are presented.
 Batch2 JR activities are started. 
 Academic cooperation with 

universities/research institutions of 5 
provinces is promoted.

 Dissemination of outcomes of Batch 1 JR is 
started.
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Activities and outputs (RBE) 

(Research Based Education for master’s programs)

-Pre-guidelines for Introducing RBE was developed.
(supervision of master students throughout the 

program, master thesis based on the outcomes of 
JR)
- 3 RBE seminars given at HCMUT
- RBE is implemented in Batch1&2 model labs



Introducing RBE through JR

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 outputs
(Batch 1 JR: Aug 2009-July 2010)

- JR activities and 12 JR reports (submitted) 
- 30 academic papers and 20 master theses 

(created) 
- 10 oral presentation at international 

conferences (given)
- 5 patent (applied)
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Activities and outputs
(Batch 2 JR: Aug 2010-July2011)

- Batch2 JR plans (submitted and being 
implemented at 11 model labs).

- 1 oral presentation at international 
conferences (given)

- A few patent applications under preparation 
- Manual for Patent Mapping (developed and 

disseminated
- Patent maps learned and challenged
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Activities and outputs
(University-community linkages)

- 20/Batch1 and 26/Batch2 participants in JR 
from 5 provinces

- JR activities at HCMUT by researchers of 
partner provinces 

- 3 Workshops given by 4 model labs in 
cooperation with partner provinces

- Needs survey via TV conferencing system
- Symposium given to publicize the outcomes 

of Batch 1& 2 JR 



ID No. Research topic
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B1-01 Cashew nut 4 2 2 1 2 2 1

B1-02 Latex wastewater 6 4 2 5 4 1

B1-03 Flyash 5 9 5 8 2

B1-04 Taxol extraction 5 2 2 1 3 1 1

B1-05 Riverbank stabilization 3 1 1 1 1 2 1

B1-06 Bauxite 4 3 2 1 5 2

B1-07 Collagen extraction 5 1 1 1 2 1 1

B1-08 Green house 3 1 2 1 4 2 1

B1-09 Barbados cherry 3 1 3 2 1 1

B1-10 Fish cage 7 2 2 1 6 2

B1-11 Biogas 8 1 2 4 1 1

B1-12 Embankment 3 2 1 3 1

Sub-total 56 11 29 2 12 2 6 46 20 5 2

Total 98 20 46 20 7

Outputs of Batch1 JR (12model labs)



ID No. Topic

HCMUT Province
Output

(Planned)
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B2-01 Solar energy system 9 3 2 3 3

B2-02 Embankment 6 3 3 2 4 3

B2-04 Taxol extraction 2 1 1 4 1

B2-05 Melaleuca 3 1 2 2 3 2

B2-06 Collagen extraction 3 3 1 1 1 4 1

B2-07 Diatomite 5 2 2 4 2 1

B2-08 Barbados cherry 5 2 1 3 2

B2-09 Biogas fuel 8 4 2 8 3

B2-10 Domestic wastewater treatment 5 2 3 4 2 2

B2-11 Assessment of pollution & treatment 5 4 3 5 5 2

B2-12 Wastewater MBR 5 5 3 2 5 3

Sub-total 56 13 26 1 22 1 3 47 24 3

Total 96 26

Outputs of Batch 2 JR (11 model labs)



Outline of 
Project Activities

3rd year Plan 
(April 2011-March 2012)



Overall Implementation Plan
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We are here



Expected outputs of the 3rd year
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• RBE is promoted in the model faculties; the 
guidelines for RBE is presented.

• Outcomes of Batch2 JR are presented.

• Batch3 JR activities are started. 

• Outcomes of Batch1&2 JR are disseminated.

• Academic cooperation with universities/research 
institutions of 5 provinces is promoted.

• Information on researchers, research topics and 
publications at HCMUT is consolidated and 
disclosed.



Verifiable indicators of the 3rd year
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Guidelines for introducing RBE into master’s programs

 Batch 2JR reports

 Batch 3 JR plans

 Patent maps

Meetings between HCMUT and universities in SPV

 Participation in JR by universities/research institutions 
in 5 provinces

 Exchange of researchers between HCMUT and 
universities/research institutions in 5 provinces

Southern Part of Vietnam



Verifiable indicators of the 3rd year
(Contd.)
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• Consolidated and disclosed information of 
research at HCMUT

• Workshops on university-community linkages

• Participation of private companies and 
government institutions

• Consultation for local communities for 
university-community linkages



Project activities in the 3rd year
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 Publication of the Guidelines for RBE (final)
 Disseminating RBE to universities in SPV
 Publicizing the outcomes of Batch 2 JR 
 Conducting Batch 3 JR
 Promoting participation of local partners in JR
 Conducting JR activities with local partners at 

model labs of HCMUT
 Disseminating outcomes of Batch 1&2 JR 
 Consolidating data on researchers, research topics, 

patents, and publications of HCMUT



Some important issues

(1) RBE

(2) Batch 3 JR

(3) Patent applications

(4) University-community linkages

(5) Information on HCMUT’s resources

(6) Access to research funds



(1) RBE and RBE Guidelines
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Working Group for RBE has developed Pre-
guidelines in the 2nd year.

 RBE Seminar will be given in June 2011, inviting 
universities in SPV, in preparation for the final 
guidelines

 Increased number of master’s students based on 
research (RBE master students)

Obtaining research funds is one of the key issues for 
the sustainable implementation of RBE 
Competitive research funds from HCMUT, other, 
industries, and governments



(2) Selection of Batch 3 Model Labs
(12 JR topics)
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Dec 2010:Local needs survey by HCMUT
(through TV conferences and documents)

Dec 2010: Call for Short Proposals to all faculties
Jan 2011: Screening of 28 Short Proposals submitted

Request of Full Proposals to 19 applicants
(Closed on March 10)

May 2011: Document screening by RDPC (18 full proposals)
May 2011: Interview by RDPC and JICA Team

 12 Model Labs (12 research topics) selected



Requirements for JR Batch3 applicants
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 Include 1 or more RBE master students in as 
research members: Do research with grad-students

Create a patent map before developing research 
plans

Discuss with local partners when developing 
research plans

Clear provision of qualified academic outputs 
(innovativeness, feasibilities)

Obtaining research funds is the fundamentals of 
Research and Development (R&D) at universities



Selected 12 Model Labs of Batch3

22



(3) Patent applications
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Patent mapping before planning research
Preparation of patent documents right after 

starting research
Patent application before academic publications
 Licensing could be one of the financial 

resources for continuous RBE and R&D

R&D Project Promotion Office is responsible for 
assisting inventors (researches) in preparing 
documents for patent application.



(4) University-community linkages

24

Participation in JR by researchers of 5 provinces is 
continuously promoted.

One registered research member of the province 
per model lab conducts joint research at HCMUT.

Workshops by model labs are given in cooperation 
with partner provinces

→ Promote utilization (modification/application) of 
developed technologies in the provinces.

Find more financial resources for more joint R&D 



(5) Database of intellectual properties 
of HCMUT

25

Researcher, Research Seeds, Patents, and 
Publications

 Search by Name, Keywords of research topics 
and areas

R&D Project Promotion Office is preparing the 
website for the database

→ Database itself will not connect HCMUT to 
financial resources of research;
Database is a tool for matching technical needs 
and intellectual properties of HCMUT



(6) Access to research funds
Obtaining research funds is one of the key issues for 
universities to pursue sustainable RBE and R&D

Competitive research funds from HCMUT, other 
institutions and governments

Licensing and cooperation with industries

Good research (RBE and R&D), Patent applications



Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án
SUPREM-HCMUT

(Lần thứ 3)

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)

20/05/2011



2

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



Báo cáo
Các hoạt động và Kết quả đạt 

được của Dự án
Năm thứ hai 

(Tháng 05/2010 – Tháng 03/2011)
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Dự kiến kết quả của năm thứ hai

 Các cán bộ nghiên cứu hiểu tường tận Mô hình Đào 
tạo định hướng Nghiên cứu và triển khai thực hiện 
trong khuôn khổ dự án 

 Kết quả Hợp tác Nghiên cứu trong đợt 1 được công 
bố

 Các hoạt động Hợp tác Nghiên cứu trong đợt 2 đang 
được tiến hành

 Các hoạt động hợp tác về mặt học thuật với các cơ 
quan hữu quan địa phương được khuyến khích 

 Tiến hành chuyển giao kết quả nghiên cứu trong 
đợt 1
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Các hoạt động và kết quả đạt được
(Mô hình Đào tạo định hướng Nghiên cứu) 

(Mô hình Đào tạo định hướng Nghiên cứu dành cho 
chương trình đào tạo Thạc sĩ)

- Xây dựng “Hướng dẫn Sơ bộ cho công tác Giới thiệu 
mô hình Đào tạo định hướng Nghiên cứu (Hướng dẫn 
các học viên cao học xuyên suốt chương trình đào 
tạo, luận văn cao học dựa trên kết quả nghiên cứu)
- 3 hội thảo về Mô hình Đào tạo định hướng Nghiên 
cứu được tổ chức tại ĐHBK Tp. HCM
- Mô hình Đào tạo định hướng Nghiên cứu RBE được 
triển khai trong khuôn khổ dự án đợt 1 và đợt 2



Giới thiệu Mô hình Đào tạo định hướng Nghiên cứu 
thông qua Hợp tác Nghiên cứu

Trưởng nhóm là người hướng 
dẫn riêng cho học viên cao 
học trong nhóm

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 nhiệm phần nghiên cứu 
trong khuôn khổ của nhóm

Tiểu đề tài 1

Hợp tác nghiên cứu

Trưởng nhóm Các tỉnh

- Nhu cầu kỹ thuật

- Cán bộ nghiên cứu
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Các hoạt động và kết quả đạt được
(Hợp tác Nghiên cứu Đợt 1: Tháng 8/2009 –
7/2010)

 Các hoạt động hợp tác nghiên cứu và 12 báo cáo 
từ các hoạt động này (đã nộp) 

 30 bài báo khoa học và 20 luận văn thạc sĩ (Đã 
hoàn tất) 

 10 báo cáo khoa học tại khác hội thảo quốc tế (đã 
trình bày)

 5 đơn xin cấp patent (đã nộp)
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 Kế hoạch Hợp tác Nghiên cứu Đợt 2 (đã duyệt và 
có 11 đề tài đang triển khai).

 1 báo cáo khoa học tại hội thảo quốc tế (đã trình 
bày)

 Một số đơn xin cấp patent đang được chuẩn bị. 
 Sổ tay Lộ trình Đăng ký Patent (đã được xây dựng 

và công bố)
 Lộ trình Đăng ký Patent được phổ biến và đầy thử 

thách.

Các hoạt động và kết quả đạt được
(Hợp tác Nghiên cứu Đợt 2: Tháng 8/2010 –
7/2011)
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 Đối tác tham gia Hợp tác Nghiên cứu: 20 người
trong Đợt 1 và 26 người trong Đợt 2

 Nhiều hoạt động nghiên cứu diễn ra tại ĐHBK với
sự đóng góp của cán bộ nghiên cứu của địa phương

 3 Hội thảo chuyên đề của 4 nhóm đề tài được tổ
chức tại địa phương với sự tham gia của các đối tác
địa phương

 Khảo sát nhu cầu công nghệ qua hệ thống họp trực
tuyến

 Hội nghị chuyên đề mở rộng công bố kết quả
nghiên cứu của đợt 1 và đợt 2

Các hoạt động và kết quả đạt được
Liên kết Đại học – Cộng đồng



TT Đề tài nghiên cứu

ĐHBK Đối tác địa phương Kế t quả
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B1-01 Máy cắt vỏ hạy điều 4 2 2 1 2 2 1

B1-02 Xử lý nước thải chế biến Cao su 6 4 2 5 4 1

B1-03 Vật liệu xây dựng từ bùn thải và tro bay 5 9 5 8 2

B1-04 Chiết xuất Taxol 5 2 2 1 3 1 1

B1-05 Chống sạt lở mái dốc bờ sông 3 1 1 1 1 2 1

B1-06 Xử lý chất thải sau khai thác quặng bauxite 4 3 2 1 5 2

B1-07 Chiết xuất Collagen cho mỹ phẩm 5 1 1 1 2 1 1

B1-08 Hệ thống nhà kính tự động 3 1 2 1 4 2 1

B1-09 Sản phẩm từ dịch quả trái sơ ri 3 1 3 2 1 1

B1-10
Tác động của yếu tố môi trường đến việc nuôi cá 
bè

7 2 2 1 6 2

B1-11
Máy phát năng lượng động cơ đốt trong sử dụng 
khí gas sinh học

8 1 2 4 1 1

B1-12 Kỹ thuật gia tải nền đất đắp cải tạo nền đất yếu 3 2 1 3 1

Cộng 56 11 29 2 12 2 6 46 20 5 2

Tổng cộng 98 20 46 20 7

Kết quả hoạt động đợt 1 (12 nhóm đề tài)



TT Đề tài

HCMUT
Đối tác địa 

phương

Kết quả

(Dự kiến)

Cá
n

bộ
kh

oa

Si
nh

 v
iê

n
Đ

ại
 h

ọc

H
ọc

vi
ên

 C
ao

 h
ọc

N
gh

iê
n

cứ
u 

si
nh

Kh
ối

nh
à 

nư
ớc

Đ
ại

họ
c 

tạ
i đ

ịa
 p

hư
ơn

g

Kh
ối

ki
nh

 d
oa

nh

Bá
o

cá
o 

kh
oa

 h
ọc

Lu
ận

vă
n 

tố
t n

gh
iệ

p

Pa
te

nt

B2-01 Hệ thống điện năng lượng mặt trời 9 3 2 3 3

B2-02 Chống sạt lở đường ven sông 6 3 3 2 4 3

B2-04 Chiết xuất Taxol 2 1 1 4 1

B2-05 Chiết xuất tràm trà 3 1 2 2 3 2

B2-06 Chiết xuất Collagen cho mỹ phẩm 3 3 1 1 1 4 1

B2-07 Chất trợ lọc từ Diatomite 5 2 2 4 2 1

B2-08 Sản phẩm từ dịch quả trái sơ ri 5 2 1 3 2

B2-09
Xe máy động cơ đốt trong sử dụng khí 
gas sinh học

8 4 2 8 3

B2-10 Xử lý nước thải đô thị không tập trung 5 2 3 4 2 2

B2-11 Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải 
ngành dệt nhuộm 5 4 3 5 5 2

B2-12 Xử lý nước thải công nghệ màng MBR 5 5 3 2 5 3

Sub-total 56 13 26 1 22 1 3 47 24 3

Total 96 26

Kết quả hoạt động đợt 2 (11 nhóm đề tài)



Phác thảo 
Hoạt động của Dự án

Kế hoạch Thực hiện năm thứ 3 
(Tháng 4 /2011 – Tháng 3/2012)
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Kế hoạch hoạt động tổng thể

Thời điểm hiện tại



Dự kiến kết quả hoạt động của 
năm thứ 3

14

 Khuyến khích áp dụng mô hình RBE ở các khoa
thuộc ĐHBK; Giới thiệu cẩm nang thực hiện mô hình
RBE.

 Báo cáo kết quả cuối cùng của đợt 2.
 Triển khai các hoạt động hợp tác đợt 3. 
 Công bố kết quả nghiên cứu trong đợt 1 và đợt 2.
 Khuyến khích các hoạt động hợp tác về mặt học

thuật với các cơ quan hữu quan địa phương
 Thông tin về các cán bộ nghiên cứu, đề tài nghiên 

cứu và các ấn phẩm của ĐHBK được tổng hợp và 
công bố.



Mục tiêu hướng tới cho năm thứ 3
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Cẩm nang giới thiệu RBE dành cho chương trình đào
tạo thạc sĩ

Báo cáo Hợp tác Nghiên cứu đợt 2
Kế hoạch hợp tác cho năm thứ 3
 Lộ trình đăng ký patent
Gặp gỡ và trao đổi giữa ĐHBK và các đại học ở miền

Nam
Nhiều hoạt động nghiên cứu có sự tham gia của cán

bộ nghiên cứu của địa phương
Trao đổi cán bộ nghiên cứu giữa ĐHBK và các cơ

quan hữu quan của địa phương
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• Tổng hợp và công bố thông tin nghiên cứu 
tại ĐHBK

• Hội thảo chuyên đề về Liên kết Đại học –
Cộng đồng

• Khuyến khích khối kinh doanh và 
trường/viện tham gia

• Tư vấn cho cộng đồng địa phương về Liên 
kết Đại học – Cộng đồng

Mục tiêu hướng tới cho năm thứ 3 (tt)



Hoạt động của dự án trong năm thứ 3
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 Phát hành cẩm nang mô hình RBE (bản chính thức)
 Giới thiệu mô hình RBE đến các đại học miền Nam 

Việt Nam
 Công bố kết quả thực hiện Hợp tác Nghiên cứu đợt 

2
 Tiến hành các hoạt động Hợp tác Nghiên cứu đợt 3
 Khuyến khích các đối tác địa phương tham gia
 Phối hợp thực hiện hoạt động nghiên cứu của nhóm 

với đối tác địa phương tại ĐHBK
 Phổ biến các kết quả nghiên cứu trong đợt 1 và đợt 

2
 Tổng hợp thông tin về các cán bộ nghiên cứu, đề tài 

nghiên cứu, patent và báo cáo khoa học của ĐHBK



Một số vấn đề quan trọng
(1)Đào tạo dựa trên nghiên cứu (RBE)
(2) Hợp tác nghiên cứu đợt 3
(3) Nộp đơn đăng ký Patent
(4) Các liên kết đại học – cộng đồng
(5) Thông tin về các nguồn lực của 

ĐHBK – ĐHQG TP. HCM
(6) Tiếp cận các nguồn ngân sách 

nghiên cứu



(1) RBE và Cẩm nang RBE
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 Nhóm phát triển mô hình RBE đã hoàn tất soạn 
thảo hướng dẫn sơ bộ vào năm thứ 2 của dự án.

 Hội thảo về RBE sẽ được tổ chức vào tháng 
6/2011, với sự tham dự của các trường đại học 
miền Nam, nhằm chuẩn bị cho việc phát hành 
cẩm nang

 Tăng số học viên cao học theo chương trình đào 
tạo dựa trên nghiên cứu (Học viên cao học RBE)

 Đạt được nguồn ngân sách nghiên cứu là một 
trong những vấn đề mấu chốt cho việc thực 
hiện chương trình RBE một cách bền vững các 
nguồn ngân sách từ ĐHBK-ĐHQG TP.HCM, các 
ngành và chính phủ.



(2) Chọn các nhóm nghiên cứu đợt 3
(12 đề tài hợp tác nghiên cứu)
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12/2010: Khảo sát nhu cầu địa phương của ĐHBK-
ĐHQG TP.HCM
(Thông qua họp trực tuyến và tài liệu)

12/2010: Kêu gọi các khoa nộp đề xuất nghiên cứu sơ bộ 
dựa trên khảo sát như cầu địa phương

01/2011: Xem xét và sơ loại đối với 28 đề xuất đã nộp
19 ứng viên vượt qua vòng sơ loại nộp đề xuất 
nghiên cứu hoàn chỉnh (Hạn nộp ngày 10/3)

05/2011: Ban Nghiên cứu và Phát triển xem xét các tài 
liệu (18 đề xuất nghiên cứu hoàn chỉnh)

05/2011: Phỏng vấn các ứng viên do Ban Nghiên cứu và 
Phát triển và Nhóm dự án JICA thực hiện

 Chọn 12 nhóm nghiên cứu (12 đề tài nghiên cứu)



Yêu cầu đối với các ứng viên đợt 3
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 Có 1 hoặc nhiều học viên cao học tham gia nhóm 
nghiên cứu: thực hiện nghiên cứu với sinh viên

 Tạo lộ trình đăng ký patent trước khi tiến hành các 
kế hoạch nghiên cứu

 Thảo luận với các đối tác địa phương khi tiến hành 
các kế hoạch nghiên cứu

 Quy định rõ ràng về kết quả học thuật hợp cách 
(tính sáng tạo, khả thi)
Kiếm được nguồn ngân sách nghiên cứu là nền 

tảng của Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại các 
trường đại học



12 Nhóm nghiên cứu được chọn cho Đợt 3 (1)
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(3) Đăng ký Patent
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 Tìm hiểu về patent trước khi lập kế hoạch nghiên 
cứu

 Chuẩn bị các tài liệu về đăng ký patent ngay sau 
khi bắt đầu nghiên cứu

 Nộp đơn đăng ký patent trước khi công bố các 
báo cáo nghiên cứu

 Chứng chỉ patent có thể là một trong những 
nguồn kinh phí cho việc duy trì mô hình RBE và 
nghiên cứu và phát triển

Phòng KHCN&Quản lý dự án chịu trách nhiệm giúp 
các nhà sáng chế (nghiên cứu) chuẩn bị các tài 
liệu đăng ký patent.



(4) Các liên kết đại học – cộng đồng

24

 Việc cán bộ của 5 tỉnh đối tác tham gia hợp tác 
nghiên cứu luôn được khuyến khích thường xuyên.

 Mỗi nhóm nghiên cứu được đăng ký 1 cán bộ tỉnh 
tham gia hợp tác nghiên cứu tại ĐHBK-ĐHQG 
TP.HCM.

 Các nhóm nghiên cứu hợp tác với các tỉnh đối tác tổ 
chức hội thảo chuyên đề tại địa phương.

→ Đẩy mạnh việc sử dụng (điều chỉnh/ứng dụng) các 
công nghệ mới tại các tỉnh.
Tìm kiếm các nguồn kinh phí khác cho việc tiến 

hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển nhiều 
hơn nữa.



(5) Cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ của 
ĐHBK-ĐHQG TPHCM

25

 Nhà nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, patent, 
và các báo cáo và bài báo trên tạp chí khoa 
học

 Tìm kiếm theo tên, từ khóa của các đề tài và 
lĩnh vực nghiên cứu

 Phòng KHCN&Quản lý dự án cung cấp các trang 
thông tin về các cơ sở dữ liệu trên

→ Bản thân cơ sở dữ liệu sẽ không kết nối ĐHBK-
ĐHQG TPHCM với các nguồn kinh phí nghiên cứu;
Cơ sở dữ liệu là công cụ kết hợp các nhu cầu kỹ 
thuật và sỡ hữu trí tuệ của ĐHBK-ĐHQG TPHCM



(6) Tiếp cận các nguồn ngân sách nghiên cứu

Đạt được nguồn ngân sách nghiên cứu là một trong 
những vấn đề mấu chốt cho các trường đại học theo 
đuổi chương trình RBE và Nghiên cứu và phát triển 
một cách bền vững

Các nguồn ngân sách từ ĐHBK-ĐHQG TP.HCM, 
các ngành và chính phủ

Chứng chỉ patent và hợp tác với các ngành công 
nghiệp

Nghiên cứu đạt kết quả tốt (chương trình RBE và 
nghiên cứu và phát triển), đăng ký patent
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