
 

CƠ QUAN HỢP TÁC  
QUỐC TẾ NHẬT BẢN 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT  
NÂNG CAO NĂNG LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH  
NHẰM TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT GIỮA  

ĐẠI HỌC VÀ CỘNG ĐỒNG  
(GIAI ĐOẠN 2) 

 
SUPREM-HCMUT 

 
 
 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tháng 9/2011 
 
 
 

ĐẠI HỌC KUMAMOTO



 

Dự án Hợp tác Kỹ thuật 
Nâng cao Năng lực Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Tp. Hồ Chí Minh 

Nhằm Tăng cường Liên kết giữa Đại học và Cộng đồng (Giai đoạn 2) 
 

SUPREM-TRƯờNG ĐHBK TP. HCM 
 

Báo cáo Tiến độ 5 
Tháng 09/2011 

 

 NỘI DUNG  

 
HÌNH ẢNH 
TỪ VIẾT TẮT 
 

1. TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH .................................................................................... 1 

1.1  Nhân lực ........................................................................................................................... 1 
1.2  Cơ cấu Tổ chức ................................................................................................................. 1 
1.3  Hội nghị và Hội thảo ........................................................................................................ 2 
1.4  Báo cáo và Kết quả ........................................................................................................... 2 

2. TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN .................................................................................. 2 

2.1  Chuyển đổi sang mô hình Đào tạo Định hướng Nghiên cứu (RBE): Kết quả thứ 1 ........ 2 
2.2  Tăng cường năng lực NC&PT cho Liên kết Đại học – Cộng đồng: Kết quả thứ 2 .......... 4 
2.3  Xúc tiến Hợp tác Khoa học với các Tổ chức Nghiên cứu/Giáo dục Đào tạo: Kết quả 

thứ 3 ................................................................................................................................ 17 
2.4  Công nhận Hoạt động của Dự án: Kết quả thứ 4 ............................................................ 19 
2.5  Các hoạt động khác ........................................................................................................ 21 

3. HÀNH ĐỘNG KẾ TIẾP ...................................................................................................................... 22 

3.1  Tổng quan ....................................................................................................................... 22 
3.2 Chuyển đổi sang RBE..................................................................................................... 22 
3.3  Tăng cường năng lực NC&PT cho Liên kết Đại học – Cộng đồng ................................ 22 
3.4 Xúc tiến Hợp tác Khoa học với các Tổ chức Nghiên cứu/Giáo dục Đào tạo ................. 23 

 



 

Danh sách các Bảng 
 

Bảng 1.1   Danh sách các Chuyên gia JICA và đóng góp của họ trong năm 2011 .................. 1 
Bảng 1.2  Danh sách Hội nghị và Hội thảo ............................................................................. 2 
Bảng 1.3  Danh sách cách báo cáo (Năm thứ 1, 2 và 3) .......................................................... 2 
Bảng 1.4  Danh sách Các Kết quả Hợp tác Chuyên môn (Năm thứ 1,2 và 3) ........................ 1 
Bảng 2.1 Số Ấn phẩm có Học viên Cao học là Đồng Tác giả (Đến tháng 9/2011) ............... 3 
Bảng 2.2 Số lượng Học viên Cao học Nhập học vào Tháng 09/2011 .................................... 4 
Bảng 2.3 Thành tựu chung của Đợt 2 .................................................................................... 6 
Bảng 2.4  Danh sách Đề cương Chi tiết đã gửi ....................................................................... 8 
Bảng 2.5  Phân bổ Đề tài được chọn theo lĩnh vực ................................................................. 9 
Bảng 2.6 Phân bổ Đề tài theo Tỉnh đối tác ............................................................................. 9 
Bảng 2.7 Dự kiến Kết quả chung của Đợt 3........................................................................... 9 
Bảng 2.8   Đề tài Nghiên cứu, Phân loại, Thành phần Nghiên cứu, Ngân sách của 12 đề tài ... 

  .............................................................................................................................. 10 
Bảng 2.9 Các chuyến thăm và làm việc của Đối tác Nghiên cứu Nước ngoài ..................... 12 
Bảng 2.10 Đối tượng và Thời gian tập huấn tại Nhật Bản ..................................................... 13 
Bảng 2.11  Đơn Yêu cầu cấp Bằng sáng chế của các nhóm nghiên cứu ................................. 16 
Bảng 2.12 Kế hoạch Tham gia Nghiên cứu dành cho Cán bộ Địa phương tại trường ĐHBK Tp. 

HCM trong Đợt 3 ................................................................................................. 17 
Bảng 2.13 Đại biểu từ các trường đại học khác tham dự Hội thảo RBE ................................ 18 
Bảng 2.14 Đại biểu từ các tỉnh khác tham dự Hội thảo ở An Giang của nhóm B2-02/B3-01 ... 

  .............................................................................................................................. 20 

 
 

Hình 
 

Hình 3.1  Đề xuất lịch hoạt động cho sáu tháng cuối năm của Năm thứ 3 .......................... 22 
 
 
Phụ lục 
 

1. Biên bản Cuộc họp JCC 
2. Hướng dẫn Hợp tác Nghiên cứu trong khuôn khổ dự án SUPREM – HCMUT, phiên bản 4 
3. Bản đánh giá các đề xuất nghiên cứu đợt 3 
4. Hướng dẫn Quản lý Tài chính cho Hoạt động Hợp tác Nghiên cứu của Đợt 3 
5. Báo cáo Hoạt động với các Đối tác nghiên cứu nước ngoài tại trường ĐHBK-ĐHQG Tp. 

HCM 
6. Lộ trình Đăng ký Bằng sáng chế trước khi Tiến hành các Hoạt động Nghiên cứu (Tiếng Việt) 
7. Tài liệu Thông tin yêu cầu cấp Bằng sáng chế Số 2 “Lập Hồ sơ xin cấp Bằng sáng chế” 

 
Phụ lục CD-R 
 

I. Báo cáo Hoạt động III của Đợt 2 
II. Các Báo cáo Hợp tác Nghiên cứu của Đợt 2 
III. Kế hoạch nghiên cứu chi tiết của Đợt 3 



 

BẢNG TỪ VIẾT TẮT 

 
AUN/SEED-Net ASEAN University Network / Southeast Asia Engineering Education 

Development Network 
C/P Counterpart Personnel 

DOST Department of Science and Technology 

DOI Department of Industry and Trade 

HCMUT Ho Chi Minh City University of Technology 

JASSO Japan Student Services Organization 

JCC Joint Coordination Committee 

JICA Japan International Cooperation Agency 

JR Joint Research 

NOIP National Office of Intellectual Property 

PMC Project Management Committee 

PMU Project Management Unit 

MM Minutes of Meeting 

RBE Research Based Education 

RBM Research-Based Master 

RDPC Research & Development Promotion Committee 

R&D  Research and Development 

SUPREM Strengthen University Project of Research-based Education Model 

UCL University-Community Linkage 

VNU Vietnam National University – Ho Chi Minh City 
 



SUPREM-HCMUT 
Progress Report 5 

 
 

 1 

1. TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH 

Từ khi khởi động dự án vào Tháng 04/2009, Dự án đã được thực hiện theo thời gian biểu mà 
không có thay đổi gì lớn. Chương này mô tả tiến độ tổ chức quản lý để thực hiện Dự án từ tháng 
04/2011 đến tháng 09/2011. 

1.1  Nhân lực 

1)   Phân công các chuyên gia JICA 

Mười (10) chuyên gia JICA, có chức vụ và tên liệt kê trong Bảng 1.1, được phân công cho 
Dự án trong thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 9/2011. 

Bảng 1.1  Danh sách các Chuyên gia JICA và đóng góp của họ trong năm 2011 

TT Chức vụ/ 
Lĩnh vực chuyên môn Họ và tên Đóng góp của thành viên 

1 Trưởng Ban TS. Tsuyoshi USAGAWA 

15/05/11 – 21/05/11 (7) 
23/06/11 – 25/06/11 (3) 
24/08/11 – 30/08/11 (7) 
11/09/11 – 17/09/11 (7) 

2 Phó Trưởng Ban / Hoạt động 
Liên kết Đại học-Cộng đồng  Ô. Toru ISHIBASHI 26/04/11 – 25/05/11 (30) 

25/07/11 – 07/09/11 (45) 

3 Phó Trưởng Ban/Đào tạo Định  
hướng Nghiên cứu TS. Kyoko NAKANO 

08/05/11 – 21/05/11 (14) 
22/06/11 – 30/07/11 (39) 
15/08/11 – 29/09/11 (47) 

4 Sở hữu Trí tuệ TS. Norio IRIGUCHI 28/08/11 – 03/09/11 (7) 
5 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Jun OTANI 21/08/11 – 27/08/11 (7) 
6 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Seiji IWASA 28/08/11 – 03/09/11 (7) 
7 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Riken HOMMA 28/08/11 – 03/09/11 (7) 
8 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Tomohiko IGASAKI 04/09/11 – 10/09/11 (7) 
9 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Shuichi TORII 11/09/11 – 17/09/11 (7) 
10 Đối tác nghiên cứu nước ngoài TS. Kenji FURUKAWA 18/09/11 – 24/09/11 (7) 

2)   Tuyển dụng Cán bộ Dự án 

Để hỗ trợ việc triển khai Dự án, kể từ tháng 4/2009 Nhóm JICA đã tuyển dụng Cán bộ Cao 
cấp (1 người làm việc toàn thời gian), Cán bộ (1 người làm việc toàn thời gian), các Trợ lý 
(1 người làm việc toàn thời gian, 2 người làm việc bán thời gian) và Tài xế (1 người làm 
việc toàn thời gian). Họ đã và đang làm việc kề cận với các chuyên gia và đối tác.. 

1.2  Cơ cấu Tổ chức 

1)   Ủy ban Chỉ đạo Dự án (JCC) 

Ủy ban Chỉ đạo Dự án (JCC) được thành lập vào tháng 4/2009 và cuộc họp thứ ba của JCC đã 
được tổ chức vào ngày 20/05/2011. Biên bản nội dung cuộc họp được đính kèm ở Phụ lục 1 

2)   Nhóm Đối tác 

Không có sự thay đổi các thành viên của Ủy ban Quản lý Dự án (PMC), Ủy ban Xúc tiến 
Nghiên cứu & Phát triển (RDPC), và Đơn vị Quản lý Dự án (PMU).  
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1.3  Hội nghị và Hội thảo  

Bảng 1.2 liệt kê các buổi hội nghị và hội thảo được tổ chức tại Trường ĐHBK và các tỉnh 
trong suốt giai đoạn này.  

Bảng 1.2  Danh sách Hội nghị và Hội thảo  

Thời gian Tên Hội nghị/Hội thảo/Tập 
huấn Địa điểm 

Số lượng tham dự 
Biên bản ĐHBK Tỉnh JICA Tổng 

cộng 

20/05/2011 Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án lần 
3 (JCC) ĐHBK 17 9 11 37 MM 

24/06/2011 Hội thảo RBE ĐHBK 44 22 5 71  

26/07/2011 Họp hằng tháng của PMU ĐHBK 5  3 8  

01/08/2011 
Hội thảo về “NC&PT Sử dụng 
Diatomite để Điều chế Chất Trợ 
lọc và Trích ly Taxol từ cây 
Thông đỏ” (B2-04, B2-07) 

Lâm Đồng 18 19 2 39  

24/08/2011 Họp hằng tháng của PMU ĐHBK 5  3 8  

25/08/ 2011 
Hội thảo về “Hợp tác Nghiên cứu: 
Chống sạt lở Đường ven sông ở 
An Giang” 

An Giang 24 97 2 123  

29/08/2011 Hội thảo về “Chiến lược và Đăng 
ký Patent” ĐHBK 34 1 9 44  

30/08/2011 
Hội thảo về “Sản xuất Tinh dầu 
và Tinh chế Terpinen 4-ol từ tinh 
dầu Tràm trà trên quy mô thí điểm 
cho ngành Dược” (B2-05, B3-06) 

Tiền Giang 6 12 2 20  

1.4  Báo cáo và Kết quả 

Bảng 1.3 trình bày danh sách các báo cáo và tình trạng nộp báo cáo. 

Bảng 1.3  Danh sách cách báo cáo (Năm thứ 1, 2 và 3) 
Tiêu đề Ngày nộp Tình trạng 
Báo cáo Khởi đầu  Tháng 05/2009 Hoàn tất 
Báo cáo Tiến độ I Tháng 09/2009 Hoàn tất 
Báo cáo Tiến độ II Tháng 03/2010 Hoàn tất 
Báo cáo Hoàn tất Năm 1 Tháng 03/2010 Hoàn tất 
Báo cáo Tiến độ III Tháng 09/2010 Hoàn tất 
Báo cáo Tiến độ IV Tháng 03/2011 Hoàn tất 
Báo cáo Hoàn tất Năm 2 Tháng 03/2011 Hoàn tất 
Báo cáo Tiến độ V Tháng 09/2011 Báo cáo này 
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Bảng 1.4 liệt kê tình trạng các kết quả hợp tác chuyên môn. 

Bảng 1.4  Danh sách Các Kết quả Hợp tác Chuyên môn (Năm thứ 1,2 và 3)  

Tiêu đề Nộp 

Báo cáo Điều tra Nhu cầu Kinh tế Xã hội I Tháng 10/2009 
Tài liệu Hướng dẫn “Chiến lược Bằng sáng chế” Tháng 10/2009 
Phiếu Thông tin Số 1 “Đơn Yêu cầu Cấp Bằng sáng chế”  Tháng 10/2009 
Hướng dẫn Hợp tác Nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án 
SUPREM-TRƯờNG ĐHBK TP. HCM, phiên bản 1 Tháng 12/2009 

Báo cáo Điều tra Nhu cầu Kinh tế Xã hội II Tháng 03/2011 
Kế hoạch Thực hiện Giới thiệu RBE Tháng 06/2009 
Hướng dẫn Áp dụng RBE vào Chương trình Đào tạo Thạc sĩ trong 
khuôn khổ dự án SUPREM-TRƯờNG ĐHBK TP. HCM (Phiên bản 
Sơ bộ) 

Tháng 03/2011 

Hướng dẫn Hợp tác Nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án 
SUPREM-TRƯờNG ĐHBK TP. HCM, phiên bản 2 Tháng 06/2010 

Hướng dẫn Hợp tác Nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án 
SUPREM-TRƯờNG ĐHBK TP. HCM, phiên bản 3 Tháng 03/2011 

Lộ trình Đăng ký Bằng Sáng chế trước khi bắt đầu Nghiên cứu và  
Phát triển  Tháng 01/2011 

Hướng dẫn Hợp tác Nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án 
SUPREM-TRƯờNG ĐHBK TP. HCM, phiên bản 4 Tháng 06/2011 

Lộ trình Đăng ký Bằng Sáng chế trước khi bắt đầu Nghiên cứu và  
Phát triển (Tiếng Việt) Tháng 08/2011 

Phiếu Thông tin Số 2 “Lập Hồ sơ Bằng sáng chế” Tháng 08/2011 
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2. TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

Chương này giải trình tiến độ các bộ phận hoạt động chuyên môn của Dự án từ tháng 4/2011 đến 
tháng 9/2011, tập trung đặc biệt vào các hoạt động liên quan đến đào tạo định hướng nghiên cứu 
(RBE) và liên kết đại học-cộng đồng bao gồm các hoạt động hợp tác nghiên cứu (JR). 

2.1  Chuyển đổi sang mô hình Đào tạo Định hướng Nghiên cứu (RBE): Kết quả thứ 1 

2.1.1  Hội thảo RBE để quảng bá cho Hướng dẫn Áp dụng Quy trình RBE 

Sau khi công bố tài liệu Hướng dẫn Áp dụng Quy trình RBE trong tháng 02/2011, P. Đào tạo 
Sau Đại học đã tổ chức hội thảo ngày 24/06/2011, để phổ biến Bản Hướng dẫn này và thu 
thập ý kiến đóng góp cho tài liệu này 

Sáu mươi sáu (66) đại biểu đến từ VNU, DOST-Tp. HCM, các tỉnh đối tác cũng như trường 
ĐHBK Tp. HCM đã thảo luận chuyên sâu về cách mà các trường Đại học ở Việt Nam có thể 
thực sự thực hiện RBE sau khi nghe qua kinh nghiệm từ các Chủ nhiệm Đề tài Đợt 1 và 2, và 
những quan tâm của các Chủ nhiệm Đề tài Đợt 3 về vấn đề này. Đầu tiên, các đại biểu đều 
cùng chung ý kiến là RBE không thể thiếu khi các trường đại học nhắm đến mục tiêu trở 
thành đại học nghiên cứu. Mọi người đều nhận định rằng về mặt lý thuyết RBE khả thi với 
các hệ thống tổ chức như hiện nay. Ví dụ như, phần lớn các tín chỉ mà học viên cao học phải 
đạt đều có thể là một trở ngại, nhưng có thể đạt được bằng cách chuyển đổi học trình dựa 
nghiêng về nghiên cứu nhiều hơn. 

Thứ đến, đề tài thảo luận muôn thuở đó là làm cách nào tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu 
của các cán bộ nghiên cứu, tức là các cán bộ hướng dẫn hay còn gọi là Trưởng nhóm, và các 
Học viên Cao học. Đại diện các Cơ quan địa phương, nhất là DOST-Tp. HCM, đã đưa ra 
nhiều đề nghị cho các cán bộ nghiên cứu, làm thế nào để có thêm nguồn kinh phí nghiên cứu 
hơn nữa. Phó Giám đốc VNU cũng khuyến khích trường ĐHBK Tp. HCM hỗ trợ các cán bộ 
nghiên cứu thực hiện RBE 

Những điểm quan trọng được thảo luận trong hội thảo này để đạt được hành động thiết thực 
trong tương lai được tóm lược như sau: 

• Thực hiện RBE tại trường ĐHBK Tp. HCM và tài liệu hướng dẫn về RBE có thể 
giúp các đại học khác trên lãnh thổ Việt Nam hiểu rõ hơn và vì thế cần được tăng 
cường, cho dù vẫn còn nhiều hạn chế. 

• Đang tìm kiếm các nguồn tài trợ cho RBE; tuy nhiên, cần có cố gắng lớn hơn để có 
thêm nhiều nguồn và giải quyết những khó khăn tài chính hiện hữu; sự hợp tác về 
lâu dài giữa trường ĐHBK Tp. HCM và khối kinh doanh cũng như với DOST nên 
được xem là một trong các giải pháp. 

2.1.2 Tăng cường hoạt động RBE ở các nhóm nghiên cứu 

Các nhóm nghiên cứu của Đợt 2 và Đợt 3 đã liên tục thực hiện RBE trong quá thực hiện 
nghiên cứu, dù biết những khó khăn phát sinh trong Đợt 1 hiện vẫn tồn tại. Như đã nêu, tài 
liệu Hướng dẫn RBE đã được xây dựng, trên nền tảng của những hạn chế về tài chính, là trở 
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ngại lớn nhất cho các cán bộ trẻ làm nghiên cứu, nhưng vẫn cố gắng đưa ra những phương 
thức áp dụng RBE một cách khả thi ở trường ĐHBK Tp. HCM. Tại hội thảo RBE tổ chức 
ngày 24/06/2011, những cố gắng và nỗ lực do trường ĐHBK Tp. HCM và thông tin từ bản 
Hướng dẫn đã được đề cập và nhận được sự đánh giá cao. 

Như trình bày trong Bảng 2.3, số học viên cao học tham gia hoạt động hợp tác nghiên cứu 
trong Đợt 2 là 26. Số bài nghiên cứu có tác giả hoặc đồng tác giả là học viên cao học của các 
phòng nhóm nghiên cứu trong Đợt 1 và 2 được trình bày trong Bảng 2.1. Có thêm nhiều bài 
nghiên cứu được xác nhận sẽ được công bố trong tháng 10/2011 hoặc trễ hơn. Cần lưu ý rằng 
một số nhóm nghiên cứu từ các đợt trước vẫn tiếp tục đề tài nghiên cứu của họ trong Đợt 3, 
với thành quả cũng sẽ được công bố như những bài nghiên cứu học thuật. 

Kể từ ngày 01/08/2011, các nhóm nghiên cứu của Đợt 3 đã tiến hành các hoạt động hợp tác 
nghiên cứu, bao gồm cả 34 học viên cao học. Đôi khi cũng có trường hợp một số học viên cao 
học, dù không chính thức ghi danh trong các chương trình thạc sĩ RBE của trường, lại tích 
cực tham gia hoạt động nghiên cứu này. Vì vậy, cốt yếu RBE có thể được triển khai bằng 
nhiều hình thức khác nhau, căn cứ theo tình trạng chung hiện nay ở các trường đại học, sinh 
viên và xã hội tại Việt Nam 

Bảng 2.1  Số Ấn phẩm có Học viên Cao học là Đồng Tác giả (Đến tháng 9/2011) 

Thứ tự Hội nghị Trong 
nước  * 

Hội nghị 
Quốc tế  * 

Tập san Trong 
nước  ** 

Tập san Quốc 
tế  ** 

B1-1     
B1-2  5   
B1-3 2 5   
B1-4  2 1  
B1-5   1  
B1-6 1 3 1  
B1-7  1   
B1-8 2    
B1-9  1  1 
B1-10  3 1  
B1-11 1 1  1 
B1-12  1   
Tổng kết đợt 
1 

6 22 4 2 
34 

B2-1     
B2-2  1 3  
B2-4  2   
B2-5     
B2-6  1   
B2-7     
B2-8     
B2-9     
B2-10     
B2-11  1   
B2-12  1   
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Tổng kết đợt 
2 

0 6 3 0 
9 

Tổng kết đợt 
1&2 6 28 7 2 

* Ấn phẩm tại các hội nghị gồm cả bích chương. 
** Số bài trong các số tập san khoa học bao gồm cả các bài đã gửi nộp nhưng chưa đăng (đang được xét 
duyệt). 

2.1.3 Tình hình cơ cấu RBE  

Số học viên cao học tham gia thêm trong năm học 2011 được trình bày trong Bảng 2.2 

Bảng 2.2  Số lượng Học viên Cao học Nhập học vào Tháng 09/2011 

Khoa Thạc sĩ (Khóa) Thạc sĩ (RBE) Tổng cộng 
Cơ khí 81 4 85 
Công nghệ Vật liệu 18 4 22 
Điện – Điện tử 156 4 160 
Khoa học Ứng dụng 54 0 54 
Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 101 9 110 
Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí 34 0 34 
Kỹ thuật Giao thông 15 4 19 
Kỹ thuật Hóa học 136 25 161 
Kỹ thuật Xây dựng 203 2 205 
Môi trường 92 1 93 
Quản lý Công nghiệp 221 0 221 

Tổng cộng 1111 53 1164 

Theo P. Đào tạo Sau Đại học, cần áp dụng một số biện pháp để hỗ trợ về mặt tài chính cho các 
học viên cao học RBE, ví dụ như thu dụng học viên cao học RBE làm cán bộ giảng huấn tạm 
thời của trường ĐHBK Tp. HCM. Lý do chính khiến các học viên cao học ít muốn ghi danh 
học toàn thời gian là vì họ cần kiếm sống trong suốt quá trình học. Thực hiện biện pháp này 
có thể ảnh hưởng đến những dàn xếp khác trong trường, và vì thế mà không dễ làm. Tuy 
nhiên, đây có thể là một chọn lựa đối với các trường đại học Việt Nam có mục tiêu trở thành 
đại học nghiên cứu dù không đủ kinh phí nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh và học viên cao 
học. Một chọn lựa khác có khả năng áp dụng là khuyến khích học viên làm việc tại phòng thí 
nghiệm của họ càng nhiều càng tốt cho dù họ chỉ là học viên bán thời gian 

2.2  Tăng cường năng lực NC&PT cho Liên kết Đại học – Cộng đồng: Kết quả thứ 2 

2.2.1  Hợp tác Nghiên cứu trong Đợt 2  

1)  Giải ngân Kinh phí Nghiên cứu lần 2 

Để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu của Đợt 2 từ tháng 04 - 07/2011, nhóm quản lý dự án 
JICA đã giải ngân nguồn vốn 40.000.000 đồng đều nhau cho các nhóm nghiên cứu sau khi 
ký thỏa thuận với các chủ nhiệm đề tài có sự chứng kiến của Trưởng ban QLDA/Phó Hiệu 
trưởng trường ĐHBK Tp. HCM 
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2)  Nộp Báo cáo Hoạt động III 

Báo cáo Hoạt động III của mỗi nhóm đã được nộp ngày 01/08/2011. Báo cáo hoạt động này 
được thực hiện để cho biết tiến độ nghiên cứu, đầu vào và thành quả của việc hợp tác 
nghiên cứu, kế hoạch hành động cho nghiên cứu và đào tạo, tình trạng sử dụng nguồn tài 
chính trong nghiên cứu và những vấn đề đã gặp trong thời gian qua của Đợt 2. Nhóm dự án 
JICA và Ban RDPC đã xem xét các báo cáo hoạt động và đưa ý kiến phản hồi nếu cần 
chỉnh sửa. 

Nhóm dự án cũng đưa ra một số yêu cầu chỉnh sửa các báo cáo hoạt động, đặc biệt là phần tài 
chính. Tuy nhiên, số yêu cầu chỉnh sửa đã giảm đáng kể so với báo cáo hoạt động của lần 
trước, vì các nhóm nghiên cứu đã quen dần với công tác quản lý ngân sách. Các Báo cáo Hoạt 
động III của 11 tổ nghiên cứu được đính kèm trong Phụ lục I CD-R 

3)  Nộp Báo cáo Hợp tác Nghiên cứu  

Sau khi hoàn tất các hoạt động nghiên cứu Đợt 2 trong thời gian một năm, mỗi nhóm đề tài 
đã nộp Báo cáo Hợp tác Nghiên cứu vào ngày 15/08/2011. Báo cáo này gồm các mục tiêu, 
báo cáo quy trình thực hiện, đầu vào, thành quả, những vấn đề khó khăn và giải pháp khả dĩ 
có, và các kế hoạch tương lai cho RBE và hợp tác nghiên cứu với các đối tác tại địa 
phương. 11 bản Báo cáo Hợp tác Nghiên cứu này được đính kèm trong Phụ lục II CD-R. 

4)  Các thành tựu chung của Hợp tác Nghiên cứu 

Tổng quan thành tựu của 11 đề tài nghiên cứu được tóm lược trong Bảng 2.3 với những 
hàm ý sau đây: 

• Tất cả các hoạt động nghiên cứu đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Quỹ nghiên 
cứu được Dự án cung cấp đã được sử dụng trọn vẹn và thích hợp. Bảy đối tác nghiên 
cứu nước ngoài đã đến thăm và làm việc tại trường ĐHBK Tp. HCM. Bảy cán bộ 
nghiên cứu đã được chọn và tham gia đào tạo ngắn hạn một tháng tại các phòng thí 
nghiệm của các đối tác nghiên cứu nước ngoài tương ứng tại Nhật Bản 

• Tất cả các nhóm nghiên cứu đều đã hoàn tất chuẩn bị thí nghiệm và/hoặc mô phỏng, 
thực hiện thí nghiệm và/hoặc mô phỏng, phân tích và viết bài 

• Về các học viên tại trường ĐHBK Tp. HCM, 52 thành viên của khoa, 15 sinh viên 
đại học, 26 học viên cao học và 1 nghiên cứu sinh đã tham gia với tư cách thành 
viên nghiên cứu. Điều này nói lên rằng trường ĐHBK Tp. HCM đã bắt đầu chuyển 
đổi các chương trình học thuật của trường sang RBE thông qua các hoạt động 
nghiên cứu này 

• Về việc tham gia của các địa phương, 26 cán bộ địa phương, 2 cán bộ của trường 
đại học và 3 người trong ngành công nghiệp đã cùng tham gia nghiên cứu với tư 
cách thành viên của nhóm. Sự cộng tác của họ sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao công 
nghệ cho các tổ chức có liên quan tại các địa phương. 

• Về các bài nghiên cứu được công bố tại các hội nghị và trong các tập san quốc tế, 
có 36 bài đã được công bố 

• Hai mươi bảy (27) luận văn thạc sĩ đã được nộp dựa vào kết quả của các đề tài 
nghiên cứu trong Đợt 2. 



SUPREM-HCMUT 
Progress Report 5 

 
 

 6 

• Bốn đơn xin cấp bằng sáng chế đã được nộp cho Cục Sở hữu Trí tuệ (NOIP) Việt 
Nam. 

Dù những thành tựu kể trên có thể được xem là xứng đáng với các hoạt động nghiên cứu 
của Đợt 2, nhưng vẫn có một số hoạt động cần được tăng cường thêm. Một là, cần có thêm 
nhiều học viên cao học tham gia. Một số nhóm nghiên cứu có bốn học viên thạc sĩ, trong 
khi hầu hết nhóm chỉ có một hoặc hai học viên cao học. Trường ĐHBK Tp. HCM cần chỉ 
đạo mạnh hơn để các chủ nhiệm đề tài cố gắng thu hút những học viên cao học làm thành 
viên nhóm. Hai là, cần tăng cường sự tham gia của các tổ chức bên ngoài, đặc biệt là các 
trường đại học và khối ngành công nghiệp. Dù có lẽ sẽ khó xác định được các cán bộ 
nghiên cứu phù hợp từ các cơ quan chính quyền địa phương, tất cả các nhóm nghiên cứu 
đều phải khuyến khích và thuyết phục họ tham gia những hoạt động hợp tác nghiên cứu của 
mình bằng cách trình bày những kết quả nghiên cứu có thể có tác động quan trọng đối với 
cộng đồng địa phương. Ba là, các nhóm JR cần chú ý nhiều hơn đến Bằng sáng chế. Bằng 
sáng chế là công cụ duy nhất để cán bộ nghiên cứu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. 

Bảng 2.3  Thành tựu chung của Đợt 2  

Thứ tự Tên gọi 

ĐHBK Tỉnh Thành quả 
Cho đến nay 

Cá
n 

bộ
 k

ho
a 

Si
nh

 v
iê

n 

Ca
o 

họ
c 

N
gh

iê
n 

cứ
u 

sin
h 

K
hố

i n
hà

 n
ướ

c 

Đ
ại

 h
ọc

 

K
hố

i s
ản

 x
uấ

t 

Bà
i n

gh
iê

n 
cứ

u 

Lu
ận

 v
ăn

 

Bằ
ng

 sá
ng

 c
hế

 

B2-01 Hệ thống năng lượng mặt 
trời 9  3  2   2 1  

B2-02 Nền đắp 6  4  7 1 2 7 2  
B2-04 Taxol 2 1 1    1 4 2  
B2-05 Tràm trà 4 3 2  2   1 2  
B2-06 Collagen 3  1 1  1  3 4  
B2-07 Diatomite 5 2 2  2   2 1 1 
B2-08 Sơ ri Barbados 4  2  1   3 2  
B2-09 Khí sinh học 8  4  2   5 3 1 
B2-10 Xử lý nước thải sinh hoạt 4 4 2  3   3 2 2 
B2-11 Đánh giá ô nhiễm và xử lý 3 5 2  5   4 6  
B2-12 MBR Xử lý Nước thải 4 15 3  2   2 2  

Cộng 52  26 1 26 2 3 36 27 4 
Tổng cộng 94 31    

 
 Ghi chú: Thông tin lấy từ báo cáo Hoạt động và báo cáo JR 

2.2.2  Hợp tác Nghiên cứu Đợt 3  

Thời gian nghiên cứu Đợt 3 bắt đầu từ tháng 08/2011 đến tháng 07/2012. Hợp tác Nghiên 
cứu Đợt 3 bắt đầu từ ngày 01/08/2011 như kế hoạch. Quá trình chuẩn bị và kế hoạch thực 
hiện, được công bố trong tài liệu Hướng dẫn Nghiên cứu Chung trong khuôn khổ dự án 
SUPREM-HCMUT (Phụ lục 2), của phần này. 
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1)  Chuẩn bị Đề xuất Hợp tác Nghiên cứu 

Bảy mươi bảy (77) đề tài nghiên cứu tiềm năng trong danh sách sơ tuyển1 đã được thông 
báo cho tất cả các khoa tại trường ĐHBK Tp. HCM vào ngày 25/12/2010 để kêu gọi nộp bản 
đề xuất ngắn hai trang vào khoảng ngày 15/01/2011. Hai mươi tám (28) đề xuất ngắn đã được 
nộp, trong số đó 19 đề tài nghiên cứu được xét duyệt để đi tiếp. 

2)  Lựa chọn Đề tài Hợp tác Nghiên cứu 

Có tổng cộng 18 đề cương chi tiết gửi lại. Ban Xúc tiến NC&PT (RDPC) thận trọng đánh 
giá cả các đề xuất và những điều trình bày của các chủ nhiệm đề tài, theo năm tiêu chí đánh 
giá đã được Dự án đề ra, có đính kèm trong Phụ lục 3. Ngoài ra, chính sách nghiên cứu của 
trường ĐHBK Tp. HCM cũng như sự phân bổ hợp lý các đề tài nghiên cứu trong các khoa 
kiểu mẫu và các tỉnh đối tác đã được xem xét khi chọn lựa các đề tài nghiên cứu. Qua trao đổi, 
RDPC và Nhóm Dự án JICA đã quyết định chọn 12 đề tài nghiên cứu, theo kế hoạch. Đề tài 
của 18 đề cương chi tiết đã nộp được liệt kê trong Bảng 2.4. Việc phân phối các đề tài được 
chọn trong các lĩnh vực nghiên cứu và các tỉnh được trình bày trong các Bảng 2.5 và 2.6, 
theo thứ tự. 

3)  Chuẩn bị Kế hoạch Nghiên Cứu Chi tiết  

Kết quả chọn lựa được thông báo cho chủ nhiệm của 12 nhóm nghiên cứu được chọn. Sau đó, 
các nhóm này được yêu cầu nộp kế hoạch nghiên cứu chi tiết, trong đó bao gồm 1) dự kiến số 
báo cáo khoa học dự kiến nộp và đơn yêu cầu bằng sáng chế, 2) dự kiến các hoạt động của 
sinh viên/học viên liên quan đến RBE, 3) lịch trình nghiên cứu, và 4) dự trù kinh phí. Số 
lượng cán bộ nghiên cứu và các thành quả dự kiến được tóm lược trong Bảng 2.7. Kế hoạch 
nghiên cứu chi tiết của 12 nhóm được đính kèm trong Phụ lục III CD-R 

4)  Phân bổ Ngân sách Nghiên cứu cho 12 Nhóm đề tài 

RDPC đã kiểm tra các Kế hoạch nghiên cứu chi tiết do 12 nhóm nghiên cứu nộp. Căn cứ 
theo ngân sách đề nghị, RDPC đã điều chỉnh và xác định việc phân bổ ngân sách nghiên 
cứu cho từng nhóm. Sau đó 12 nhóm nghiên cứu được phân thành 2 loại2 theo cách dưới 
đây: 

Loại 1:  Ngoài ngân sách dành nghiên cứu, nhóm sẽ được chỉ định một đối tác nghiên cứu 
nước ngoài và người này sẽ đến thăm và làm việc với nhóm tại trường ĐHBK 
Tp.HCM để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu. Ngoài ra, một thành viên của nhóm sẽ 
được gửi đi tập huấn một tháng tại phòng thí nghiệm của đối tác nghiên cứu nước 
ngoài của nhóm tại Nhật Bản. 

Loại 3:  Được cấp ngân sách nghiên cứu. 

Kết quả phân bổ quỹ nghiên cứu và phân loại được trình bày trong Bảng 2.8. 

                                                   
1 Chi tiết danh sách sơ tuyển được mô tả trong Phần 2.2.4, Báo cáo Tiến độ 4. 
2 Không có đề tài nghiên cứu Loại 2 trong Đợt 3 (Loại 2: Ngoài quỹ nghiên cứu, nhóm sẽ được chỉ định một 
đối tác nghiên cứu nước ngoài và người này sẽ đến thăm và làm việc với nhóm tại ĐHBK để hỗ trợ hoạt 
động nghiên cứu.) 
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Bảng 2.4  Danh sách Đề cương Chi tiết đã gửi 
TT Chủ nhiệm đề tài Khoa Đề tài Nghiên cứu Đối tác tỉnh Đợt 1/2 

1 TS. Vũ Bá Minh Kỹ thuật 
Hóa học 

Tinh chế Collagen và ứng dụng trong ngành hóa 
mỹ phẩm và thực phẩm An Giang Đợt 1, 2 

2 TS. Mai Thanh 
Phong 

Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất trợ lọc từ 
quặng Diatomite khai thác tại tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng Đợt 2 

3 TS. Huỳnh Quyền Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu về tinh chế terpinen 4-ol từ tinh dầu 
Tràm trà  ứng dụng vào dược phẩm ở quy mô 
sản xuất thí điểm 

Tiền Giang Đợt 2 

4 ThS. Hoàng Minh 
Nam 

Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu và chế tạo thiết bị sấy nông dược 
phẩm sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo Lâm Đồng Mới 

5 TS. Nguyễn Hoàng 
Dũng 

Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu về công nghệ sản xuất nước mắm từ 
các phế phẩm của các nhà máy chế biến cá An Giang Mới 

6 TS. Lê Văn Việt 
Mẫn 

Kỹ thuật 
Hóa học 

Phát triển thực phẩm từ nước ép trái sơ ri 
Barbados (Malpighia glabra) Tiền Giang Đợt 1, 2 

7 TS. Lê Thị Kim 
Phụng 

Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu quá trình tinh chế Taxol và các dẫn 
xuất từ chiết xuất thô của chất Taxus spp. chiết 
xuất từ cây Thông đỏ canh tác tại tỉnh Lâm Đồng 

Lâm Đồng Đợt 1 ,2 

8 TS. Phạm Quốc 
Dũng 

Kỹ thuật 
Hóa học 

Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống trữ lạnh 
cho các nhà máy chế biến hải sản HOA NAM Bình Dương Mới 

9 TS. Trần Nguyễn 
Hoàng Hùng 

Xây 
dựng 

Nghiên cứu chống sạt lở công trình đường ven 
sông và nền đất yếu tại tỉnh An Giang (giai đoạn 
2) 

An Giang Đợt 2 

10 TS. Nguyễn Tấn 
Phong 

Môi 
trường 

Nghiên cứu về ứng dụng vật mang sinh chất vào 
công nghệ xử lý nước thải công nghiệp và sinh 
hoạt quy mô nhỏ với chi phí thấp 

Đồng Nai Đợt 2 

11 ThS. Trần Tiến Khôi Môi 
trường 

Nghiên cứu về xây dụng nhà máy xử lý nước thải 
công nghiệp chi phí thấp với công suất 
10-15m3/ngày dành cho các doanh nghiệp quy 
mô nhỏ 

Bình Dương Mới 

12 TS. Nguyễn Thị 
Ngọc Quỳnh 

Môi 
trường 

Nghiên cứu Tính Chống Tắc nghẽn của Màng 
Siêu lọc có bọc PVA & TiO2 và Ứng dụng vào 
Xử lý Nước thải 

Bình Dương Mới 

13 TS. Bùi Xuân Thành Môi 
trường 

Xử lý chất thải của ngành công nghiệp sản xuất 
giấy bằng cây lục bình Bình Dương Đợt 2 

14 TS. Lê Văn Trung Môi 
trường 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản 
lý thông tin quỹ đất Tiền Giang Mới 

15 TS. Nguyễn Ngọc 
Dũng 

Kỹ thuật 
Vận tải 

Nghiên cứu phát triển công nghệ phù hợp cho 
động cơ diesel hiệu suất cao sử dụng biogas 

Bình Dương 
(ĐN-LD-TG) Đợt 1, 2 

16 ThS. Trần Đăng 
Long 

Kỹ thuật 
Vận tải 

Nghiên cứu máy phát điện dung sức gió hiệu 
năng cao, chi phí thấp dành cho các thiết bị tiêu 
thụ ít điện năng 

Không Mới 

17 TS. Đỗ Quang Minh Kỹ thuật 
Vật liệu Sử dụng bùn đỏ sản xuất gạch không nung Lâm Đồng Mới 

18 TS. Thoại Nam 

Khoa 
học & 
Kỹ thuật 
Máy 
tính  

Phát triển hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ bệnh 
án tại Bệnh viện Thống Nhất (Ứng dụng công 
nghệ thông tin vào việc hỗ trợ hệ thống lưu trữ 
hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai) 

Đồng Nai Mới 
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Bảng 2.5  Phân bổ Đề tài được chọn theo lĩnh vực 
Khoa Đề xuất nộp Đề xuất được chọn 

Cơ khí 0 0 
Kỹ thuật Hóa học 7 6 
Môi trường 5 3 
Kỹ thuật Xây dựng 1 1 
Kỹ thuật Giao thông 2 1 
Điện – Điện tử 1 0 
Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 1 1 
Công nghệ Vật liệu 1 0 

Tổng cộng 18 12 

Bảng 2.6  Phân bổ Đề tài theo Tỉnh đối tác 
Địa phương Đề xuất nộp Đề xuất được chọn 

Tiền Giang 3 2 
An Giang 3 3 
Đồng Nai 2 2 
Bình Dương 5 2 
Lâm Đồng 4 3 
Không nêu cụ thể 1 0 

Tổng cộng 18 12 

Bảng 2.7  Dự kiến Kết quả chung của Đợt 3 

Thứ tự Tên gọi 

ĐHBK Tỉnh Thành quả 
(dự kiến) 

C
án

 b
ộ 

kh
oa

 

Si
nh

 v
iê

n 

C
ao

 h
ọc

 

N
gh

iê
n 

cứ
u 

si
nh

 

K
hố

i n
hà

 n
ướ

c 

Đ
ại

 h
ọc

 

K
hố

i s
ản

 x
uấ

t 

B
ài

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

Lu
ận

 v
ăn

 

B
ằn

g 
sá

ng
 c

hế
 

B3-01 Nền đắp 6  10  7 1 2 4 2 1 
B3-02 Collagen 5  2 1  1 1 4   
B3-03 Diatomite 5  2  3   2  1 
B3-04 Nước mắm 6 2 2   1  1  1 
B3-05 Máy sấy 3 2 1 1 2      
B3-06 Tràm trà 6  1  2  1    
B3-07 Taxol 5 1 2    1 5  1 
B3-08 Bệnh viện 3 4 3    9 1   
B3-09 Quản lý bất động sản 6  3  2   3   

B3-10 Xử lý nước thải công 
nghiệp 4  2  3   5   

B3-11 Xử lý nước thải dân cư 5  4  4   4   
B3-12 Khí sinh học 5  2  2   6   

Cộng 59 9 34 2 25  14 35 2 4 
Tổng cộng 104 42    

 
Ghi chú: Thông tin lấy từ Kế hoạch Nghiên cứu chi tiết
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Bảng 2.8  Đề tài Nghiên cứu, Phân loại, Thành phần Nghiên cứu, Ngân sách của 12 đề tài 
Thứ 
tự Tổ trưởng Khoa Đề tài Nghiên cứu Tỉnh Đợt 

1/2 Loại Thành viên Phân bổ Ngân sách 
Khoa Sinh viên Tỉnh Số tiền Tỉ lệ 

B3-1 
TS. Trần Nguyễn 
Hoàng Hùng 

Kỹ thuật 
Xây dựng 

Nghiên cứu chống sạt lở công trình đường ven sông và nền đất yếu 
tại tỉnh An Giang (giai đoạn 2) 

AG 2 1 6 10 10 510.000.000 12,3% 

B3-2 TS. Phan Ngọc Hoa 
Kỹ thuật 
Hóa học 

Tinh chế Collagen và ứng dụng trong ngành hóa mỹ phẩm và thực 
phẩm 

AG 1&2 3 5 2 2 303.501.000 7,3% 

B3-3 TS. Mai Thanh Phong 
Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất trợ lọc từ quặng Diatomite khai 
thác tại tỉnh Lâm Đồng 

LĐ 2 3 5 2 3 300.000.000 7,2% 

B3-4 
TS. Nguyễn Hoàng 
Dũng 

Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu về công nghệ sản xuất nước mắm từ các phế phẩm của 
các nhà máy chế biến cá 

AG Mới 3 6 4 1 412.500.000 9,9% 

B3-5 Th.S. Hoàng Minh Nam 
Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu và chế tạo thiết bị sấy nông dược phẩm sử dụng các 
nguồn năng lượng tái tạo 

LĐ Mới 3 3 4 2 300.000.000 7,2% 

B3-6 TS. Huỳnh Quyền 
Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu về tinh chế terpinen 4-ol từ tinh dầu Tràm trà  ứng dụng 
vào dược phẩm ở quy mô sản xuất thí điểm  

TG 2 1 6 1 3 300.000.000 7,2% 

B3-7 TS. Lê Thị Kim Phụng 
Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu quá trình tinh chế Taxol và các dẫn xuất từ chiết xuất 
thô của chất Taxus spp. chiết xuất từ cây Thông đỏ canh tác tại tỉnh 
Lâm Đồng 

LĐ 1&2 3 5 3 1 350.000.000 8,4% 

B3-8 TS. Thoại Nam 
Khoa học & 
Kỹ thuật 
Máy tính 

Phát triển hệ thống chia sẻ thông tin hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện 
Thống Nhất (Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hỗ trợ hệ 
thống lưu trữ hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai) 

ĐN Mới 1 3 7 9 299.000.000 7,2% 

B3-9 TS. Lê Văn Trung Môi trường 
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thông tin quỹ 
đất 

TG Mới 1 6 3 2 367.000.000 8,8% 

B3-10 
Th.S. Trần Tiến Khôi 
TS. Nguyễn Phước Dân 

Môi trường 
Nghiên cứu về xây dụng nhà máy xử lý nước thải công nghiệp chi 
phí thấp với công suất 10-15m3/ngày dành cho các doanh nghiệp 
quy mô nhỏ 

BD 2 1 4 2 3 323.000.000 7,8% 

B3-11 TS. Nguyễn Tấn Phong Môi trường 
Nghiên cứu về ứng dụng vật mang sinh chất vào công nghệ xử lý 
nước thải công nghiệp và sinh hoạt quy mô nhỏ với chi phí thấp  

ĐN 2 3 5 4 4 323.000.000 7,8% 

B3-12 TS. Nguyễn Ngọc Dũng 
Kỹ thuật 
Giao thông 

Nghiên cứu phát triển công nghệ phù hợp cho động cơ diesel hiệu 
suất cao sử dụng biogas  

BD 
(DN,LD, 
TG) 

1&2 1 5 2 2 368.950.000 8,9% 

 Ghi chú: 
Loại 1 Ngân sách Nghiên cứu + Đối tác Nước ngoài + Tập huấn 1 tháng tại Nhật Bản  59 44 42 4.156.951.000 100,0% 
Loại 2 Ngân sách Nghiên cứu + Đối tác Nước ngoài (Không có loại 2 trong Đợt 3)    
Loại 3 Ngân sách Nghiên cứu         
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5)  Xác định Đối tác Nghiên cứu Nước ngoài 

Các đối tác nghiên cứu nước ngoài có cùng quan tâm nghiên cứu đã được thận trọng giới 
thiệu cho từng đề tài trong sáu đề tài nghiên cứu được chọn; năm đối tác nghiên cứu từ Đại 
học Kumamoto và một từ Đại học Công nghệ Toyohashi, như trình bày trong Bảng 2.9. 

6)  Sửa đổi Hướng dẫn Quản lý Tài chính 

Chủ nhiệm đề tài được yêu cầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng nguồn ngân sách 
được phân bổ một cách hiệu quả để theo đuổi các hoạt động nghiên cứu theo lịch trong kế 
hoạch chi tiết. Nhóm Dự án JICA đã sửa đổi bản Hướng dẫn Quản lý Tài chính, dựa vào 
những kinh nghiệm thu được từ Đợt 2, như được đính kèm trong Phụ lục 4. Tài liệu Hướng 
dẫn này giải thích cho tất cả các trưởng nhóm nghiên cứu trước khi ký Thỏa thuận. 

7)  Thỏa thuận với các Trưởng nhóm Nghiên cứu 

Các thỏa thuận đã được ký với từng chủ nhiệm đề tài vào ngày 29/07/2011 giữa Nhóm Dự án 
JICA và 12 Chủ nhiệm Đề tài, dưới sự chứng kiến của Trưởng ban QLDA. Sau khi ký Thỏa 
thuận, ngân sách nghiên cứu đã được chuyển đầy đủ vào tài khoản ngân hàng của 12 chủ 
nhiệm đề tài nghiên cứu, vào ngày 29/07/2011 

8)  Đối tác Nghiên cứu Nước ngoài đến làm việc 

Sáu đối tác nghiên cứu nước ngoài đã đến làm thăm và làm việc tại trường ĐHBK trong 
tháng 08 & tháng 09/2011, như trình bày trong Bảng 2.9. Các bên đã bàn về cách bắt đầu các 
hoạt động nghiên cứu bằng cách chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu của mình, đến làm việc tại 
các phòng thí nghiệm, đi thực địa các địa điểm, và trao đổi ý tưởng nghiên cứu. Tất cả sáu đối 
tác nghiên cứu nước ngoài đều đã thỏa thuận làm việc với nhau trong một năm. Báo cáo về 
hoạt động của họ được đính kèm trong Phụ lục 5.
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Bảng 2.9  Các chuyến thăm và làm việc của Đối tác Nghiên cứu Nước ngoài 

TT Đề tài nghiên cứu Tỉnh đối 
tác 

Chuyên gia nước ngoài 
Họ tên Thời gian Một số hoạt động và kết quả chính 

B3-1 

Nghiên cứu chống 
sạt lở công trình 
đường ven sông và 
nền đất yếu tại tỉnh 
An Giang (giai 
đoạn 2) 

AG 

TS. Jun 
Otani 
(ĐH 
Kumamoto) 

21-27/8 

• Thảo luận chi tiết về thiết kế đề xuất 
cho địa điểm thực nghiệm tại An 
Giang (Trong quá trình xây dựng, 
có thể có một vài thay đổi nhỏ). 

• Thảo luận phương cách xin hỗ trợ 
dự án nghiên cứu từ AUN/SEEDS-
net. 

• Tổ chức Hội thảo Liên kết ĐH-CĐ 
tại tỉnh An Giang. 

• Làm việc về kế hoạch hợp tác 
nghiên cứu sắp đến tại ĐH 
Kumamoto 

B3-6 

Nghiên cứu về tinh 
chế terpinen 4-ol từ 
tinh dầu Tràm trà  
ứng dụng vào dược 
phẩm ở quy mô sản 
xuất thí điểm 

TG 

TS. Seiji 
Iwasa 
(ĐHCN 
Toyohashi) 

28/8-3/9 

• Làm việc về kế hoạch hoạt động 
hợp tác nghiên cứu 1 tháng tại ĐH 
Kumamoto. 

• Tổ chức Hội thảo Liên kết ĐH-CĐ 
tại tỉnh Tiền Giang và thăm địa 
điểm dự án (xưởng sản xuất tinh 
dầu Tràm Trà). 

• Lập kế hoạch cho các báo cáo gửi 
các hội thảo chuyên đề bằng các kết 
quả nghiên cứu. 

• Thảo luận về kế hoạch hợp tác 
nghiên cứu dài hạn. 

B3-8 

Phát triển hệ thống 
chia sẻ thông tin hồ 
sơ bệnh án tại Bệnh 
viện Thống Nhất 
(Ứng dụng công 
nghệ thông tin vào 
việc hỗ trợ hệ 
thống lưu trữ hồ sơ 
bệnh án tại Bệnh 
viện Thống Nhất, 
tỉnh Đồng Nai) 

ĐN 

TS. 
Tomohiko 
Igasaki (ĐH 
Kumamoto) 

4-10/9 

• Xác định các công việc nghiên cứu 
cho các sản phẩm công nghệ và 
phát triển công nghệ tân tiến 

• Đề xuất ý kiến về đăng ký patent. 
• Làm việc về kế hoạch hoạt động 

hợp tác nghiên cứu 1 tháng tại ĐH 
Kumamoto. 

• Chuyên gia nước ngoài giới thiệu 
và cung cấp thêm các thông tin về 
các chương trình đào tạo Thạc sĩ và 
Tiến sĩ tại ĐH Kumamoto cho các 
sinh viên có quan tâm. 

B3-9 

Ứng dụng công 
nghệ thông tin vào 
công tác quản lý 
thông tin quỹ đất 

TG 

TS. Riken 
Homma 
(ĐH 
Kumamoto) 

28/8-3/9 

• Thảo luận kế hoạch phát triển hệ 
thống quản lý dữ liệu, phần mềm 
xác định giá đất và hệ thống liên kết 
GIS cho việc nghiên cứu sự thay đổi 
trong mục đích sử dụng quỹ đất. 

• Làm việc về kế hoạch hoạt động 
hợp tác nghiên cứu 1 tháng tại ĐH 
Kumamoto. 

• Thảo luận chi tiết kế hoạch hành 
động và các hoạt động thực địa.  

• Thăm tỉnh Tiền Giang để xác định 
địa điểm cụ thể cho dự án và thu 
thập thông tin và dữ liệu cần thiết 
cho nghiên cứu. 
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B3-
10 

Nghiên cứu về xây 
dụng nhà máy xử 
lý nước thải công 
nghiệp chi phí thấp 
với công suất 10-
15m3/ngày dành 
cho các doanh 
nghiệp quy mô nhỏ 

BD 

TS. Kenji 
Furukawa 
(ĐH 
Kumamoto) 

18-24/9 

• Thảo luận về việc phân chia nhóm 
nghiên cứu thành 4 nhóm nhỏ để tạo 
điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 
nghiên cứu. 

• Làm việc với Cty Goshu Kosan và 
thảo luận về khả năng hợp tác trong 
quá trình nghiên cứu. 

• Thăm tỉnh Bình Dương và thảo luận 
tìm giải pháp tối ưu cho các vấn đề 
cần nghiên cứu. 

• Làm việc về kế hoạch hoạt động hợp 
tác nghiên cứu 1 tháng tại ĐH 
Kumamoto và chuẩn bị báo cáo gửi 
tham dự các hội thảo quốc tế. 

B3-
12 

Nghiên cứu phát 
triển công nghệ phù 
hợp cho động cơ 
diesel hiệu suất cao 
sử dụng biogas 

BD (ĐN, 
LĐ, TG) 

TS. Shuichi 
Torii (ĐH 
Kumamoto) 

11-17/9 

• Thăm tỉnh Bình Dương để tìm hiểu 
tiến độ và thảo luận việc thực hiện 
tốt hơn các hoạt động nghiên cứu 
đề xuất theo tình hình thực tế của 
tỉnh Bình Dương và Việt Nam. 

• Lập kế hoạch về đề xuất cần nhiều 
hơn nữa các báo cáo khoa học do 
sinh viên thực hiện. 

• Làm việc về kế hoạch hoạt động 
hợp tác nghiên cứu 1 tháng tại ĐH 
Kumamoto. 

• Xác định rõ các đề tài nghiên cứu 
cần chú trọng. 

 

9) Tập huấn 1 tháng tại Nhật Bản 

Một thành viên thuộc nhóm nghiên cứu từ các nhóm Loại 1, tức là B3-01, 06, 08, 09, 10 và 
12, đã được chọn đi tập huấn một tháng tại Nhật Bản, như được trình bày trong Bảng 2.10. 
Mục tiêu chính của cuộc đào tạo này là nhằm (i) tiếp tục hoạt động hợp tác nghiên cứu; (ii) 
chuẩn bị nộp báo cáo khoa học cho các hội nghị/tập san quốc tế; và (iii) thu thập kinh nghiệm 
trực tiếp về RBE. Những người được dự tập huấn sẽ làm việc tại các phòng thí nghiệm của 
đối tác nghiên cứu nước ngoài của họ tại các đại học Nhật Bản. Việc chuẩn bị cho đợt tập 
huấn này đang được triển khai với sự hỗ trợ của JICA Kyushu 

Bảng 2.10 Đối tượng và Thời gian tập huấn tại Nhật Bản 

TT Họ và tên Chức 
danh Khoa Khóa đào tạo Thời gian 

Đối tác 
Nghiên cứu 
Nước ngoài 

Đại 
học 

1 TS. Trần Nguyễn 
Hoàng Hùng 

Giảng 
viên 

Kỹ thuật 
Xây dựng 

Nghiên cứu chống sạt lở công trình 
đường ven sông và nền đất yếu tại 
tỉnh An Giang (Giai đoạn 2) 

13/11/2011 
– 

14/12/2011 

TS. Jun 
Otani KU 

2 Trần Tuyết Sương Nhân 
viên 

Công 
nghệ Hóa 
học 

Nghiên cứu về tinh chế 
Terpinen-4-ol từ tinh dầu Tràm trà 
ứng dụng vào dược phẩm ở quy mô 
sản xuất thí điểm 

07/11/2011 
– 

08/12/2011 

TS. Seiji 
Iwasa TUT 

3 TS. Đặng Trần 
Khánh 

Giảng 
viên 

Kỹ Thuật 
& Công 
nghệ Máy 
tính 

Phát triển hệ thống chia sẻ thông tin 
hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Thống 
Nhất 

07/11/2011 
–08/12/2011 

TS.Tomohik
o Igasaki KU 

4 Th.S. Lưu Đình 
Hiệp 

Giảng 
viên 

Môi 
trường 

Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào 
công tác quản lý đất đai 

07/11/2011 
–08/12/2011 

Ts. Riken 
Homma KU 
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5 Th.S. Trần Tiến 
Khôi 

Giảng 
viên 

Môi 
trường 

Nghiên cứu về xây dựng nhà máy 
xử lý nước thải công nghiệp chi phí 
thấp với công suất 10-15m3/ngày 
dành cho các doanh nghiệp quy mô 
nhỏ 

13/11/2011 
– 

14/12/2011 

Ts. Kenji 
Furukawa KU 

6 TS. Nguyễn Ngọc 
Dũng 

Giảng 
viên 

Kỹ Thuật 
Giao 
thông 

Nghiên cứu phát triển công nghệ 
phù hợp cho động cơ Diesel hiệu 
suất cao sử dụng Biogas 

13/11/2011 
– 

14/12/2011 

Ts. Shuichi 
Torii KU 

2.2.3 Lộ trình Đăng ký Bằng sáng chế và Nộp đơn Yêu cầu cấp Bằng sáng chế 

1)  Xây dựng lộ trình đăng ký bằng sáng chế 

Trường ĐHBK Tp. HCM đang theo chiến lược bằng sáng chế để công tác NC&PT thành 
công hơn trong việc đạt được các nguồn tài chính cho NC&PT kế tiếp. Tài liệu hướng dẫn 
giới thiệu chiến lược bằng sáng chế đã được soạn và phân phát. Để giúp cho các cán bộ 
nghiên cứu chưa am tường về các vấn đề kinh doanh hiểu rõ hơn các quá trình trong chiến 
lược bằng sáng chế, P. Khoa học Công nghệ và Dự án, trường ĐHBK Tp. HCM cùng với 
nhóm Dự án JICA đã phát triển một tài liệu hướng dẫn lập lộ trình bằng sáng chế trong tháng 
01/2011. Tài liệu này được chuyển ngữ sang tiếng Việt với một số thông tin cập nhật và 
được phát cho các đối tượng tham dự hội thảo ngày 29/08/2011(xem 2.2.3 3)). (Phụ lục 4) 

Để các cán bộ nghiên cứu quen thuộc hơn với xây dựng lộ trình đăng ký bằng sáng chế, Ban 
Xúc tiến NC&PT (RDPC) và Nhóm Dự án JICA đã yêu cầu các đương đơn tham gia các đề 
tài nghiên cứu Đợt 3 đính kèm lộ trình bằng sáng chế vào đề xuất nghiên cứu của mình. Sự 
kết nối giữa từng kế hoạch nghiên cứu với lộ trình bằng sáng chế được làm sáng tỏ tại buổi 
phỏng vấn vào tháng 04/2011. 

Trải qua các trình tự các bước này, các cán bộ nghiên cứu nhận thấy rằng họ cần biết được 
những cơ hội nào đang chờ và những hạn chế trong NC&PT trước khi bắt tay vào nghiên cứu. 
Điều này cũng giúp các chủ nhiệm đề tài Đợt 3 ý thức rằng họ cần sẵn sàng nộp đơn yêu cầu 
cấp bằng sáng chế ngay trong giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu của nhóm. 

2)  Nộp đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế 

Từ tháng 4-8/2011 đã có ba hồ sơ yêu cầu cấp bằng sáng chế, nâng tổng số đơn yêu cầu của 
các nhóm nghiên cứu lên 9 đơn. Danh sách đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế được trình bày 
trong bảng 2.11 

Dù việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế trước khi công bố bài nghiên cứu được P. Khoa 
học Công nghệ và Dự án khuyến khích bên cạnh những hỗ trợ khác gồm hỗ trợ kỹ thuật lập 
hồ sơ và nộp phí đơn yêu cầu dưới tên HCMUT, hầu hết các cán bộ nghiên cứu vẫn còn chưa 
quen với quá trình này, ngay cả ý tưởng nộp đơn yêu cầu bằng sáng chế. Tại trường ĐHBK 
Tp. HCM, nhiều cán bộ chưa hề có kinh nghiệm kiếm lợi nhuận từ việc kinh doanh sáng chế. 
Đây là một trong những lý do tại sao các cán bộ nghiên cứu sinh do dự khi tập trung thời gian 
cho đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế. Trong bối cảnh này, P. Khoa học Công nghệ và Dự án 
hợp tác với Nhóm Dự án JICA đã phát triển một bản hướng dẫn thiết thực hơn về cách lập hồ 
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sơ yêu cầu cấp bằng sáng chế như trình bày trong Phụ lục 7 và chuyển tài liệu này đến tận tay 
cho các cán bộ nghiên cứu tại hội thảo về bằng sáng chế ngày 29/08/2011. 

Đồng thời, mọi người cũng công nhận rằng quá trình thực tế yêu cầu cấp bằng sáng chế tại 
Việt Nam thì không hoàn toàn giống quá trình đăng ký tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, và các nước 
khác. Những kinh nghiệm nộp đơn yêu cầu bằng sáng chế thành công đã được chia sẻ tại 
cuộc hội thảo về bằng sáng chế như mô tả trong phần 3) 

Hiện tại, các chủ nhiệm đề tài cần phải tuân thủ theo quy trình gồm các giai đoạn sau: 

• Nộp hồ sơ yêu cầu cấp bằng sáng chế cho P. Khoa học Công nghệ và Dự án 

• P. Khoa học Công nghệ và Dự án sẽ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và nộp cho cơ 
quan đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Tp. HCM 

• Hồ sơ sau khi được cơ quan đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Tp. HCM nhận sẽ 
được cấp số, ngày đăng ký, sau đó được gửi ra Cục Sở hữu Trí tuệ.  

• Căn cứ trên lời nhận xét đánh giá của Cục Sở hữu Trí tuệ (NOIP), hồ sơ đăng ký 
ban đầu sẽ được tác giả (người tạo ra sáng chế/các chủ nhiệm đề tài) và P. Khoa 
học Công nghệ và Dự án sửa chữa, bổ sung, đặc biệt là hiệu chỉnh lại cách viết tờ 
khai sao cho phù hợp về mặt kỹ thuật 

• Căn cứ trên lời nhận xét của NOIP, các bản hiệu chỉnh khác cũng sẽ tuân theo 
đúng quy trình cho tới khi hoàn thiện (Thông thường quá trình này mất khoảng 3 
tháng để hoàn tất dựa vào kinh nghiệm của trường) 

• Thông báo chính thức chấp nhận đơn của NOIP sẽ được gửi sau khi hồ sơ được 
chấp nhận. 

Dự án cũng đề xuất với các cán bộ nghiên cứu cần nên công bố bài nghiên cứu ngay sau khi 
có được ngày xác nhận đã nộp đơn. 
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Bảng 2.11  Đơn Yêu cầu cấp Bằng sáng chế của các nhóm nghiên cứu 

Nhóm Đề tài nghiên cứu Ngày nộp hồ sơ 

B1-01 Máy bóc vỏ hạt điều bán tự động 17/05/2010 

B1-02 Xử lý nước thảo chế biến mủ cao su 17/12/2010 

B1-07/B2-06 
Trích ly Collagen từ phế thải nhà máy chế biến thủy 
sản 14/12/2010 

B1-09/B2-08 Quy trình chế biến nước quả sơ ri Barbados 27/04/2010 

B1-11/B2-09 
Hệ thống phát điện bằng động cơ đốt trong sử dụng 
khí sinh học 

24/12/2010 

B2-07  
Điều chế chất trợ lọc từ quặng Diatomite của Lâm 
Đồng 09/05/2011 

B2-10 
Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương 
pháp giá thể di động (Moving bed biofilm reactor - 
MBBR) 

17/05/2011 

B2-10 
Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng đất ngập 
nước kiến tạo (constructed wetland) 17/05/2011 

B1-04/B2-04 
Quy trình chiết PACLITACXEL và 10-DAB từ cây 
Thông đỏ Taxus Wallichiana Zucc 14/03/2011 

 

3)  Hội thảo về Chiến lược và Đăng ký Bằng sáng chế 

Hội thảo diễn ra vào ngày 29/08/2011 do P. Khoa học Công nghệ và Dự án phối hợp với 
Nhóm Dự án JICA tổ chức để đáp ứng nhu cầu giải đáp những vấn đề các nhóm nghiên cứu 
đang gặp trong quá trình đăng ký cấp bằng sáng chế. Hội thảo lần này nhằm thu hút sự quan 
tâm của các cán bộ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển theo hướng đạt được bằng 
sáng chế. Đăng ký Bằng sáng chế là một phần trong hoạt động hợp tác nghiên cứu được các 
cán bộ nghiên cứu thực hiện song song với việc áp dụng RBE. 

Trước hết, Nhóm Dự án JICA mở đầu với phần trình bày riêng, kế đến là phần giới thiệu tình 
hình hiện tại của P. Khoa học Công nghệ & Dự án. Sau đó, đại diện của NOIP Hà Nội giải 
thích chi tiết về toàn bộ quá trình yêu cầu cấp bằng sáng chế tại Việt Nam. Sau khi một số chủ 
nhiệm đề tài trình bày về các đơn yêu cầu bằng sáng chế thành công, những người tham dự đã 
tham gia thảo luận sâu hơn về chủ đề này để hiểu rõ hơn về quy trình yêu cầu cấp bằng sáng 
chế. 

Sau hội thảo, các đại biểu tham dự đã cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của P. Khoa học 
Công nghệ và Dự án về vấn đề làm thế nào sử dụng được quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu 
quả ở trường ĐHBK. Tp. HCM.  



SUPREM-HCMUT 
Progress Report 2 

 

17 

2.3  Xúc tiến Hợp tác Khoa học với các Tổ chức Nghiên cứu/Giáo dục Đào tạo: Kết quả 
thứ 3 

2.3.1  Các nhóm Hợp tác Nghiên cứu 

Sự hợp tác giữa trường và các địa phương đã được dần dần tăng cường qua việc tham gia 
của các cán bộ nghiên cứu của địa phương trong các hoạt động hợp tác nghiên cứu từ Đợt 1, 
2 và 3. Trong Đợt 1 và 2, có 20 và 27 cán bộ nghiên cứu của địa phương đã tham gia, theo 
thứ tự. Trong Đợt 3, có 44 cán bộ nghiên cứu của địa phương sẽ tham gia hoạt động hợp tác 
nghiên cứu. Dự kiến mức độ hợp tác sẽ tăng dần qua việc liên tục thực hiện các hoạt động 
nghiên cứu. 

2.3.2  Cán bộ Nghiên cứu của địa phương cùng làm việc với nhóm tại trường ĐHBK 

Theo lời đề nghị của địa phương, Dự án đã triển khai chương trình trực tiếp tham gia làm 
việc với các nhóm nghiên cứu tại trường ĐHBK Tp. HCM dành cho các cán bộ ở tỉnh trong 
Đợt 3, để đẩy nhanh việc chuyển giao công nghệ cho địa phương. Mỗi nhóm nghiên cứu có 
cơ hội mời các cán bộ địa phương cùng tham gia nghiên cứu tại trường trong thời gian 30 
ngày. Kế hoạch triển khai được mô tả ở Bảng 2.12. 

Bảng 2.12 Kế hoạch Tham gia Nghiên cứu dành cho Cán bộ Địa phương tại trường 
ĐHBK Tp. HCM trong Đợt 3 

TT Tỉnh Họ và tên Cơ quan Thời gian 

B3-01 An Giang Trần Đình Quý 
Trần Thanh Vũ Sở Xây dựng 

21 - 24/08/2011 
17 - 20/11/2011 
15 - 18/12/2011 

B3-02 An Giang 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Trần Thị Lệ Triệu 
Hồ Thanh Phương 
Nguyễn Duy Tân 

TT Kiểm nghiệm 
Chất lượng 
Nông-Lâm sản 
Thủy sản An Giang;  
Đại học An Giang 

21 - 26/08/2011 
Tháng 11/2011 

B3-03 Lâm Đồng Lê Thành Trung 
Võ Văn Quảng 

Applied Science 
and Technology, 
Lam Dong DOST 

29/10 – 12/11/2011 
19/11 – 03/12/2011 

B3-04 An Giang Nguyễn Duy Tân Đại học An Giang Cập nhật sau 

B3-05 Lâm Đồng Cập nhật sau 

TT Ứng dụng Khoa 
học & Công nghệ 
Lâm Đồng, Sở 
KHCN T. Lâm 
Đồng 

Cập nhật sau 

B3-06 Tiền 
Giang 

Nguyễn Hoàng Hạnh 
Lê Minh Đúng 

Sở KHCN T. Tiền 
Giang 19 – 30/12/2011 
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B3-07 Lâm Đồng Nguyễn Thị Ngọc Tuyết TT Nghiên cứu Chế 
biến Cây thuốc           19/09 – 15/10/2011 

B3-08 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Sơn Bệnh viện Thống 
Nhất  Cập nhật sau 

B3-09 Tiền 
Giang 

Trần Hữu Tước 
Lê Đăng Hòa Bình 

Sở Tài Nguyên Môi 
trường Tiền Giang 01 – 30/11/2011 

B3-10 Bình 
Dương Cập nhật sau Sở KHCN T. Bình 

Dương Cập nhật sau 

B3-11 Đồng Nai Lê Thị Thu Nga 
Đoàn Hùng MInh  

Sở KHCN T. Đồng 
Nai 

01 – 18/11/2011 
21/11 – 05/12/2011 

B3-12 Bình 
Dương Cập nhật sau Sở KHCN T. Bình 

Dương Cập nhật sau 

2.3.3 Các trường Đại học khác cùng tham gia Hội thảo RBE 

Dự án đã cố gắng phổ biến hoạt động đến các đại học khác. Hội thảo RBE tổ chức tại 
trường ĐHBK Tp. HCM ngày 24/06/2011 đã có 19 đại biểu từ các đại học khác như trình 
bày trong Bảng 2.13 

Bảng 2.13 Đại biểu từ các trường đại học khác tham dự Hội thảo RBE 
TT Trường đại học Số đại biểu 
1 ĐH Tiền Giang 2 
2 ĐH Nông Lâm Tp. HCM 1 
3 ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn 2 
4 ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ 3 
5 ĐH Trà Vinh 5 
6 ĐH Cần Thơ 6 
7 ĐHQG Tp. HCM 1 
  Tổng số đại biểu 19 

2.2.4 Quan hệ Hợp tác với các Công ty Nhật Bản 

Để phát triển quan hệ hợp tác với các công ty Nhật Bản thông qua hoạt động hợp tác nghiên 
cứu và sử dụng thành quả nghiên cứu, Nhóm Dự án JICA hợp tác với Phòng Quan hệ Đối 
ngoại và các phòng ban khác có liên quan tại Trường ĐHBK Tp. HCM cố gắng xác định các 
đối tác thích hợp. Các kết quả hiện có được tóm lược như sau 

1)  NIDEC-TOSOK (Việt Nam) 

Đây là một trong các công ty con của Tập đoàn NIDEC, có thị phần về các loại động cơ lớn 
nhất thế giới. Năm 1994, Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất ở T. Đồng Nai và hiện đang 
có 3.600 công nhân. Các sản phẩm chính là phụ tùng xe ô-tô như hệ thống van điều khiển 
cho AT và CVT, van lõi quấn, van cuộn hình ống, và động cơ tăng/giảm tốc. Công ty đang 
đặt kế hoạch chuyển dần hoạt động NC&PT của mình từ Nhật Bản sang Việt Nam, hy vọng 
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trường ĐHBK Tp. HCM sẽ trở thành đối tác nghiên cứu cũng như đơn vị cung cấp nguồn 
kỹ sư chất lượng cao cho Công ty. 

Các hoạt động hợp tác bao gồm tham quan nhà máy, các buổi thuyết trình do kỹ sư công ty 
đảm nhiệm, thực tập tại các nhà máy và hợp tác nghiên cứu đang được thảo luận kỹ lưỡng. 
Các thành viên của khoa và sinh viên/học viên đã đến tham quan các nhà máy. Các buổi 
thuyết trình do kỹ sư công ty đảm nhiệm sễ được đưa vào trong học kỳ đầu của năm học 
này. 

Về vấn đề hợp tác nghiên cứu, NIDEC-TOSOK đã đề xuất một đề tài nghiên cứu trước. 
Qua một loạt bàn thảo, trường ĐHBK Tp. HCM đã đề xuất cùng hợp tác nghiên cứu về 
“Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vật lý đối với hiện tượng trễ của van cuộn hình 
ống” với bản dự thảo “Thỏa thuận Bảo mật”. Đề xuất này đang được NIDEC-TOSOK khảo 
sát 

2)  Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) 

Công ty đặt trụ sở chính tại Thái Lan, đã và đang triển khai hoạt động kinh doanh về ngành 
xử lý nước thải tại Việt Nam. Họ đã đồng ý tham gia hợp tác nghiên cứu cùng với nhóm 
B3-10 và B3-11. Các kỹ sư của công ty có thể đưa ta những lời khuyên thích hợp theo quan 
điểm kinh doanh và những khảo hướng thực tiễn. 

3)  Công ty TNHH NS Saigon Coil Center 

Công ty này là một thành viên của Nippon Steel Trading Corp., thuộc Tập đoàn Nippon 
Steel, là một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất trên thế giới. Sản phẩm chính của công 
ty là thép silicon cuộn nóng và cuộn nguội. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động tại Bình Dương 
trong năm 2004. Công ty muốn có các hoạt động hợp tác với trường ĐHBK Tp. HCM, và đã 
bắt đầu tiến hành thảo luận. 

4)  Tenox Kyushu Corporation 

Công ty này đã và đang hoạt động tại Việt Nam trên cơ sở từng dự án, trong lĩnh vực các 
công trình cải thiện nền đất. Họ có quan tâm đến đề tài B2-02 và B3-01 và đã dự hội thảo 
tổ chức tại An Giang ngày 25/08/2011. Qua bàn thảo, họ đã thỏa thuận cùng đề xuất nghiên 
cứu cho Chương trình Nghiên cứu Cộng tác với Ngành Công nghiệp (CRI) theo Dự án 
AUN/SEED-Net, trong đó công ty cấp 20% học bổng nghiên cứu với tư cách quỹ đối ứng. 

2.4  Công nhận Hoạt động của Dự án: Kết quả thứ 4  

The Project activities have gradually become known among neighboring provinces. The 
Seminar on Sliding and Overall Instability of Embankment held on August 25, 2011 in An 
Giang for B2-02/B3-01, for instance, had 57 participants from non-target provinces as 
shown in Table 2.14. 

Các hoạt động Dự án đã dần dần được các tỉnh lân cận biết đến. Ví dụ như, cuộc Hội thảo 
về “Chống sạt lở đường ven sông ở An Giang” của nhóm B2-02/B3-01 đã có 57 đại biểu 
tham dự từ các tỉnh lân cận, như trình bày trong Bảng 2.14. 
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Bảng 2.14 Đại biểu từ các tỉnh khác tham dự Hội thảo ở An Giang của nhóm 
B2-02/B3-01 

TT Tỉnh Số đại biểu 
1 Bến Tre 8 
2 Hậu Giang 2 
3 Đồng Tháp 4 
4 Vĩnh Long 3 
5 Tiền Giang 5 
6 Cà Mau 9 
7 Sóc Trăng 12 
8 Bạc Liêu 4 
9 Kiên Giang 10 

  Tổng cộng 57 
 

Điều quan trọng là các hoạt động thực hiện trong khuôn khổ dự án đã được phổ biến rộng 
rãi và phù hợp không chỉ với số đại biểu tham gia dự án mà cũng cho đại biểu khác thấy 
các hoạt động đó có nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Từ khi bắt đầu dự án trong năm 2009 
cho đến tháng 03/2011, dự án thường xuyên phổ biến các bản tin để thông báo các hoạt 
động dự án đang tiến hành tại trường ĐHBK Tp. HCM cũng như tại các địa phương, nhất 
là trong năm tỉnh đối tác. Ngoài việc phổ biến các bản tin, dự án còn cho lưu hành các bản 
tin tiếng Việt qua thư điện tử từ năm trước để nâng cao liên kết đại học-cộng đồng. Từ 
tháng 04/2011, dự án không ngừng điều chỉnh chiến lược phương thức quan hệ công chúng 
của dự án từ việc gửi công văn giấy tờ đến sử dụng phương tiện liên lạc điện tử. Và trong 
tháng 08/2011, website hiện hữu của dự án đã được đổi mới và mở lại theo địa chỉ 
http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/. Website mới này nhằm cung cấp thông tin cập nhật, 
như công bố các sự kiện sắp diễn ra và tin tức mới nhất về các hoạt động hợp tác nghiên 
cứu, một cách hiệu quả hơn cũng như để giúp người quan tâm tìm được thông tin cần thiết 
dễ dàng hơn website trước. Website này cung cấp nhiều tài liệu để tải xuống, gồm cả các 
“Hướng dẫn” dưới đây 

• Hướng dẫn Hợp tác Nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án SUPREM-HCMUT 
(Phiên bản Tháng 06/2011) (Tiếng Anh)  

• Tài liệu về Bằng sáng chế “Hãy Nghiên cứu với Chiến lược Bằng sáng chế” 
(Tiếng Việt) 

• Lập Lộ trình Bằng sáng chế Trước khi Bắt đầu Nghiên cứu và Phát triển (Tiếng 
Việt, phiên bản Tháng 08/2011)  

• Lập Hồ sơ Bằng sáng chế Ngay Sau khi Bắt đầu Nghiên cứu và Phát triển (Tiếng 
Việt) 

Toàn bộ các bản hướng dẫn kể trên đều được tự do tham khảo. Bằng cách này, các thành 
quả của dự án có thể chia sẻ với các tỉnh khác, ví dụ như, các trường đại học khác tại địa 
phương. Ngoài ra, các thiết bị dưới đây, có sẵn để sử dụng chung tại trường ĐHBK Tp. 
HCM, cũng được nêu trên website cùng với hướng dẫn cách sử dụng 

• Hệ thống Họp trực tuyến  

http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/
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• Máy Sắc ký lỏng (HPLC) 

• Máy dò độ dẫn 

2.5  Các hoạt động khác 

2.5.1  Dự án Hỗ trợ Phát triển Cơ sở Hạ tầng của Nhật (GGP) 

Dự án đã và đang khuyến khích các chủ nhiệm đề tài nộp đơn yêu cầu cấp kinh phí từ GGP 
để họ có thể nghiên cứu bền vững. Mỗi năm có 5 dự án ở khu vực phía nam Việt Nam được 
chọn và ngân sách cho mỗi dự án trong khoảng 10 triệu Yên Nhật (112.000 Đô-la Mỹ cho 
năm tài khóa này). Vì ngân sách cho tài khóa này đã qua, nên các chủ nhiệm đề tài có thể 
nộp đơn yêu cầu cho năm tài khóa kế tiếp, bắt đầu từ tháng 04/2012. Vì các dự án được 
chọn theo thứ tự thời gian, nên các chủ nhiệm đề tài nên nộp đơn càng sớm càng tốt. Các 
nhóm B2-02/B3-01 và B2-10/B3-11 hiện đang chuẩn bị các đề xuất để nộp. 

2.5.2  Chương trình Hợp tác Nghiên cứu với Ngành Công nghiệp trong khuôn khổ dự án 
AUN/SEED-Net 

Dự án cũng đã và đang khuyến khích các chủ nhiệm đề tài nộp đơn đề nghị cho CRI để tiếp 
tục triển khai và mở rộng hoạt động nghiên cứu của mình. CRI là một phương án mới nhằm 
khuyến khích hoạt động nghiên cứu chung giữa các đại học thành viên của 
AUN/SEED-Net và các ngành công nghiệp với mức ngân sách trần cho học bổng nghiên 
cứu là 50.000 Đô-la Mỹ. Trường ĐHBK Tp. HCM là đại học thành viên, trong khi Đại học 
Kumamoto thì không. Để nộp đơn đề nghị cho CRI, có hai điều kiện: 1) Trưởng nhóm 
nghiên cứu phải là một nghiên cứu sinh tại một trong các đại học thành viên ở Nhật Bản và 
2) 20% ngân sách đối ứng cho nghiên cứu được yêu cầu bởi các ngành công nghiệp hoặc tổ 
chức khác. Ngày đến hạn nộp hồ sơ là 19/09/2011 và năm nay có 5 dự án sẽ được chọn. 
B2-02/B3-01 và B3-10 đang xét đến việc nộp đơn yêu cầu. 
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3. HÀNH ĐỘNG KẾ TIẾP 

Để tăng cường hơn nữa các hoạt động Dự án, Nhóm Dự án JICA đề nghị các hoạt động dưới đây 
cho nửa sau của năm thứ ba. 

3.1  Tổng quan 
• Lịch hoạt động chung cho đến tháng 3/2012 được thể hiện ở hình 3.1 
• Tổ chức họp hằng tháng để đẩy nhanh quá trình chuyển giao thông tin và trao đổi các ý 

tưởng giữa các phòng ban có liên quan tại trường ĐHBK Tp. HCM.  
• Nhóm Dự án JICA sẽ trợ giúp các chủ nhiệm đề tài nộp đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế qua 

hội thảo và tư vấn cá nhân có hợp tác với P. Khoa học Công nghệ & Dự án trong tháng 
02/2012. 

 Tháng 10 11 12 1 2 3 
Họp/Hội thảo/Tập huấn        

 Hội thảo Lần thứ 3 về Liên kết 
Đại học-Cộng đồng       

 Họp với các tỉnh về Liên kết đại 
học-cộng đồng  

      

 Họp hằng tháng cho Đơn vị Quản 
lý Dự án        

 Hội thảo về Bằng sáng chế       

 Tư vấn về đơn yêu cầu cấp bằng 
sáng chế       

Hoạt động nghiên cứu Đợt 3       
 Theo dõi tiến độ dự án       
 Hoạt động JR tại Nhật Bản       

 Báo cáo Hoạt động 1/Báo cáo Tài 
chính 1       

 Hoạt động JR với đối tác tỉnh       

 Báo cáo Hoạt động 2/Báo cáo Tài 
chính 2       

 Báo cáo Tài chính 3       
Báo cáo       
 Báo cáo Tiến độ 6       
 Báo cáo Hoàn tất Năm 3       
Mục khác       

 Hội thảo của Đại học Kumamoto 
tại HCMUT       

Hình 3.1 Đề xuất lịch hoạt động cho sáu tháng cuối năm của Năm thứ 3 

3.2 Chuyển đổi sang RBE 
• Nhóm Dự án JICA, cùng với RDPC và P. Đào tạo Sau Đại học, sẽ duyệt xét lại hoạt động 

nghiên cứu của các học viên cao học RBE trong dự án và tìm giải pháp nếu thấy có trở 
ngại nào tồn tại. 

• Nhóm Dự án JICA cùng với RDPC và P. Đào tạo Sau Đại học sẽ hoàn tất tài liệu hướng 
dẫn về RBE và công bố tài liệu này vào tháng 12/2011. 

• Nhóm Dự án JICA cùng với RDPC và P. Đào tạo Sau Đại học sẽ thảo luận về công tác 
theo dõi hệ thống RBE tại trường ĐHBK Tp. HCM 

3.3  Tăng cường năng lực NC&PT cho Liên kết Đại học – Cộng đồng 
• Nhóm Dự án JICA sẽ hỗ trợ trường ĐHBK Tp. HCM tổ chức cuộc Hội thảo thứ ba về 

Liên kết Đại học-Cộng đồng trong tháng 01/2012 gồm việc trưng bày và thuyết minh các 
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công nghệ đã phát triển qua hoạt động hợp tác nghiên cứu, trong đó việc chuyển giao 
công nghệ của các thành quả nghiên cứu cho các tỉnh và ngành công nghiệp sẽ được bàn 
thảo với các chủ nhiệm đề tài của Đợt 1, 2 và 3 và đại diện các tỉnh và các ngành công 
nghiệp 

• Nhóm Dự án JICA sẽ làm việc với tất cả các phòng ban có liên quan tại trường ĐHBK Tp. 
HCM để tạo sự bền vững cho các nghiên cứu của Đợt 1, 2 và 3 bằng cách xác định những 
quỹ nghiên cứu khác. Các nguồn quỹ nghiên cứu khả dĩ có là 1) VNU, 2) DOST của mỗi 
tỉnh, 3) ngành công nghiệp, 4) Dự án Hỗ trợ Phát triển Cơ sở Hạ tầng của Nhật và 5) Dự 
án AUN-SEED-Net được JICA tài trợ. Cũng có nhiều nguồn khác trên thế giới. Qua việc 
thực hiện Dự án SUPREM-HCMUT, các cán bộ nghiên cứu của trường ĐHBK Tp. HCM 
học được bí quyết xin cấp quỹ nghiên cứu 

• Để phát triển việc trao đổi công nghệ với các công ty Nhật Bản, Nhóm Dự á JICA sẽ làm 
việc với P. Quan hệ Đối ngoại, P. Khoa học Công nghệ & Dự án và P. Phát triển Kinh 
doanh để tăng cường hoạt động cộng tác với từng công ty Nhật Bản 

• Nhóm Dự án JICA sẽ trợ giúp Phòng Quan hệ Đối ngoại tăng cường truyền thông với các 
tỉnh bằng cách thường xuyên sử dụng hệ thống họp trực tuyến 

• Để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu Đợt 3, Nhóm Dự án JICA sẽ liên 
tục giúp PMC thực hiện thường xuyên việc kiểm tra tiến độ dự án nghiên cứu. Theo dõi 
không có nghĩa là điều tra, mà nhằm cung cấp các giải pháp thích hợp để giải quyết hoặc 
giảm tối thiểu các khó khăn và hạn chế mà nhóm nghiên cứu đang gặp phải. Cố gắng này 
cũng sẽ gồm tư vấn về quản lý tài chính và báo cáo 

• Nhóm Dự án JICA sẽ trợ giúp nhóm nghiên cứu trên nhiều phương diện khác nhau bao 
gồm đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế, tham gia hội nghị, công bố bài nghiên cứu trên các 
tập san khoa học và xác định đối tác nghiên cứu từ khu vực công nghiệp 

• JICA Team together with the R&D Project Management Office will develop a practical 
information paper on how to utilize the intellectual property rights of TRƯờNG ĐHBK TP. 
HCM and further encourage patent applications. 

• Cùng với P. Khoa học Công nghệ & Dự án, Nhóm Dự án JICA sẽ phát triển một tài liệu 
tông tin thực tiễn về cách sử dụng quyền sơ hữu trí tuệ của trường ĐHBK Tp. HCM và 
khuyến khích nộp thêm đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế 

3.4 Xúc tiến Hợp tác Khoa học với các Tổ chức Nghiên cứu/Giáo dục Đào tạo 
• Nhóm Dự án JICA sẽ giúp các nhóm nghiên cứu Đợt 3 thực hiện các hoạt động hợp tác  

nghiên cứu với cán bộ nghiên cứu các tỉnh tại trường ĐHBK Tp. HCM 
• Cùng với Phòng Quan hệ Đối ngoại, Nhóm Dự án JICA sẽ khuyến khích nhóm nghiên cứu 

Đợt 3 tìm kiếm sự tham gia tích cực hơn của cán bộ nghiên cứu địa phương, vì hầu hết nhóm 
nghiên cứu, số cán bộ nghiên cứu đến từ các tỉnh và khu vực công nghiệp  
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1. Introduction—What SUPREM-HCMUT aims at 
 

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) is 
implementing a technical cooperation project by JICA for 3.5 
years (2009.3-2012.9), where Kumamoto University provides 
technical assistance as the JICA Project Team, in order to become 
the core university to promote local development in the southern 
part of Vietnam. 

UTarget Provinces 

Tien Giand, An Giang, Lam Dong, Dong Nai, Binh Duong 

UExpected Outputs of the Project 
(1) Master course programs of the model faulcties at HCMUT are transformed to Research Based 

Education (RBE) 
(2) R&D capacities for the university-community linkage are strenghtend at HCMUT 
(3) HCMUT has hub roles to promote academic cooperation for the university-community linkage 

among higher education institutesions and research institutions in the southern part of Vietnam 
(4) Activities by HCMUT to promote local development in the southern part of Vietnmau are well 

recognized 

U Features of the Project 
 7 joint researches are conducted by HCMUT and local research partners every year. Research 

advisors from Japan, the Philippines and Indonesia are identified for each research topic. The 
research activities are implemented by master course students, which lead to RBE. 

 Research topics are identified together with Department of Science and Technology (DOST) 
based on local technological needs.  Technological solutions invented by researches 
contribute to regional development. The systematic university-community linkage is 
established through these research activities. 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Perry-Castañeda Library Map Collection 
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2. Outlines of Joint Research (JR) under SUPREM-HCMUT 
 
2.1 Overall schedule 

Batch No. of JR Application JR period (1 year)* 
Part 1 Part 2 

1 12 groups Closed 2009.8-2010.3 2010.4-2010.7 

2 11 groups Closed 2010.8-2011.3 2011.4-2011.7 

3 12 groups Closed 2011.8-2012.3 2012.4-2012.7 

 
JR groups (Model Labs) are divided into 3 categories as follows: 

Category 1 Research fund + Overseas research partner + One-month JR activities in Japan 
Category 2 Research fund + Overseas research partner 
Category 3 Research fund only 

*Research funds of the Project may not be available during March-April. 
  

2.2 Responsibilities of participants 
(1) To prepare Action Plan for Introducing Research Based Education (RBE) 
(2) To conduct JR and publicize the outcomes by presenting papers at international conferences/ 

journals and applying for patents 
(3) To develop a patent map regarding the R&D of their own before starting the research 
(4) To submit Joint Research Report to the JICA Team at the end of the JR period besides two Activity 

Reports according to the Financial Management Guidelines 
(5) To cooperate with HCMUT in conducting research that should contribute to solving the technical 

problems of local communities (5 target provinces: An Giang, Binh Duong, Dong Nai, Lam Dong, 
and Tien Giang)  

(6) To accept more than one researchers of partner provinces at his/her lab to conduct JR activities for 
1 month, aiming at preparing for the technology transfer from HCMUT to local provinces. (See 
5.3.3 for details)  

 

2.3 Benefits for participants 
(1) Joint Research Fund 

Each Model Lab is furnished with JR fund in a form of block grant (The amount is decided by 
the R&D Promotion Committee of HCMUT in cooperation with the JICA Team based on their 
proposals. The total amount of the research fund is subject to change according to the annual 
project budget given by JICA).  

Model Lab leaders are required to submit the Activities Reports with appropriate evidence of the 
expenditure. See Financial Management Guidelines for details. 

 (2) One-month research activities at the research partner’s laboratory in Japan (JICA Training). 
Purposes of this program are as follows: 

i) To understand the practical method of RBE 
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ii) To conduct research at the laboratory of the overseas research partner 
For Batch2: 7 researchers (1 member from each Model Lab of Category 1) 
For Batch3: 6 researchers (1 member from each Model Lab of Category 1) 

 (3) Opportunities for oral presentations at international conferences when accepted 
A researcher whose paper has been accepted for an oral presentation at an international 
conference that is given in Japan or one of the ASEAN member countries will receive financial 
support to attend the conference (one paper per Model Lab). Publications in international 
academic journals are also supported. 

 

2.4 Overseas research partners  
For each Model Lab of Category 1 and 2, the JICA Team identifies an appropriate overseas research 
partner from Kumamoto University (KU) or other Japanese universities. 

 

2.5 Selection of JR (Model Lab) 
Selection of the Model Labs will be conducted by the R&D Promotion Committee (RDPC) of 
HCMUT in cooperation with the JICA Team based on the evaluation of the quality of joint research 
proposals. RDPC consists of faculty members who have sufficient knowledge and experiences on the 
relevant fields of JR. [Appendix 1] 

USelection criteriaU (important points of view in evaluating the proposals) should be given as follows: 
i) Appropriateness of the research topic under the SUPREM-HCMUT in terms of the project 

purpose 
ii) Clear assignments of RBE master students as JR members 
iii) Feasibility of the research in terms of technical and financial resources at HCMUT 
iv) Matching with the technical needs suggested by local partners 
v) Motivation and capacities of the researchers at HCMUT 
vi) Availability of research partners in Japan and/or other countries 

 
UMethods of the selection Uinclude the followings: 
Step 1) Document screening by RDPC of HCMUT and the JICA Team 
Step 2) Interviews by RDPC of HCMUT and the JICA Team 
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3. Introducing Research Based Education (RBE) through the joint research 
 

3.1 Major Principles 
The Implementation Plan for Introducing RBE, authorized by HCMUT in July 2009 
( Uhttp://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/index.phpU), tries to introduce RBE as substantial activities of 
the education at HCMUT.  Therefore it does not suggest drastic changes in current organizational 
structures, name of the subjects, nor the crediting system. 

In this context and considering the current situation, the major principles have been confirmed as 
follows: 

(1) HCMUT will introduce RBE to “Master’s programs by research work (RBE master’s 
students).” 

(2) The leader of a JR group (the Model Lab Leader) should invite RBE master’s students to join 
his/her research project and supervises them throughout the program. 

(3) The master thesis should be created based on the outcomes of JR under SUPREM-HCMUT or 
other research projects. 

(4) Master’s students of Model Labs are expected to write an academic paper as the first author. 

The point is that the supervisor of each RBE master’s student must be responsible for the student’s 
performance throughout the program, i.e. from the 1st semester till they finish the master thesis.  
Furthermore, in terms of nurturing human resources with qualified research capabilities as master 
holders, the research conducted by his/her supervisor under SUPREM-HCMUT should be good 
enough from academic viewpoints. 

Conducting JR is a tool for introducing RBE at HCMUT.  

 

3.2 Action Plans for Introducing RBE 
Model Lab leaders should be requested to develop their own action plan to introduce RBE into 
master’s programs and implement it at his/her lab, according to the Major Principles stated above. You 
are strongly recommended to refer to the Preliminary Version of the Guidelines for Introducing RBE 
into Master’s Programs under SUPREM-HCMUT (available at the Project HP or at the JICA Project 
Office.) 

Experiences of RBE through conducting the JR under the Project will lead to the final version of the 
Guidelines to be publicized in December 2011. HCMUT are expected to encourage those who are 
interested in RBE but do not know how to make it by providing practical information and know-how. 

Finding financial resources to implement RBE is indispensable to realize sustainable research 
activities by faculty members, namely supervisors, and graduate students. Efforts to develop more 
accesses to the research funds by governments, VNU and industries are seriously required; thus 
producing qualified research outcomes, including patent applications and academic papers, based on 
social technical needs is one of the fundamentals of RBE. 
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4. University-community linkage 
 

4.1 Rationales 
HCMUT aims at strengthening university-community linkages through conducting JR under 
SUPREM-HCMUT, in order to accomplish the sustainability of JR activities with provinces. In this 
regard, following aspects should be taken into consideration while challenging RBE: 

 Local technical needs are regularly collected by HCMUT through frequent communication 
with partner provinces including those done through TV conferencing systems.   

 JR activities reflect the technical needs of partner provinces in terms of the development of 
the key technology to solve the problems in the provinces. 

 Model Labs try to encourage master’s students who are lecturers of local universities and/or 
researchers of local provinces to participate in the JR under SUPREM-HCMUT for the 
purpose of technology transfer to partner provinces. 

 Partner provinces try to seek research funds from provincial budget and/or communities to 
continue research activities until research outcomes are applied to solve the problems. 

 

4.2 Organizational scheme of university-community linkage 
(1) Agreement to conduct JR between HCMUT and provinces 

In order to assure official support from the provinces, HCMUT should make the agreement with 
People’s Committee of the partner province to provide full support in implementing JR, including 
1) offering information on technical needs in the province, 2) sustaining the suggested 
organizational structure to strengthen the university-community linkage, 3) assigning appropriate 
counterpart research institutes and man power, 4) preparing counterpart research fund, and 5) 
encouraging local industries to participate in JR activities. 

 
(2) Organizational structure in partner provinces to support JR 

People’s Committee of each partner province has assigned an appropriate organization to support 
JR:  the Department of Science and Technology (DOST) in Binh Duong, Dong Nai, Lam Dong 
and Tien Ginag, or Department of Agriculture and Rural Development (DARD) in An Giang. The 
counterpart organization has an institutional arrangement so that all relevant organizations in the 
province can cooperate in implementing JR. Counterpart organizations will collaborate with 
Model Labs based on the agreement.  

 
4.3 Financial scheme of university-community linkage 

As stated in the previous section regarding sustainable implementation of RBE, one of the most 
critical issues is to assure financial resources to continue joint research activities by local provinces 
and HCMUT. 

By utilizing the organizational structure mentioned above, it must be elaborated to access the 
information on financial resources, assist application for research funds and prepare collaborative 
research plan based on local technical needs. 
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5. Implementation process of JR 
 
5.1. Technical needs survey  
By November, HCMUT holds discussions with the partner provinces on the potential topics of joint 
research based on the local needs collected at the provinces as well as other information possessed by 
R&D Project Management Office of HCMUT. Then, the provinces further screen the topics through 
consultation with researchers of HCMUT and submit the list of their technical needs to HCMUT by 
mid-December. Researchers of partner provinces should be involved in prioritizing the technical needs, 
so that the research outcomes could be well applicable to the technical problems of the provinces 
through their active participation in JR. [Appendix 2] 

Based on the technical needs screened and proposed by the provinces, HCMUT summarizes the long 
list of technical needs by the end of December. 

 

5.2 Selection of JR topics and Model Labs 
Overall flow of the application~ selection procedure is shown below.  

 SUPREM-HCMUT 
(R&D Promotion Committee) 

Researchers (Applicants) 
Forms are available at the Project 

Website 

Duration/Period 
(Batch 3) 

St
ep

 1
 

Call for short proposals  
(Announcement of the long list 
based on the local technical needs 
survey) <5.2.1> [Appendix 3] 

 December 27, 2010 

 
Submission of Short Proposal 
<5.2.1> [Appendix 4] 

January 15, 2011 

Preliminary Screening <5.2.1>  January, 2011 

St
ep

 2
 

Request of full proposals <5.2.2>  January 27, 2011 

 

Submission of Full Proposal 
<5.2.2> [Appendix 5]  
(TV conferences with local partners, 
recruitment of RBE students, and 
patent mapping) [Appendix 10] 

March 10, 2011 

Document screening <5.2.3>  April 2011 

St
ep

 3
 

Interviews to the leaders of 
successful proposals <5.2.3> 
Categorization of Model Labs 
Arrangement of Japanese partners to 
selected proposals <5.2.4> 

 May 2011 

Approval of JR topics (Model Labs) 
by JCC 

 May 2011 

St
ep

 4
 

Request of Detailed Research Plan 
<5.2.5> [Appendix 6] 

 May 2011 

 
Submission of Detailed Research 
Plan <5.2.5> [Appendix 7] 

June 2011 

Allocation of research fund and 
Approval of Detailed Research Plan  
<5.2.6> 

 June 2011 
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Commencement of JR, Remittance 
of research fund 

Agreement with the JICA Team August 1, 2011 

 
5.2.1 Announcement of the long list of technical needs to researchers (Call for Short proposals) 

RDPC sends Call for Short Proposals for JR (2 pages to show an intention to submit a full 
proposal) to all faculties by the end of December with the long list of technical needs. Researchers 
who are interested in conducting JR based on the technical needs in the long list submit a short 
proposal. [Appendix 3 & 4] 

This procedure is to grasp the total number of full proposals and to exclude extremely unrealistic 
research topics from the proposals. RDPC will send Request of Full Proposals, attaching the 
Screening Criteria, to those who have passed the screening conducted by RDPC in cooperation 
with the JICA Team. 

  

5.2.2 Preparation for full proposals 
Researchers who have received Request of Proposals (Full Proposals) prepare a proposal using the 
format given. It is essential for researchers to have close communications and discussions with 
local partners of the relevant province, through TV conferencing systems and/or any other channels, 
taking into consideration both i) technological problems that the province is facing, and ii) the 
research outcomes that should support the master thesis of the graduate students in terms of the 
paper publication. [Appendix 5] 

It is also requested for applicants to attach their patent map, using the form of “My Patent Map”. 
[Appendix 10] 
 

5.2.3 Selection of proposals 
JR proposals (Full Proposals) submitted are screened by RDPC in cooperation with the JICA Team, 
first by document screening based on the evaluation of the quality of each proposal, then by 
interviews to the leaders of successful proposals to confirm their motivation to fulfill the goal 
including the introduction of RBE, publications and patent applications, and technology transfer to 
local partners. 

In addition to the quality of proposals, an appropriate distribution among research areas and 
provinces will also be considered. 

Selected Model Labs and their research topics are reported and approved at the JCC meeting.   
 

5.2.4 Categorization of Model Labs and Arrangement of overseas research partners 
RDPC and the JICA Team categorize selected Model Labs into the following three groups:  

Category 1: In addition to the research fund, an overseas research partner and his/her visit to 
HCMUT once during the JR period is allocated. Furthermore, one of the team 
members conducts research at the overseas partner’s lab in Japan as part of JR 
activities (JICA Training)  

Category 2: In addition to the research fund, an overseas research partner and his/her visit to 
HCMUT once during the JR period is allocated (N/A for Batch 2 and 3). 
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Category 3: Research fund is allocated. 

The JICA Team arranges an overseas research partner to each Model Lab of Category 1. Each 
partner has close research concerns related to the respective JR, and selected from KU and/or other 
universities in Japan and other countries that have a MoU with HCMUT.  

 

5.2.5 Preparation of detailed research plan 
RDPC announces the selection results and their categories to JR leaders (Model Lab Leaders) and 
provinces. Leaders are requested to submit the detailed research plan, which includes 1) expected 
number of publication and patent application, 2) identification and concrete activities of RBE 
master’s students, 3) schedule of research activities, and 4) cost estimation. [Appendix 6 & 7] 
 

5.2.6 Budget allocation and approval of research plan 
RDPC, in cooperation with the JICA Team, examines detailed research plans submitted by Model 
Labs, and approves the detailed research plans and budget plans that fit the budget allocation given 
by the JICA Team. 
 

5.3 Implementation of joint research 
The one-year JR period is divided into two parts in terms of the budget use while research and 
education is year-round, Part 1 from August to February in the following year and Part 2 from May to 
July. See 5.3.2 below for the disbursement and expenditure period. The JR leaders commence their 
research activities on 1 August until 31 July of the following year. 

 

5.3.1 Agreement between JR leaders and JICA Team (Research fund) 
The agreements are made twice during the JR period, that is for Part 1 and Part 2 respectively. The 
agreements are individually signed between JR leaders and the JICA Team, witnessed by the 
Project Manager. The detailed research plan is attached to the agreement.  
 

5.3.2 Disbursement of research budget 
After signing the agreement, JR leaders open their bank account to be exclusively used for JR.  
The JICA Team will transfer all amount of the agreed research fund to individual bank accounts of 
JR leaders. The disbursement is made for Part 1 and 2 respectively. (Expenditures using the 
research fund from JICA should be done during August to January for Part 1 and May to July for 
Part 2.) 

 
5.3.3 One month joint research at HCMUT by a local partner 

Each Model Lab must receive one researcher* from the partner province for one month**. The 
participant from the province is required to work with research members (Model Lab members) 
throughout the period of his/her stay and transfer what he/she learned at HCMUT to the members 
of instititions they belong to in the province. Lab leaders and members are requested to assist them 
in fulfilling the purpose and preparing a report to be submitted to the JICA Team. 

* The participating researchers from partner province should be included in the list of local 
partners in the Detailed Research Plan. 
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** The duration of activities does not necessarily have to be 1 month exactly. Total number 
of days of around 30 (days) can be shared by 2 or more local participants. However, in 
view of the objective of this program, a few days short stay at HCMUT by a person who is 
not actually conducting the joint research is not to be accepted. 

Allowances and transportation cost for one round trip between HCMC and respective province (as 
specified by the Project) are borne by the Project, provided the detail plan is submitted according 
to the Project format and accepted by RDPC two (2) months before the implementation. [Appendix 
8 & 9] 

 
5.3.4 Developing a patent map 

Each Model Lab is requested to develop a patent map of their own research topic area when they 
submit the full proposal. Manuals for patent mapping is available at the Project website. Patent 
maps will help them apply for a patent at the early stage of the JR, before publishing papers. 
[Appendix 10] 

 
5.3.5 Visit of overseas research partners (for JR of Category 1 and 2 only) 

Overseas research partners for Model Labs of Category 1 and 2 visit HCMUT for about a week to 
make discussions and conduct research with JR members. Their visiting period will be coordinated 
and informed to the JR leaders by the JICA Team. 

Prior to his/her visit, Model Labs prepare the Uworking scheduleU and submit it to the JICA Team.  
After the joint activities, they submit the record of dicsussions to the JICA Team. [Appendix 11 & 
12] 
 

5.3.6 Monitoring 
RDPC and the JICA Team conduct monitoring approximately every 3 months to see whether the 
joint research is going well according to the detailed research plan or there is any problem that 
hinders the smooth implementation of the activities. [Appendix 13] 
 

5.3.7 Submission of Activity Reports  
In order to present the research progress, eacn Model Lab is requested to submit the following 
reports (NB: Date are subject to changes): 

(Batch 2) 
Activity Report 1 (including Financial Report 1):  1 November, 2010 
Activity Report 2 (including Financial Report 2):  10 Januaruy, 2011 
Financial Report 3:     25 February, 2011 
Activity Report 3 (including Financial Report 4):  1 August, 2011 
Joint Research Report:    15 August, 2011 

(Batch 3) 
Activity Report 1 (including Financial Report 1):  1 November, 2011 
Activity Report 2 (including Financial Report 2):  9 January, 2012 
Financial Report 3:     24 February, 2012 
Activity Report 3 (including Financial Report 4):  1 August, 2012 
Joint Research Report:    15 August, 2012 

The deadlines are strict. 
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[Appendix 14] 
5.3.8 Submission of JR Reports (Outputs of the Project)  

Joint Research Repot is to be submitted to JICA as “Outputs of Technical Cooperation” at the end 
of each batch (see 5.3.7). Joint Research Report must clearly state not only the direct outcomes of 
the research such as papers and patents but also the progress of RBE, plans of applications in and 
technology transfer to the partner provinces. [Appendix 15] 
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6. Research Activities in Japan (One-month JICA Training in Japan) 
 
6.1 Objectives  
JICA Training in Japan is in substance to conduct research at overseas partner’s lab. It is given as an 
important part of JR, aiming at producing specific four (4) outcomes below:  

- Updating the quality of research activities at HCMUT 
- Understanding and experiencing the RBE at Japanese laboratories 
- Learning university-community linkages in Japan 
- Developing human network to nurture capabilities in academic and industrial linkage 

 
6.2 Participant and the training plan 
The Model Labs of the leaders who fall into Category 1 must submit the Implementation Plan of the 
Training in Japan, as soon as possible after the result of the selection is announced, at latest by August 
1*. Then the JICA Team will coordinate the training program with Japanese partners/universities and 
JICA Centers. [Appendix 16]  

*Please note that it takes at least 3 months to complete the process before starting the training 
in Japan. [Appendix 17] 
 

He/she who should be the candidate must meet the following requirements:  
-  A member of the Model Labs of Category 1 
-  Faculty staff of HCMUT (including master/Ph.D students who are also lecturers of HCMUT) 
-  Proficiency in English 
-  Continuous contribution to HCMUT after the training 

 
6.3 Schedule 
The training will be directly operated by JICA, while the JICA Team will assist the Model Labs in 
scheduing the training, preparing necessary documents and other coordinations. 

Typical training schedule will be as follows (e.g. 29 days training): 

Day Avtivities Notes 
1 
2 
3 
4 

Departure 
Arrival 
Orientation by JICA Center 
Move to the partner lab 

Overnight trip. 
 

5~27 JR activities at the part lab* 
*During this period, domestic trip(s) may be conducted 
based on the recommendation by the counterpart 

(Possibly for visiting private companies and/or 
academic institutions, and attending academic 
conferences) 

Air ticket and 27 nights 
accommodation will be 
provided, and 29 days travel 
allowance will be paid to the 
participants 
 

28 Meeting with JICA Center  
29 Leave, Arrival in HCM City One day trip 
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6.4 Budget 
Following items regarding the expenses of participants will be supported by JICA: 

Actual unit price will be given every year 
Item Support 

Airfare Economy class round ticket by P.T.A. method 
Accommodation  Actual direct payment to the hotel by JICA 
Daily allowance Paid in Japan 
Travel insurance Given 
Daily transportation cost in Japan Principally borne by JICA 
Domestic trip in Japan Borne by JICA after approval 
 

6.5 Duties of participants 
Participants are required to do the followings: 

- To conduct the research activities to produce the maximum output in terms of the objectives given, 
not only through discussions or paper studies but also by participating in the daily lab activities 

- To follow the procedures of and regulations under JICA Training in Japan 
- To report the achivement in terms of the objectives of the training before leaving Japan according to 

the Project form (not JICA form). [Appendix 18] 
e.g. research plans/activities, results of research, discussion/agreement with overseas partners, 

observation of industries and other institutions, information/experiences on RBE, and so 
forth 

- To make presentations on the above outcomes and share them with other researchers of HCMUT, 
local partners and industries 
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7. Publication and Intellectual Properties 
 
It is required for each Mode Lab to submit at least one paper to an international conference. It is also 
strongly recommended to submit academic papers to international academic journals. Researchers are 
strongly encouraged to apply for a patent before pulicizing the research outcomes through any means 
including conferences, seminars, and journals. Model Lab Leaders should be aware that patents cannot 
be applied for once you have disclosed your technology to the public. Patent maps that each Model 
Lab Leader has created before developing the research proposal clarifies how your invention is 
different from others. 

7.1 Patent application 
Outcomes of JR may be lisensed to protect the intellctual propertiy rights of researchers, if it is before 
any publications. In case where you have announced your research outcomes through conferences/ 
seminars, posters or journals, an application in Vietnam and/or any other country must be done within 
6 months of the announcement, using the exactly same description of the technology as you have 
written in the published papers for the technical claims. 

Patent applications (invention) could be made, when all parties involoved in the JR made an 
agreement on the application and sharing of rights/duties.  

Registration of a patent in Vietnam and foreign countries is recommended only when industries show 
interests in the technology. This is because it is costly to apply for and maintain the rights.  Therefore, 
you do not have to request the examination of the patent when you apply (you can request the 
examination of your invention within 42 months of the application). 

Meanwhile, the filing date of a patent in Vietnam could be sold to overseas companies, if the 
technology is attractive enough (According to the Paris Convention, filing an application in Vietnam 
preserves the right to file in any other member state of the Convention for up to 12 months and receive 
the benefit of the original filing date in Vietnam.)   

Thus we suggest that you prepare patent documents and bring them to R&D and Project Management 
Office of HCMUT, before any public or official announcement of your research is made. [Appendix 
19] 

7.2 Presentating Paper at International Academic Conference 
 

7.2.1  Objectives 
Prensenting the outcomes of joint research at international academic conferences is highly anticipated, 
not only in order to assure the quality of the research but also to exchange academic information and 
opinions with overseas researchers. 

7.2.2  Which Conference to Attend 
To meet these objectives, SUPREM-HCMUT Project offers financial support to those whose oral 
presentation has been accepted by an international academic conference given in one of the ASEAN 
member countries or Japan (#1).   

(#1) ASEAN member countries are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Conferences given in Vietnam do not apply.  
The trip should be principally conducted between the middle of May 2011 and the 1st week of 
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February 2012; however, consult the JICA Team if the conference is scheduled outside this 
period. 

If you cannot find a suitable conference in any of these countries and/or have your paper accepted for 
an oral presentation at an international conference given in a country not listed above, please also 
consult JICA Team. The Research and Development Promotion Committee (RDPC) will give an 
individual evaluation in cooperation with JICA Team; taking into consideration any expected 
contributions of your research to future research activities and the relationship between you and the 
conference committee members.) 

Considering the frontier formalities, the following points should be taken into account: 

Recommended Participants for International Conferences in Japan 
- lecturers (official passport holders) 
- graduate students if they can obtain a visa without difficulties  
Recommended Participants for International Conferences in ASEAN 
- lecturers (official and non-official passport holders) 
- graduate students  

  
If a support for a presentation in a country other than Japan or ASEAN member countries is to be 
requested under certain conditions, the participant must take responsibility for obtaining a visa to and 
arranging necessary accommodation as well as transportation in the country of destination. 

 

7.2.3  What to Do Once Paper is Accepted 
A request for financial support should be submitted to JICA Project Office as soon as your paper is 
accepted for an oral presentation and if you wish to attend and present it at the conference (#2). The 
fill-in form (“Request for Financial Support for Oral Presentation and Paper Publication”) is available 
on the project’s website at www.jica.hcmut.edu.vn/suprem.  

(#2) Inform JICA Team of your plan as soon as you receive the notice of acceptance in order for 
you to prepare for your trip in time. You (the presenter) must be one of the authors of the paper, 
though not necessarily the first author. Please note that the presentation must be given orally (i.e. 
poster-only presentation cannot be supported).  

 

7.2.4  Support by SUPREM-HCMUT Project 

The budget of the support is as follows (see “6. Expenditures and Receipts” for more details): 

Item Support 
Airfare Economy class round ticket (#3) 
Accommodation  Paid based on actual cost with upper limit of ¥8,000/night (#4)  
Daily allowance US$47/day for up to 6 days 
Transportation Transportation cost between airport and venue/accommodation 

paid based on actual cost 
Travel Insurance Insurance valid for the duration of the trip (#5)  
Registrartion fee Up to ¥40,000 

http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem
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(#3) Tickets are reserved and provided by JICA Project Office. The trip should be up to 6 days 

including moving days. 

(#4) Upper limit of ¥10,000/night applies to the following prefectures and cities only:  Tokyo, 
Kanagawa, Osaka, Hyogo and other government-ordinance-designated cities in Japan  

(#5) Travel insurance is arranged and bought by JICA Project Office. The policy number is given 
to the traveler before departure. 

 

7.2.5  Necessary Travel Documents 
 
(1) Obtaining a passport 

 
HCMUT permanent employee  
Go to the External Relations Office at HCMUT and ask the office to translate the acceptance 
letter of your paper issued by the conference committee into Vietnamese. Then bring the 
acceptance letter together with the translation to the Personnel & Administration Affairs 
Office to: 
 Obtain a permission to go abroad and attend the international conference 
 Obtain an official passport (the Personnel & Administration Affairs Office will take care 

of your passport application.) 
 
HCMUT contract-based employee and HCMUT student  
Contact the immigration office in your hometown. 

(2)  Visa application for entering Japan  
(NB: There is no need to obtain visas when you enter any of the ASEAN member countries. For 
any other countries, contact the appropriate embassy/consulate for more information.) 
 
 Those who use an official passport do not need visas to enter Japan. 
 Those who use an ordinary passport must apply for a visa when entering Japan. The 

following documents in original should be submitted to the Consulate General of Japan in 
HCMC: 

 
Documents prepared by the conference organizer 
1.  Acceptance letter of the paper 
2.  Invitation letter issued by the Conference Committee (professor/organizer of the  

conference) including the following information: 
      - Full name of the professor/organizer 
     - Signature of the professor/organizer 
      - Address 
      - Telephone number 
      - Seal of the professor/organizer 
      - Reasons for the invitation 
      - Period of stay 
3.  Identification reference/guarantee letter issued by the Conference Committee  
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(professor/organizer of the conference) 
4.  Certificate of employment of the signer (professor/organizer) 
5.  Conference information including the signer's (professor/organizer's) name (e.g.  

conference website, information pamphlet) 
 
Documents prepared by JICA Project Team 
6.  Affidavit of financial support issued by JICA Project Team 
7.  Confirmation of round-trip flight ticket 
8.  Trip itinerary 
 
Documents prepared by the applicant (conference participant) 
9.  Passport 
10.  Visa application form 
11.  Photo of the applicant 4.5cm x 4.5cm taken within the last 6 months 
12.  Labor contract of the applicant (i.e. applicant x HCMUT) 

 

7.2.6  Expenditures and Receipts 
 

(1) Registration fee 
∙ You are responsible for your own registration. Once you make the payment of the registration 

fees, obtain a receipt from the conference committee. The name on the receipt must be 
JICA-HCMUT Project Team. 

∙ Make sure the receipt shows the price in one currency only or the currency you chose for your 
payment only. (i.e. If you paid in USD, the price should be shown in USD only. If you paid in 
Thai Baht, the price should be shown in Thai Baht only, etc.) 

∙ Submit the receipt to JICA Project Office before your departure.  In case any problems are 
found, request the conference committee to revise the receipt when you attend the conference. 
If you make an on-site registration, ask for the receipt at the conference and submit it upon 
your return to HCMC. (see (5))  

∙ The amount you spent on the registration fees will be reimbursed in VND based on the JICA 
exchange rate regardless of the currency you used for the payment.  

(2) Air tickets and train/bus tickets 
∙ JICA Project Office will provide the participant with a round trip air ticket between HCMC 

and the nearest airport from the venue where the international conference is held. The flight 
itinerary will be based on the conference program and duration. 

∙ If it is necessary to use railways or/and buses between the airport and conference 
venue/accommodation, the actual cost can be reimbursed based on the receipts. NB: Taxi fare 
will not be reimbursed. In case you use taxi as a means of transportation, the cost should be 
covered at your own expense. Transportation cost for traveling beside the 
airport-venue/accommodation route should be covered at your own expense. 

∙ The name on the receipt must be JICA-HCMUT Project Team if applicable. Information 
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such as the date of travel, category of the train/bus (express, super-express, etc.), destination, 
price and name of company must be included.  

∙ Make sure the receipt shows the price in one currency only or the currency you chose for your 
payment only. (i.e. If you paid in USD, the price should be shown in USD only. If you paid in 
Thai Baht, the price should be in Thai Baht only, etc.) 

∙ Submit the receipt(s) to JICA Project Office as soon as you return to Vietnam. 

∙ The amount you spent on the transportation will be reimbursed in VND based on the JICA 
exchange rate regardless of the currency you used for the payment.  

(3) Accommodations 
∙ You are responsible for your own accommodation reservation. 

∙ Note that the transportation cost between the venue and your accommodation should be 
covered at your own expense. 

∙ No allowance is paid for the night used for overnight flying. 

∙ The attention/name on the receipt must be JICA-HCMUT Project Team. 

∙ Make sure the receipt shows the price in one currency only or the currency you chose for your 
payment only. (i.e. If you paid in USD, the price should be shown in USD only. If you paid in 
Thai Baht, the price should be in Thai Baht only, etc.) 

∙ Your (the guest’s) full name, unit price (room charge per night), number of nights you stayed, 
date of check-in/out, date the receipt was issued, signature and stamp of the hotel must be 
included. 

∙ Submit the receipt to JICA Project Office as soon as you return to Vietnam. 

∙ The actual amount you spent on accommodation with an upper limit of ¥8,000/night (and 
¥10,000/night in case of the following prefectures and cities: Tokyo, Kanagawa, Osaka, Hyogo 
and other government-ordinance-designated cities in Japan) will be reimbursed in VND based 
on the JICA exchange rate regardless of the currency you used for the payment.  

(4) Daily allowance 
∙ Daily allowance will be paid in US Dollar (US$47/day). You have to exchange the US$ to the 

currency of the country you travel to. 

(5)  Report of the travel and submission of a PDF file of the paper 
∙ Submit the receipts of accomodation, train/bus rides and registration fees within 3 days of your 

return to HCMC. 

∙ Submit a PDF file of the full paper you have presented at the international conference at the 
same time. 
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7.3 Publishing Paper in International Academic Journal 
 

7.3.1 Objectives 
It is a mission of each Model Lab to submit academic papers to international academic journals as one 
of the outcomes of their joint research (JR). 

As stated in connection with the introduction of Research Based Education (RBE), papers should be 
co-authored by the model lab members including graduate students. 

 

7.3.2 Support by SUPREM-HCMUT Project 

To enhance joint research activities, SUPREM-HCMUT offers financial support to those who submit 
their academic paper prepared based on their joint research to an international academic journal. 
[Appendix 20]The budget of the support is as follows: 

Item Support 
Paper submission fee Up to ¥ 30,000 (#) 
 
(#) Up to ¥30,000 will be supported when a model lab submits a research paper to an 

international academic journal. In case no sumission fee is needed and the paper is 
accepted for publication, the publication fee will be supported. 

 

7.3.3 What to Do Once Paper is Submitted/Published 
 
 Please submit the receipt of the submission fee and the PDF file of the paper to JICA Project 

Office.  The attention of the receipt must be JICA HCMUT Project Team. 
 In case where submission fee is not needed and your paper is however accepted for publication, 

please forward the accpetance letter from the international journal to JICA Project Office together 
with the information on the publication fee. Once you pay the fee, please obtain the receipt (the 
attention must be JICA HCMUT Project Team), any other documents related to the payment 
(such as bank transfer slip) as well as the PDF file of the published paper. Submit them to JICA 
Project Office. 

 

 

  



 

 

 

 

APPENDIX 
 

 

 

Most updated forms are downloadable from 

http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/ 



List of the members of R&D Promotion Committee 
 
 
Project Manager (Vice Rector of HCMUT) 
Project Coordinator 
Dean, Faculty of Civil Engineering 
Dean, Faculty of Environmental Engineering 
Dean, Faculty of Chemical Engineering 
Dean, Faulty of Mechanical Engineering 
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Proposed Technological Needs 
for the Batch 3 Joint Research under SUPERM-HCMUT 

Province:                                   
 

 Problems Organization 

in charge 

Person  

in 

charge 

1 Current Situation: 

 

Expected Situation (Improvement): 

 

Efforts for the improvement done by the province: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: 

Tel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: 

Tel:  

2 Current Situation: 

 

 

Expected Situation (Improvement): 

 

 

Efforts for the improvement done by the province: 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: 

Tel:  

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: 

Tel:  

3 - ibid -   

 

Date:                                       

 

By                                                   

Name: 

Position: 

 

#HCMUT will not provide local industries with direct 

solutions but develop technologies that could be 

applied to their technical problems in the province 

SAMPLE 
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Call for Research Proposal  

--- SUPREM-HCMUT --- 
(Strengthening University Project for Research Based Education Model in HCMUT) 

 
Dear All Faculty Members at HCMUT, 
 

Re: Call for Joint Research Proposal 
 
You are cordially invited to participate in the Batch 3 Joint Research under SUPREM-HCMUT, a 
collaboration project between JICA and HCMUT (see the project brief attached below), by submitting a 
joint research proposal.  
 
The details on proposal writing are given below: 
 

1. Research topics: See the attached table of long-listed research topics, which consists of three 
groups: 1) topics of the first and second batch researches, 2) topics proposed by the target provinces 
and 3) topics proposed by HCMUT faculties. 

2.  Research period: August 2011 – July 2012, NB: There will be a period (between February-April 
2012) where no research funds will be provided by JICA as it coincides with the period of the 
Japanese fiscal year-end account settlement. 

3.  Number of research topics (groups) to be selected: A maximum of 12 topics 
4.  Total amount of research funds: Yet to be fixed but approximately ¥18,000,000 (Japanese Yen) i.e. 

¥1,500,000 (approximately US$17,000) per research group x 12 research groups 
5.  Proposal form: Use the attached form and write in English (2 page maximum) 
6.  Submission: Email your proposal to supremhcmut@hotmail.com (JICA Project Office) and CC to 

pdtuan@hcmut.edu.vn (Prof. Phan Dinh Tuan) and mtphong@hcmut.edu.vn (Dr. Mai Thanh Phong) 
by January 15, 2011. 

 
Since the Joint Research is to be conducted by HCMUT and local research partners in the target provinces, 
it is strongly recommended that your joint research proposal is prepared through a close communication 
with the provinces listed in the attached table of research topics. Their contact numbers are available at 
JICA Project Office. 

If you have any questions, please feel free to contact JICA Project Team via e-mail at 
jica-suprem-core@hicc.cs.kumamoto-u.ac.jp. Also, more information is available on the project’s website 
at http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/welcome.php. 
 
Thank you for your attention and looking forward to hearing from you. 
 
Sincerely yours, 
 
 
Prof. Phan Dinh Tuan 
Vice Rector 
Chairperson of R&D Promotion Committee, SUPREM-HCMUT 
 

Appendix 3 

SAMPLE 



Short Proposal for Joint Research of SUPREM-HCMUT 
Batch 3 (August 2011-July 2012) 

 

 

Research topic:                                                  

 

Relevant topic No: 

 

Partner province: 

 

Team members 

Leader 

Name:                                                

Laboratory/Department/Faculty:      

        

Office phone/fax.:       

Mobile phone:   

e-mail:          

 

Faculty members/Position: 

Name:                        /                  

Name:                        /                 

Name:                        /                 

 

RBE master students/Supervisor: 

(Note) RBE master student(s) must be included.  Recruiting additional RBE master students 

during September –October 2011 is strongly encouraged. 

Name:                        /                  

Name:                        /                 

 

List of publications of the leader (recent 3 years): 
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Brief explanation of the joint research to be proposed (in 500 words; please include 1) Problems to be 

solved, 2) Research plan, 3) Expected outcomes e.g. benefits, papers, patents): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



1 

Proposal for Joint Research of SUPREM-HCMUT 
Batch 3 (August 2011-July 2012) 

 

General 
 

A 
Research topic  

 

B 

Team members 

Leader 

Name:            

Laboratory:      

Department:      

Faculty:      

        

Office phone/fax.:       

Mobile phone:   

e-mail:          

 

Faculty members 

Name Department Faculty 

   

   

   

   

 

Students  *RBE master student(s) must be included. 

Name Status/Supervisor* Organization originally from

   

   

   

   
 

C 

Research partners in the province 

Name Position Organization 
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2 

D 

Previous achievement of members (Research paper, publication and patent) 

Name Achievement Year 

   

   

   

   
 

E 

Available equipment relevant for the research topic 

 

 

 

F 

Necessary equipment (IF ANY) 

 

 

 

 

Summary of Proposed Research 
 

G 

Existing problems 
<Applicants, who have been substantially supported as model labs of Batch 1 and/or 2, are 
required to clarify the progress of the previous period and the updated prospects for Batch3> 
 

H 

Proposed approaches to the problems 

 

I 

Expected outcomes (Socio-economic impact and technological impact) 

J 

Advantage over the existing technology 

 

K 

Previous experiences with international cooperation on similar research topics 

 

 



SUPREM – HCMUT PROJECT OFFICE 
Capacity Building of HCM City University of Technology to Strengthen  

University – Community Linkage (Phase 2) 

R. 401-403, A4 building, HCMUT, 268 Ly Thuong Kiet street, Dist.10, HCMC, Tel.: 38647257 # 5135 Fax: 

38638472 

 

Date ………. 

Dear …..........................................., 

Re: Detail research plan and agreement for Joint Research under SUPREM-HCMUT 

 

As it has been announced, __ research proposals were selected for the __ batch joint 
research groups.  These proposals have been further classified into three categories by 
R&D Promotion Committee (RDPC): Category 1 with research fund, overseas partner 
and one-month joint research activities in Japan (one member from each team), 
Category 2 with research fund and overseas partner, and Category 3 with research fund. 
JICA Project Team coordinated to identify an appropriate overseas partner for each team 
in Categories 1 and 2, as shown in the attached table. 

 

1. Submission of detail research plan: 

You are kindly requested to submit the detail research plan to supremhcmut@hcm.ftp.vn 
by    May 2010 (   day) in the following way: 

Use the attached format.  For (A) to (H), (J) and (K), you may revise your proposals 
submitted earlier in June. (I) Expected number of publications and patent applications, 
(L) Expected students’ activities related to Research Based Education, (M) Schedule of 
research activities and (N) Cost estimation have been added to the original proposal 
format. 

 

2. Finalization of research budget allocation: 

Detail research plans will be examined and budget allocation will be finalized by the 
RDPC at the following meeting: 

Time and date: (time) on _early_ June 2010 (_  day) 
Venue:   
Participants: RDPC members, Joint research leaders and JICA Project 

Team 
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Topics:  Budget allocation for joint research  
   Guideline for joint research 
 

3. Signing of Agreement for Joint Research under SUPREM - HCMUT: 

An agreement between JICA Project Team and each joint research team will be made on 
31 July 2010 after the revision of detail research plan with agreed amount of research 
budget. The budget will be disbursed shortly after signing the agreement. 

 
If you have any questions, please do not hesitate to contact me and JICA Project Team. 
Thank you very much for your interest and cooperation in advance. 
 
Sincerely yours,  
 
Prof. Dr. Phan Dinh Tuan 
Vice Rector and Project Manager of SUPREM-HCMUT 
CC: RDPC members 
 



1 

 
 

Detail Plan for Joint Research of SUPREM-HCMUT 
 

(August 2011-July 2012) 
 

General 
 

A Research topic 
 

B 

Team members 
Leader 

Name: 
 
Laboratory:  
Department:  
Faculty:  
 
Office phone/fax.:  
Mobile phone:  
e-mail:  
 

Faculty members: 
 

Name Department Faculty 
   
   
   
   
   

 
Students: 
 

Name Master or Ph. D Organization originally from 
   
   
   
   
   

 

C 

Research partners in the province 
(*please mark the researcher who is supposed to conduct JR activities at HCMUT for 30 
days) 

Name Position Organization 
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2 

 

D 

Previous achievement of members (Research paper, publication and patent) 
 

Name Achievement Year 
   
   
   

 

E 

Available equipment relevant for the research topic 

 

 

 

 

Necessary equipment (IF ANY) 

 

 

 
 
 

Summary of Proposed Research 
 

F 

Existing problems 
 
 
 
 
 
 

G 

Proposed approaches to the problems 
 
 
 
 
 
 
 

H 

Expected outcomes (Socio-economic impact and technological impact) 
 
 
 
 
 
 



3 

I 

Expected number of publications and patent applications 
 

Domestic conference: 
 
International conference: 
 
Domestic journal: 
 
International journal: 

 

J 

Advantage over the existing technology 
 
 
 
 
 

K 

Previous experiences with international cooperation on similar research topics 

L 

Expected students’ activities related to Research Based Education: 
 

During the project: 
 
After the project: 

 
 
 
M Schedule of research activities 
 
(Please use the Excel file “JR Detail Plan.xls” and paste it here) 
 
 
 
 
N Cost estimation 
 
(Please use the Excel file “JR Detail Plan.xls” and paste it here) 



 
 

Plan of Joint Research Activities at HCMUT by Local Partner 
 

Research ID: B3 -__ 
Research Topic: ______                             

 
June  , 2011 

Direct Partner at HCMUT Dr.                 
(B3-     member) 

Participant Information 
 
Note: The participant must be 
included in the Detailed Joint 
Research Plan as a local partner. 
If more than one person is 
participating in this program, 
make sure the information for 
each participant is provided here. 

Full Name:  
Province: 
Institution: 
Title: 
Current Job Description: 
 
Contact Information: 
 

Active Period 
 
Note: If more than one person is 
participating in this program, 
make a list of the participants and 
their active periods (1 week or 
more for each). For example: 
1. Mr. Anh (18 days) 

(18/10/2011 – 04/11/2011)  
2. Ms. Ngoc (12 days) 

(07/11/2011 – 18/11/2011)  

From day-month-year  to  day-month-year (30 days) 
 
 

Expected Outcomes Publication plan (domestic): 
- (title………….., if any) 
Capacity development of the institution in the province 
- (capacity for ………………) 
Idea of application/modification of the technology 
- (plan of application to………….., continuing research on…….) 

Activities at HCMUT 
 
Note: Describe weekly research 
activities to be carried out by the 
participant(s).  
i.e., Week 1: (activity description)  

Week 2: (activity description) 
Week 3: (activity description) 
Week 4: (activity description) 
Week 5: (activity description)  

 

Special Attention (if any, e.g. heath conditions) 
 

 
Signature 
 
_________________________________ 
(Name of Model Lab Leader) 
Leader of B3-_____ 



 

Report of Joint Research Activities at HCMUT by Local Partner 
 

Research ID: B3 -____ 
Research Topic: ______ 

Month Day, Year 
 
Participant (Direct partner in the Lab:  Dr.                     ) 

Name  
Information Province: 

Institution: 
Title: 
Current job description: 
 
Contact address: 
 

Period From day-month-year  to  day-month-year (30 days) 
 

Activities (1st week) 
 
(2nd week) 
 
(3rd week) 
 
(4th week) 
 
(5th week) 
 

Outcomes Publication plan (domestic): 
 
Action plans to contribute to the capacity development of the 
institution in the province: 
 
Idea for application/modification of the research at HCMUT: 
 
 

Signature 
 
_________________________________ 
(Name of Model Lab Leader) 
Leader of B3-_____  
 
 

 
Signature 
 
_________________________________ 
(Name of the participant) 
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My Patent Map  
 

Research ID: B3 -____ 

Research Topic: ______ 
 

August    , 2011 
 

Key Words of the research (1) 
(2) 
…. 
 

Results of patent search in the 
related field (USA) 

US Patent and Trademark Office (USPTO) 
http://patft.uspto.gov/ 
Issued patents (quick saearch) which are close to my research 
 
 
 
 
Potential research topics/fields 
 
 
 

Results of patent search in the 
related field (EU) 

European Patent Office (EPO) 
http://www.epo.org/ 
Issued patents (quick saearch) which are close to my research 
 
 
 
 
Potential research topics/fields 
 
 
 

Candidate technologies on 
which patents can be applied 
for through the joint research 
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Schedule of JICA Expert (B3-   .Dr.         ) 
As of    , 2011 

SUPREM-HCMUT 

Date Day Time Activities Information 

   Lv  (Flight No.) 

   Ar.Ho Chi Minh  

  09:00 Dr….’s Lab C/P: Dr……, Rm. …, …Bldg. 

Mobile phone:     

     

     

     

    Room.      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Wrap-up Rm.405, A4 Bldg. 

     

   Lv. Ho Chi Minh (Flight No.) 

   Ar.   

 
SUPREM-HCMUT Project 

Office (Rm.401-403, A4 
Building, HCMUT, 268 Ly 
Thuong Kiet, District 10, 

HCMC, Vietnam) 

Tel: +84-8-38647257  
Fax: +84-8-38638472 

Mr. Toru Ishibashi (Deputy 
Team Leader) 

Mob: +84-933-482-546 

Ms. Kyoko Nakano (Deputy 
Team Leader) 

Mob: +84-933-482-564 

Ms. Miyo Hanazawa 
(Coordinator) 

Mob: +84-933-482-750 

Mr. Dung (Driver) (Project 
Car Number: 53S-2792) 

Mob: +84-909-863-821 

Hotel Continental (132-134 
Dong Khoi St., District 1, 

HCMC, Vietnam) 

Tel: +84-8-38239408/38299201 
Fax: +84-8-38241772 
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Record of Discussions on Joint Research 
<B3-    > 

 
 
Title of the Meeting: (Informal/Internal) Information on discussions with Model Lab 
members 
Agenda:  
Date: Venue:  
List of Participants:  
 

Agenda Record of Discussions 
JR Plan  
(Changes made on the 
final research proposal) 

Agreed with the following plans: 
 
 
 
 
 

Equipment Recommendations 
 
 
 
 
 
 

Training Participant: 
Period: 
Activities: 
Preparatory research at HCMUT 
 
 
 

Others (comments by overseas partners, etc) 
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Monitoring Sheet 
 
Date:  
Research ID: B3- 
Research members attended: 
 
Visitors: 

 
1. Research progress  
 
Compared with Schedule 
of Research Activities 

 

Change of research team 
members 

 

Others  
 

 
2. Communication (by TV conference, meeting, Email) 
 
Overseas research partner 
 

 

Master’s students 
 

 

Provinces 
 

 

Others 
 

 

 
3. Outputs 
 
RBE (e.g., progress of 

master’s thesis and 

presentation at 

conferences) 

 

Research paper  
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Patent  
 

Others  
 

 
4. Financial management 
 
Problems/Concerns 
 

 
 
 
 
 
 

Activity and financial 
plans over the period 
when JICA funds are not 
available 

 
 
 
 
 
 

Total amount used to date  
 

VND ___________________   
( ______ % of total budget) 

Amount spent on traveling 
cost and rental cars 

Traveling cost + rental car exceeding 20% of total budget: 
□ Yes     □ No 

Amount spent on 
outsourcing 

Outsourcing exceeding 20% of total budget: 
□ Yes     □ No 

 
5. Problems and constraints 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 

Activity Report I 

under 

SUPREM-HCMUT 
 

 
Technical Cooperation Project  

for Capacity Building of 
Ho Chin Minh City University of Technology  

To Strengthen University-Community Linkage (Phase 2) 

 

Research ID: B3 - ____ 

Research Topic: _____________________________ 
 
 

 
 

November 2011 
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1. Existing problems, proposed approaches and expected outcomes 
1.1 Existing problems in the target province 
 
1.2 Proposed approaches 
 
1.3 Expected outcomes 
 

2. Implementation of the joint research 
2.1 Research progress 

(Show research progress in comparison to Schedule of Research Activities in the Detail Plan for 
Joint Research.) 
 

 

2.2 Research Members 
 Name Position Organization 
Leader    
Member    
    
    
    

 
2.3 Materials and experimental procedure 
 
2.4 Results and discussions 
 

3. Input of the joint research 
3.1 Equipment 
 
3.2 Visits and meetings 

Date Visit where 
Meeting with who 

Objectives Participants 
from the team 

    
    
    
    

 
3.3 Input by external research partners including overseas research partners  
 
3.4 Research activities in Japan (only for JR teams in Category 1) 

 



   

4. Output of the joint research 
4.1 Research output 
 
4.2 Introduction of the research-based education 

(e.g. Progress of master thesis and presentation at conference) 
 

4.3 Paper and thesis submitted or to be submitted 
Paper 

Conference/journal Paper title Writer Position Date 
     
     
     

 
Thesis 

Master/Ph. D. Thesis title Student Date 
    
    

 
4.4 Cooperation with universities in the target province 
 
4.5 Contribution to the industries 

 
5. Action plans for the research and education 

6.1 Joint research 
 
6.2 Research-based education 
 
6.3 Academic cooperation with other universities 
 
6.4 Development of industrial cooperation 
 

6. Financial report of the research funds 
Attach: 1) the Financial Report (use the format provided in Financial Management 
Guideline), 2) the original Financial Records (use the format provided in Financial 
Management Guideline), 3) the most recent bank statement, 3) the original receipts pasted 
on A4 sheets, and 4) any related documents. 
 

7. Problems and possible solutions 



 

 

Joint Research Report 

under 

SUPREM-HCMUT 
 

 

 
Technical Cooperation Project  

for Capacity Building of 
Ho Chin Minh City University of Technology  

To Strengthen University-Community Linkage (Phase 2) 
 
 

Research ID: B3 - ____ 

Research Topic: _____________________________ 

 

 

 

 

July 2012 
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Table of Content of the Joint Research Report 

 
1. Objectives of Joint Research under SUPREM-HCMUT 

1.1 Existing problems in the target province 
1.2 Proposed approaches 
1.3 Expected outcomes 

2. Implementation of the Joint Research 
2-1 Executive Summary 
2-2 Objectives from the academic viewpoint 
2-3 Research Members 
2-4 Materials and experimental procedures 
2-5 Results and discussions 

3. Input to the Joint Research 
3-1 Equipment 
3-2 Visits to and meetings with local partners 
3-3 Visits and input by overseas and local partners 
3-4 Research activities in Japan 
3-5 Research activities by local partners at HCMUT 
3-6 Other information and cooperation 

4. Output from the Joint Research 
4-1 Research output 
4-2 Introduction of the RBE 
4-3 Promotion of cooperation with local partners 
4-4 Paper and thesis 
4-5 Patents and contribution to the industries 

5. Problems during the Joint Research and possible solutions 
5-1 Strengthening of R&D capabilities 
5-2 Introduction of RBE 
5-3 Cooperation with local partners 

6. Future plans on RBE and joint research with local partners 
6-1 Implementation of RBE 
6-2 Joint research with local partners 

 



 

1. Objectives of Joint Research under SUPREM-HCMUT 
1-1 Existing problems in the target province 

 
 

1-2 Proposed approaches 
 
 

1-3 Expected outcomes 
 
 

2. Implementation of the Joint Research 
2-1 Executive Summary 

 
 

2-2 Objectives from the academic viewpoint 
 
 

2-3 Research Members 

 Name Position Organization Responsibilities 

Leader     

Member     

     

     

     
 
2-4 Materials and experimental procedures 
 
 
2-5 Results and discussions 
 
 
3. Input to the Joint Research 
3-1 Equipment (List of equipment used/purchased/rented) 
 
 
3-2 Visits to and meetings with local partners 

Date Visit where 
Meeting with who 

Objectives Participants from 
the team 

    

    

    

    

 



 

3-3 Visits and input by overseas and local partners 
 
 
3-4 Research activities in Japan 
 
 
3-5 Research activities by local partners at HCMUT 
 
 
3-6 Other information and cooperation 
 
 
4. Output from the Joint Research 
4-1 Research output 
 
 
4-2 Introduction of the RBE 
(Actions taken) 
 
 
4-3 Promotion of cooperation with local partners 
 
 
4-4 Paper and thesis 

Paper 
Conference/journal Paper title Writer Position Date 
     
     
     
 
Thesis 

Master/Ph. D. Thesis title Student Date 
    
    
 
4-5 Patents and contribution to the industries 

(List of patents applied for) 
 
 
5. Problems during the Joint Research and possible solutions 
5-1 Strengthening of R&D capabilities 
 



 

 
5-2 Introduction of RBE 
 
 
5-3 Cooperation with local partners 
 
 
6. Future plans on RBE and joint research with local partners 
6-1 Implementation of RBE 
 
 
6-2 Joint research with local partners 
 
 



 

 
Plan of the Training in Japan 

 
Research ID: B3 –＿＿ 

Research Topic: ______ 
 

August 1, 2011 
 

Participant  
Name  

 
Information Title: 

Contact address: 
 
 

Period  
 

Expected outcomes   
 
 
 
 

Activities  
 
 
 

Special attention  
(if any, e.g. heath conditions) 
 
 

 
 
 
Signature 
 
_________________________________ 
(Name of Model Lab Leader) 
Leader of B3-_____ 
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Procedures of Training in Japan 
 
< Documents to be prepared 3 months before the training> 

- Invitation letter from the research partner in Japan  
- A2A3 Form (6 copies) with  

Medical checkup certificate (6 copies per participant) 
Curriculum Vitae (English) (1 copy per participant) 
Photographs with white background (4×6cm, 6 photos per participant) 

 
Typical procedures for prepraring for JICA training in Japan (in November/December 2011) is given 
below. 

: Actions to be taken by the participant of the training 
 Participants JICA Project Office 

June   (After the annoucemenet of the selecttion as the Model Lab of Category 1) 
 (by the Model Lab Leader)  

UTSubmit the Plan of the training in Japan 
[Appendix 16] 

Coordinate the training 
with the host 
lab/university and JICA. 
Submit a request for 
training in Japan to JICA 
Vietnam with tentative 
training schedule. 

By 1 August  (3 months prior to the start of the training) 
 Receive the invitation letter from the overseas research 

partner in Japan. 
Help the host 
lab/university in Japan to 
prepare an invitation letter 
for the participants. 

 Translation of the invitation letter 
The invitation letter can be translated by the participant 
himself/herself and then brought to the External Relations 
Office to be certified OR the invitation letter can be 
translated and certified by the External Relations Office. 
Note that the translation by the External Relations Office 
may take a while. 
 
1. HCMUT permanent employee  

Bring the invitation letter to the Personnel & 
Administration Affairs Office to: 

i) Obtain the permission to go on the 
training program 

ii) Obtain an official passport (see below) 
2. HCMUT contract-based employee  

Bring the invitation letter to the Personnel & 
Administration Affairs Office to:  
i) Obtain the permission to go on the training program
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NB: Contract-based employees are not entitled to 
obtaining official passport. 

3. Non-HCMUT employee 
Send the invitation letter to the Administrative Section 
of your place of employment and ask for an approval for 
his/her training in Japan. 
 

 UObtain a passport 
 
1. HCMUT permanent employee 

Submit the invitation letter (with translation) to the 
Personnel and Administration Affairs Office at HCMUT 
to apply for an official passport. 

2. HCMUT contract-based employee and non-HCMUT 
employee 
The participant is expected to apply for his/her own 
passport. 

 

 

 USubmit A2A3 form to JICA Project Office  
 
6 copies of the form A2A3 should be submitted, together 
with one passport-sized photo and a medical checkup 
certificate attached to each copy, and a curriculum vitae. 
 
A2A3 form can be downloaded from: 
HUhttp://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/index.phpU 
 

Check the A2A3 form 
submitted, and submit all 
the 6 copies each with the 
signature of the Vice 
Rector of HCMUT and the 
HCMUT official stamp to 
the External Relations 
Office at HCMUT.  
Ask the External Relations 
Office to submit the A2A3 
form to VNU.  
VNU forwards the A2A3 
to JICA Vietnam via the 
Ministry of Planning and 
Investment. 

By 1 October (1 month before the departure date) 

 Receive a permission to go on the training in Japan  
 
1. HCMUT permanent employee 

Receive a permission from VNU/HCMUT to participate 
in the training. 

2. HCMUT contract-based employee 
Receive a permission from HCMUT to participate in the 
training. 

3. Non-HCMUT employee 
Arrange a leave application with his/her place of 
employment. 
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 USubmit a copy of the permission to go on the training in 
Japan U Uand a copy of the participant’s passport U to JICA 
Project Office. 
 

 

Around 10 October  (about 3-4 weeks before the departure date) 
 Receive a ULetter of Acceptance and a PTA* LetterU (with 

flight details) from JICA Project Office.  
*Prepaid Ticket Advice

The Letters of Acceptance 
and PTA Letters are sent 
to JICA Project Office 
from JICA Vietnam 
(Hanoi) Office.  
JICA Project Office 
contacts the participants 
and gives them the letters.

 Go to the Japan Airlines representative office in HCMC U to 
collect the flight ticket by showing the PTA Letter.  
NB: The participant will be asked to pay USD18 airport tax. 

 

 Receive the training schedule and list of contact persons in 
Japan prepared by the JICA Project Coordinator of 
Kumamoto University. 
 

 

As soon as receiving the Acceptance Letter 
 Visa application 

 
1. Participant with offical passport  

It is not necessary to apply for a visa for Japan. 
 
2. Participant with ordinary passport (i.e. HCMUT 

contract-based employee and non-HCMUT employee) 
Go to the Japanese Consulate in HCMC and submit: 
- Application form 
- Letter of Acceptance issued by JICA 
- Passport-sized photo 
NB: The visa section is open in the morning only from 
Monday to Friday. There will be no application fees.  
 

 
 
 
 
 
Help the participants apply 
for a visa for Japan, if 
necessary. 

Around 20-25 October (1-2 weeks before the departure) 
 Participate in a pre-departure orientation meeting at the 

JICA Liaison Office. 
Arrange a pre-departure 
orientation meeting with 
the JICA Liaison Office in 
HCMC. 

 Participate in the last-moment orientation by JICA Team. 
 

 

1 November   Leave for Japan! 
 



 

Report on Training in Japan 
1. Activities  
 

Day  Place 
 

Activities 

1   Leave HCMC 
2   Ar.Japan 
3  JICA center Orientation 
4   Move to partner lab 
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29   Lv.Japan  Ar. HCMC 

 
2 Outcomes of the training 
 

(1) Updating the quality of research activities at HCMUT 
 
 
(2) Understanding and experiencing the RBE at Japanese laboratories 
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(3) Learning university-community linkages in Japan 
 
 
 
(4) Developing human network to nurture capabilities in academic and industrial linkage 

 
 
 
 
3 Next actions based on the outcomes of the training 
 
(1) Joint Research 
 
(2) RBE 
 
(3) University-community linkages 
 
(4) Others 

 
4. Record of discussions witih research partners 

Date:       (1st day)        
 
Particpants:                                                                 

 
Agenda 
 
 

 
 
 

Discussions 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions 
 
 

 

Special Notes 
 

 

 



 
 
 

Preparing Documents for Your Patent Application 
- Protect your intellectual property rights, now! - 

 
You have found an unexplored research topic in your field? 
Or you already have new findings in your hand?    Then,  
Prepare the followings documents and rush to R&D and Project Management Office!! 
 

 Name of the document No. of the document Remarks 
1 Application Form* 1 original sets+3 copies (1 

for HCMC Patent Office, 1 
for HCMUT, 1 for inventors) 

Signature by Head of R&D and 
Project management Office, 
HCMUT** 

2 Specification for claims 1 original set + 3 copies Signature by Head of R&D and 
Project management Office, 
HCMUT** 

3 Protection claim 1 original set  
4 Abstract 1 original set + 3 copies  
5 Drawing 1 original set + 3 copies  
6 Evidence of the first 

application/joining exhibitions 
1 copy In case where the priority in 

the application is required 
 Authorization form/Letter of 

attorney 
e.g. In those cases where 
inventors entrust HCMUT for 
the patent application 

 Signatures by all inventors 
and Head of R&D and Project 
management Office, 
HCMUT** 
Application cost (VND……..) 
will be borne by HCMUT 

 Letter of Agreement (% of 
ownership) 
 

Number of the inventors 
(including HCMUT) 

Signatures by all inventors 
and Head of R&D and Project 
management Office, HCMUT 

*  R&D and Project management Office, HCMUT, will fill in the form based on the 

patent document you submit. 

** R&D and Project management Office will obtain the signature. 
 

Flow of the patent application is: 
 
                      

(2 weeks)            (2 weeks) 
 
Contact: Dr. Nguyen Tuong Long (R&D and Project management Office, HCMUT) 

khcn@hcmut.edu.vn 

Submit the 
documents to 

Office 

Document 
check by 

Office 

Office applies 
for a patent 

in HCMC 

Office consults 
Rectorate Board 

of HCMUT 
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Dr. Tsuyoshi USAGAWA     Date:                  
Leader, JICA SUPREM-HCMUT, 
Prof., Director of Center of Multimedia  
and Information Technologies 
Department of Computer Science, 
Kumamoto University 
 

Request for Financial Support for Oral Presentation 
 

Dear Dr. Usagawa, 
 
It is our pleasure to inform you that the following paper has been accepted and, therefore, we 
would like to request financial support from JICA SUPREM-HCMUT Project based on the 
agreement between JICA Vietnam and Vietnam National University (VNU), which was 
signed on December 12, 2008, in order to dispatch the author to the following international 
conference: 
 

Name of Presenter ______________________  
Occupation (circle one) Lecturer / Student  
Position (circle one) Leader / Member of SUPREM-HCMUT Project Model Lab 
Research ID                     
Name of Conference ____________________ 
Title of Paper “……………………..” 
Name of Authors       ____________, _____________, _____________ 
Place of Conference City:                  Country:                  
Duration From  (day/month/year)  to  (day/month/year)  
  (_ days _ nights) 
Cost Airfare (round trip between HCMC and       ),  
 Accommodation in              ,  
 Domestic transportation fee in              ,  
 Daily allowance, 
 Travel insurance 
 Registration fees 

 
In order to make his/her presentation possible, your understanding and financial support 
would be highly appreciated. 
 

Prof. Phan Dinh Tuan,  
Vice Rector 
Chairperson of R&D Promotion Committee, SUPREM-HCMUT 

 
Attachment: Acceptance Notification/Invitation Letter from the conference organizer 

Appendix 20 



 
 
 

Dr. Tsuyoshi USAGAWA       Date:                   
Leader, JICA SUPREM-HCMUT, 
Prof., Director of Center of Multimedia  
and Information Technologies 
Department of Computer Science, 
Kumamoto University 
 

Request for Financial Support for Paper Publication 
 

Dear Dr. Usagawa, 
 
It is our pleasure to inform you that the following paper has been accepted and, therefore, we 
would like to request financial support from JICA SUPREM-HCMUT Project based on the 
agreement between JICA Vietnam and Vietnam National University (VNU), which was 
signed on December 12, 2008, in order to publish the paper in the following journal:  
 

Name of First Author* ______________________  
Occupation (circle one)  Lecturer / Student  
Position (circle one)  Leader / Member of SUPREM-HCMUT Model Lab 
Co-authors (name all)*  ____________, ____________, _____________ 
Year of Publication*  2011  
Title of Paper*  “……………………….………..” 
Journal/Vol./Pages*  ____________________, Vol.  , pp.     
City/Country of Publication*  City: _____________ Country: ______________ 

 
Cost for Publication   US$ (or VND) ____________________ 
Evidence of Publication   Attached  

 
*Information on these items must be exactly the same as the published paper. 

 
In order to make the publication of his/her paper in the international journal possible, your 
understanding and financial support would be highly appreciated. 
 

 
Prof. Phan Dinh Tuan 
Vice Rector 
Chairperson of R&D Promotion Committee, SUPREM-HCMUT 

 
Attachment:  
1) Acceptance Notification (Addressed to Dr./Mr./Ms._______________) 
2) Evidence of the publication cost 
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CHAPTER 1: OBJECTIVES 
 
The research teams selected for Joint Research under SUPREM-HCMUT are provided 
with research funds. Planning and implementation of research funds is part of research 
management, and the research teams are requested to take the full responsibility to 
utilize the allocated funds effectively to pursue the research activities planned in their 
Joint Research Detail Plan. 
 
This guideline explains procedures and regulations of financial management of 
research funds under SUPREM-HCMUT.  
 

CHAPTER 2: BUDGET ALLOCATION 
 

The total amount is to be divided into the number of research teams selected for the 
Joint Research Batch 3. The amount allocated to each team is incorporated in the 
Agreement to be signed by JICA Team Leader and Research Team Leader, witnessed by 
the Vice Rector of HCMUT as the Project Manager. 

 

The budget for each research team comes in two parts: Part-1 (August 2011 – February 
2012) and Part-2 (May 2012 – July 2012) (see the diagram below). After each part, 
respective research teams are required to settle the account with submission of all 
necessary documents to and repayment of balance (if any) to JICA Team.  

 

NB: No research funds will be provided by JICA or in other words no JICA funds can be 
spent or used during the period between Part-1 and Part-2. Seek alternative financial 
sources to cover for ongoing research activities. 
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CHAPTER 3: APPLICABLE ITEMS 
 

3.1  ITEMS COVERED BY SUPREM-HCMUT FUNDS 

 

In principle, SUPREM-HCMUT funds can be used on the following items. The section 
below defines and explains about each of these items according to the rules under 
SUPREM-HCMUT. 

 

  Research equipment 

  Software and software license 

  Consumables 

  Reference materials 

  Traveling cost 

  Outsourcing 

  Rental equipment 

  Hiring of manual/unskilled workers 

  Rental car 

  Other 

 

3.1.1  Research Equipment 
 
Research equipment refers to a set of tools, devices, machines, kit, etc. necessary for 
carrying out proposed research activities. It is an item which is VND5,000,000 or more 
in unit price (cost per item). 
 

3.1.2 Software and Software License 
 
Software is a set of programs and data that direct the operations of a computer system 
to carry out proposed research activities. Software license is a legal instrument 
controlling the usage of software. 
 

3.1.3  Consumables 
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Under SUPREM-HCMUT, consumables refer to items with the unit price of less than 
VND 5,000,000 which are necessary for carrying out proposed research activities. In 
this sense, items such as electric goods, factory products and machines are also 
categorized into “consumables” provided that these items are less than VND5,000,000 
in unit price. Parts of equipment, of which the durability is less than one (1) year, are 
also considered “consumables”.  
 

3.1.4 Reference Materials 
 
Reference materials refer to literature, textbooks and academic journals relevant to 
proposed research activities.  
 

3.1.5 Traveling Cost  
 
Under SUPREM-HCMUT, traveling cost refers to daily, accommodation and transportation 
expenses incurred when traveling to target provinces in order to carry out proposed 
research activities. Keep in mind the following points: 
 
- Traveling cost is payable only to the members of a SUPREM-HMUT research team 

(those whose names are listed in the Detail Plan) who travel to/from/within their 
team’s target province. If new research members are added, inform JICA Team in 
writing ahead of time. 

- Traveling cost is payable only at the pre-fixed rates (see the following table), 
regardless of the actual cost spent for traveling. 
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- Traveling cost is not payable to those members belonging to private sector 
organizations such as companies/firms. 

- The amount of budget that can be spent for traveling cost and car rental 
combined should be no more than 20% of the total amount of budget provided to 
each research team. 

 

 
 
- Traveling cost (daily allowance, accommodation allowance and transportation) is 

borne by JICA Project Office and not paid out of the joint research funds when the 
research team travels to sites with its overseas research partner. 

-   Traveling cost is covered only when accurate Receipt(s) of Traveling Cost (see Form 
3 in this Financial Management Guidelines) together with accurate Visiting 
Report(s) (see Form 2) are submitted.  

 

3.1.6 Outsourcing 
 
Outsourcing is the use of and payment for skilled workers from outside the research 
team to do a job which cannot be carried out by the research team members 
themselves. 
 

 

 
Note that the amount of budget that can be spent for outsourcing should be no more 
than 20% of the total amount of funds provided to each research team. 
 

 
 

3.1.7  Rental Equipment  
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Rental equipment refers to an equipment which is not available in the research team’s 
laboratory or/and HCMUT and therefore rented from a company outside of HCMUT for 
a fee.   
 

3.1.8  Hiring of Manual/Unskilled Workers 
 
Manual or unskilled workers can be hired to carry out simple labor work necessary for 
proposed research activities only if the workload is beyond the capability of the 
research team members to handle among themselves. Note that it is not permitted for 
the team members to be the “manual workers” and receive remunerations.   
 

 

 

3.1.9  Rental Car 
 
Cars or trucks can be rented from car rental companies if it is necessary to travel with a 
large number of people or visit places where public transportation is not available or 
transfer equipment and materials which cannot be carried on public transportation 
between HCMC and the target province. Keep in mind the following points: 
 
- In principle, there have to be at least three (3) passengers to rent a vehicle except 

when carrying equipment and materials which cannot be carried on public 
transportation.  

- When traveling by a rented vehicle, transportation allowance is not provided. 
- The amount of budget that can be spent for traveling cost and car rental 

combined should be no more than 20% of the total amount of research funds 
provided to each research team. 

 

 
 

3.1.10 Other 
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Other items which do not fall into any of the categories above (3.1.1 - 3.1.10) can be 
purchased only if they are considered relevant to and necessary for carrying out the 
proposed research activities. NB: Purchase or use of these uncategorized items should 
be consulted with JICA Team first. Make sure the items intended to be purchased are 
not listed in 3.2 ITEMS NOT COVERED BY SUPREM-HCMUT FUNDS (see below). 

 

3.2 ITEMS NOT COVERED BY SUPREM-HCMUT FUNDS  

 

Items that CANNOT be covered by SUPREM-HCMUT are as follows: 

 

 Monthly utility bills 
 Telephone bills 
 Salaries/wages/remunerations for research team members 
 Lecture fee and honorarium 
 Food and drinks (including refreshments for meetings/seminars) 
 Cost for holding meetings/seminars 
 Cost for participating in conferences, including registration fee, transportation, 

insurance, accommodation and daily expenses - NB: Cost for one person per 
research team to attend one international conference held in Japan or one of the 
ASEAN-member countries per batch is covered by JICA separately from the joint 
research funds provided to each team. Contact JICA Team for more details. 

 Cost for publishing papers in journal – NB: Cost for one paper per research team 
per batch to be published in one international academic journal is covered by JICA 
separately from the joint research funds provided to each team. Contact JICA Team 
for more details. 

 Cost of traveling to places other than the partner province(s) in principle 
 Furniture 
 Vehicle 
 Real property (land, office space) 
 Other items considered not to be directly relevant to the proposed research 

activities 
 

CHAPTER 4: DISBURSEMENT PROCEDURE AND 
DOCMUMENTATIONS 
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4.1  DISBURSEMENT PROCEDURE 

 

There is a financial procedure which must be followed every time an item needs to be 
purchased. The procedure is shown in the following diagram: 

 

 

 

4.2 REQUIRED DOCUMENTS 
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The following documents are required, depending on the category of each item to be 
purchased (see Table 1 in this Financial Management Guidelines for more details): 

 

 Quotations 

 Procurement Proposal 

 Purchase Order/Service Request  

 Contract 

 Delivery Note/Contract Termination 

 Visiting Report 

 Bill of Wage Payment and Working Record 

 Certificate of Unit Price 

 Record of Transportation 

 Receipt 

 

4.2.1 Quotations 
 

The following points should be studied and taken into account: 
 

- Quotations have to be submitted when the grand total (i.e. the sum of 
prices/costs including tax) on one receipt will be VND5,000,000 or more. (Note: 
Items purchased from a same vendor on a same date should be listed on one 
receipt.) See an example below: 

 
Items Unit Price (VND) Quantity Amount (VND) 
Item A 400,000 1 400,000 
Item B 3,500,000 1 3,500,000 
Item C 50,000 9 450,000 
Item D 250,000 3 750,000 

  Total 5,100,000 
  VAT 510,000 
  Grand Total 5,610,000 
Note: In this case, the grand total is over VND5,000,000 and therefore, quotations are required. 

 
-   Three (3) quotations are required in principle. In case it is impossible to obtain  

three quotations, consult JICA Team.  
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- The prices have to be given in Vietnamese Dong (VND). Purchasing items from 
companies based outside of Vietnam is not recommendable. 

 

 
 
- Down payment or advanced payment (either in part or whole) is not permitted, in 

principle. In case it is not avoidable, consult JICA Team in advance. 
- Quotations must clearly mention whether the prices are VAT-inclusive (in which 

case the tax rate of 5% or 10% should be mentioned) or exclusive.  
- When an item is originally sold in USD and the company applies its own exchange 

rate to convert to VND, make sure the price on the quotation is updated (reflecting 
the most updated exchange rate) so that the price in all relevant documents 
(quotation - (procurement proposal) - purchase order - delivery note - receipt) will 
be consistent. 
 

4.2.2 Procurement Proposal 
 
The following points should be studied and taken into account: 
 
- Procurement Proposal should be submitted when the grand total (i.e. the sum of 

prices/costs including tax) on one receipt will be VND20,000,000 or more. (Note: 
Items purchased from a same vendor on a same date should be listed on one 
receipt.) See an example below: 

 
Items Unit Price (VND) Quantity Amount (VND) 
Item A 10,000,000 1 10,000,000 
Item B 250,000 5 1,250,000 
Item C 800,000 4 3,200,000 
Item D 5,100,000 2 10,200,000 

  Total 24,650,000 
  VAT 2,465,000 
  Grand Total 27,115,000 

Note: In this case, the grand total is over VND20,000,000 and therefore, a procurement  

proposal is required. 
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- Procurement Proposal should be submitted, regardless of the grand total on the 

receipt, when the item(s) to be purchased is/are not mentioned in the Detail 
Plan. 

- JICA Team checks the proposal submitted and notifies its decision (approval or 
non-approval) within a week. The research team should wait until they receive an 
approval to purchase the proposed item(s). 

- Fill-out form is available (see Form 1). 
 

4.2.3 Purchase Order/Service Request 
 
The following points should be studied and taken into account: 
 
- A purchase order (or “service request” for outsourcing and equipment rental) 

should be prepared, signed and sent to the selected vendor by the research team 
leader (or a team member in case the leader is absent) after comparing the 
quotations. In principle, the company offering the lowest price should be 
selected on a priority basis. 

- Fill-out form is available (see Form 6). 
 

4.2.4 Contract (Photocopy) 
 
The following points should be studied and taken into account: 
 
- Contract prepared by the vendor/contractor is needed when renting equipments 
- The following information should be clearly mentioned in the contract:  

 

∙ Full name and signature of the team leader (or a team member in case the 
leader is absent) 

∙ Full name and signature of the contractor/company 
∙ Start and end date (i.e. duration) of the contract 
∙ Details of the contract (descriptions of the name/type/model of the rented  

equipment, descriptions of contracted jobs) 
∙ Date the contract was signed 
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4.2.5 Delivery Note/Contract Termination 
 
The following points should be studied and taken into account: 
 
- Delivery note (or “contract termination” for outsourcing and equipment rental) 

should be issued by the vendor/contractor.  
- A delivery note should be attached to the receipt and submitted to JICA Team if 

the details of purchased items (e.g. name of item/service, model number, 
quantity, unit price and amount) are not provided on the receipt. 

- Upon delivery, the Research Team should inspect the delivered item(s) (Check: 
brand, model number, quantity, condition) 

- After the inspection, the delivery note should be signed by the team leader and in 
case the leader is absent, it should be signed by a team member appointed by the 
team leader. 

 

4.2.6 Visiting Report 
 
The following points should be studied and taken into account: 
 
- A visiting report should be prepared when visiting the partner province for 

research activities. 
- Only one (1) visiting report per trip/per group needs to be submitted.  
- Fill-out form is available (see Form 2). 

 

4.2.7 Bill of Wage Payment and Working Record 
 
The following points should be studied and taken into account: 
 
- Should be filled out when the team hires a manual worker. 
- One (1) manual worker fills out one (1) Bill of Wage Payment and Working 

Record. 
- This form/document is regarded as a receipt.  
- No identification or photo of the laborer is required/attached to the form 
- Fill-out form is available (see Form 7). 
 

4.2.8 Certificate of Unit Price 
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The following points should be studied and taken into account: 
 
- Should be submitted together with the Bill of Wage Payment and Working Record 

when hiring a manual worker 
- One (1) Certificate of Unit Price should be prepared for each manual worker 

before he/she starts the assigned work. 
- Unit price (VND per day) for each manual worker is set by the research team. There 

is no upper limit to how much the team decides to pay each manual worker. 
However, the minimum wage set by the government of Vietnam, current market 
price in the work location, work contents and the amount/length of work should 
be taken into account in order to give an appropriate unit price.  

- Fill-out form is available (see Form 9). 
 

4.2.9 Record of Transportation 
 
The following points should be studied and taken into account: 
 
- Whenever the team uses a rental car, one (1) Record of Transportation, which is 

filled out by the driver/car rental company, needs to be submitted together with 
the receipt.  

- Fill-out form is available (see Form 8). 

 

4.2.10 Receipt 
 
The following points should be studied and taken into account: 
 
- For any payment a receipt is an absolute must.  
- Receipt must have the name of the vendor and signature of the person in charge.  
- Receipt must have the issuing date. 
- Receipt should have the vendor’s stamp/seal if available.  
- Receipt should be addressed to the research team leader with his or her official 

name as it appears in the Agreement.  
- Receipt must have the details of purchased items (i.e. name of item, model 

number, quantity, unit price, total amount). Otherwise, a delivery note must be 
attached. 

- Items purchased from a same vendor on a same date should be listed on ONE 
receipt. This rule does not apply to the following cases:  
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∙ There is not enough space on the receipt to list every item 
∙ Tax (VAT) rate varies (5%, 10%) depending on each item 
∙ There is a valid reason why the vendor has to issue more than one/separate 

receipts 
 

However, even if the purchased items are listed on several/separate receipts for 
one or more of the reasons above, the following documents need to be submitted 
if the grand total of these separate receipts is VND5,000,000 or more when 
combined: 
 

∙ Three quotations 
∙ One purchase order 
∙ One procurement proposal (if the grand total is equal to or greater than 

VND20,000,000) 
∙ One delivery note 

 
In case it is impossible to collect these documents for legitimate reasons, consult 
JICA Team. 
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- Make sure every calculation on the receipt is correct (i.e. unit price × quantity, 

sum of prices, total amount + VAT). 
- If the vendor can issue a VAT receipt (“red invoice”), ask for one. If not, the 

company’s original receipt with their seal would suffice. 
- For traveling cost, use the Receipt of Traveling Cost form (see Form 3). One (1) 

receipt per one (1) traveler for his/her one trip should be submitted. One trip may 
be one day or several days. (Receipts from hotels and bus companies are not 
required.) 
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- For any particular item purchased, the information given in all of its related 
documents (i.e., quotations, (procurement proposal), purchase order, delivery 
note and receipt) should be fully consistent, including the brand, model number, 
quantity, specifications (if any), currency (VND), price and date.  

- Currency must be in Vietnamese Dong (VND). 
- Mode of payment must be cash or bank transfer. Credit card purchase is not 

allowed. 
- Any cost item not covered by SUPREM-HCMUT (see 3.2 ITEMS NOT COVERED BY 

SUPREM-HCMUT FUNDS) must be covered by the research team with its own or 
other sources of funds. 

- Never white out (or use correction liquid) or overwrite in case of making mistakes 
on receipts. Do not punch holes. 
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CHAPTER 5: BANK ACCOUNT 
 

Each research team leader is requested to open a bank account (interest-free account) 
at the Vietcombank Ho Chi Minh City Branch that should be maintained exclusively for 
SUPREM-HCMUT.  
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5.1 OPENING BANK ACCOUNT 

Keep in mind the following points when opening an account: 

 

-   The account name should be the full name of the research team leader. 

-   The team leader, being the account holder, may sign the letter of attorney (using 
the form provided by Vietcombank) to authorize one designated member of 
his/her research team to do transactions on the bank account on his/her behalf 
when necessary.  

-   Research team should provide the account information (account name and 
account number) to SUPREM-HCMUT JICA Team once the bank account is open. 

-   The team leader can ask the bank to issue an ATM card and money can be 
withdrawn from ATM machines using this card. 

 

5.2 SPENDING RESEARCH FUNDS IN THE ACCOUNT 

 

The research team is entitled to spend down the entire amount in the bank account, 
except for the initial deposit made at the time of the opening of the account, by the 
following dates (NB: These dates are subject to change. The research teams will be 
notified of any changes accordingly): 

 
Spend: By (Deadline): 

All the research funds for Part-1 (August 2011 - 
February 2012)  

Friday, February 24, 2012 

All the research funds for Part-2 (May 2012 – July 2012)  Wednesday, August 1, 2012 
 
Note that any receipts with a date passing the deadline cannot be accepted. Any 
unspent amount should be returned to JICA. After August 1, 2012 (the end of Batch 
3 Part-2), the initial deposit can be withdrawn and the bank account closed. 
 

The research team is responsible for any bank fees or charges incurred. These fees can 
be paid out of the SUPREM-HCMUT research funds.  

 

5.3 REQUESTING AND SUBMITTING BANK STATEMENT 
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Bank statement should be requested at a Vietcombank branch with a small fee and 
submitted as follows (NB: These dates are subject to change. The research teams will 
be notified of any changes accordingly.):  

 

  Request bank statement on: Submit the bank statement on: 

Tuesday, November 1, 2011 
Tuesday, November 1, 2011 together with: 
 Activity Report I 
 Financial Report I 

Monday, January 9, 2012 
Monday, January 9, 2012 together with:  
 Activity Report II 
 Financial Report II 

 
Friday, February 24, 2012 

NB: The account balance appearing on the bank 

statement should equal to the amount of initial 

deposit (i.e. VND50,000) 

 

Friday, February 24, 2012 together with:  
 Financial Report III  

Wednesday, August 1, 2012 
 

Wednesday, August 1, 2012 together with:  
 Activity Report III 
 Financial Report IV 

 
Note that the account balance shown on the bank statement as of February 24, 2012 
and August 1, 2012 should be equal to the amount deposited at the time of the 
opening of the account (i.e. initial deposit). Any unspent amount should be returned 
to JICA. After August 1, 2012 (the end of Batch 3 Part-2), however, the initial deposit 
can be withdrawn and the bank account closed. 
 

CHAPTER 6: REPORTING AND SETTLEMENT OF 
ACCOUNT 

 

6.1 PREPARING AND SUBMITTING REPORTS 

 

The research teams are requested to submit the following reports together with all the 
financial documents and receipts accumulated to date (see 6.2 PREPARING AND 
SUBMITTING REQUIRED DOCUMENTS) to JICA Team (NB: These dates are subject to 
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change. The research teams will be notified of any changes accordingly): 

 
Submit: See: By (Deadline): 

 Activity Report I 
 Financial Report I 

Form 4, 5, 10 Tuesday, November 1, 2011 

 Activity Report II  
 Financial Report II 

Form 4, 5, 10 Monday, January 9, 2012 

 Financial Report III Form 4, 5, 10 Friday, February 24, 2012 
 Activity Report III 
 Financial Report IV 

Form 4, 5, 10 Wednesday, August 1, 2012 

 Joint Research Report Form 11 Wednesday, August 15, 2012 

  

Note that any expenditure after the following dates is not accepted: February 24, 
2012 for Part-1 and August 1, 2012 for Part-2 of the research funds. Also refer to the 
section CHAPTER 5: BANK ACCOUNT as well as the summary diagram below.  
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6.2 PREPARING AND SUBMITTING REQUIRED DOCUMENTS 

 

All the required documents (see 4.2 REQUIRED DOCUMENTS and Table 1 Categories of 
Item and Required Documents) should be submitted to JICA Team at the time of 
submitting Activity and Financial Reports. Keep in mind the following points: 

 

-   All original documents must be submitted.  

-   Every document smaller than A4 in size should be pasted on a sheet of plain A4 
paper one by one (see the following sample as an example). 

-   Every receipt should be numbered serially (e.g. 1, 2, 3, 4…) using a pencil (see the 
following sample as an example). 
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-   List all the incomes (i.e. joint research funds provided by JICA) and expenditures 
(i.e. expenses resulting from carrying out research activities, bank fees) on the 
Financial Records (see Form 5). The “Receipt Number” (see Form 5) should 
correspond to the number given on each receipt by pencil, not the number 
provided by the vendor/shop.  
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6.3 CONFIRMATION OF EXPENDITURE AND RETURN OF FUNDS 

 

Upon inspection of the financial reports by the R&D Promotion Committee and JICA 
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Team, the final amount of expenditure will be confirmed and any unused money 
and/or unacceptable expenditure must be returned to JICA Team as follows:  

 

Confirmation of Final Amount of 
Expenditure 

Return of unused money and/or 
unacceptable expenditure to JICA 

Monday, 5 March 2012 (Part-1) Friday, 9 March 2012 (Part-1) 
Friday, 31 August 2012 (Part-2) Friday, 7 September 2012 (Part-2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 
 

Forms are downloadable from SUPREM-HCMUT Website: 
http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/welcome.php 



 
 

Table 1 
Categories of Items and Required Documents  
 
 

  1. 
Quotation 

2. 
Procurement 

Proposal 

3. 
Purchase 

Order/Service 
Request  

4. 
Contract 

5. 
Delivery  

Note/Contract 
Termination 

6. 
Visiting 
Report 

7.  
Bill of Wage Payment 
and Working Record 

8. 
Certificate of 

Unit Price 

9.  
Record of 

Transportatio
n  

10.  
Receipt 

a Research equipment ◎ ○2 ◎ - ◎ - - - - ◎ 

b Software ◎ ○2 ◎ - ◎ - - - - ◎ 

c Consumables ○1 ○2 ○1 - ○1 and ○3 - - - - ◎ 

d Reference materials ○1 ○2 ○1 - ○1 and ○3 - - - - ◎ 

e Traveling cost - - - - - ◎ - - - ◎ 

f Outsourcing ○1 ○2 ○1 - ○1 and ○3 - - - - ◎ 

g Rental equipment  ○1 ○2 ○1 ◎ ○1 and ○3 - - - - ◎ 

h Hiring of manual workers - - - - - - ◎ ◎ - - 

i Rental car - - - - - - - - ◎ ◎ 

 
◎: Required 
○1: Necessary if the grand total of the items on one receipt will be VND5,000,000 or more 
○2: Necessary if the grand total of the item(s) on one receipt will be VND20,000,000 or more 
○3: Necessary if the details of the items purchased or services provided (i.e. name of item/service, model number, quantity, unit price, 

amount) are not clearly mentioned on the receipt 



   

 
 

Form 1 

Procurement Proposal 
for Joint Research under SUPREM-HCMUT 

 

Date: ___________________ 

 

Research ID:            

Name of Research Team Leader:           

Name of item/service to be purchased:                                               

Reasons to purchase:                                                       

                                                   

Mentioned in Detail Plan/Cost Estimation:   Yes   /   No 

Name of vendor/contractor:                                                 

Reasons for selecting this vendor/contractor:                                        

                                                   

                                            

                                         

Quotations (3 quotations should be attached) 

No. Vendor/Contractor 
Unit Price  
Before Tax 

(VND) 

Tax/VAT 
(VND) 

Unit Price  
After Tax 

(VND) 
Quantity 

Total Price  
(VND) 

Selection 
Result 

1   
 

 
 

  

2   
 

 
 

  

3   
 

 
 

  

 

 

Signature of Research Team Leader 

 

________________________________________ 

 

 

Approved by: 

 

 

________________________________________ 

(Team Leader, JICA Team for SUPREM-HCMUT) 



   

 
 

Form 2 

Visiting Report 
for Joint Research under SUPREM-HCMUT 

 
Research ID:                                           

Name of Research Team Leader:                                          

Team Members on the Trip (include research team leader, if applicable): 

1.                                          2.                                     

3.                                          4.                                     

5.                                          6.                                     

7.                                          8.                                     

 

Date(s) of Visit 
                         ～ 

(Date/Month/Year)                        (Date/Month/Year) 

Province   

Purpose of Visit  
 

Organization(s) Visited 
Name of Organization                                 

Name of Contact Person   

Summary of Activities 

Conducted 

 

 

Approved by:  

 

___________________________________________ 

(Signature of Research Team Leader) 

 

 



   

 
 

Form 3 

Receipt of Traveling Cost   
for Joint Research under SUPREM-HCMUT 

 
Research ID:   ______________________________________ 

Name of Research Team Leader:  ______________________________________ 

 

                                             Date:                                 

 

Duly received a sum of:                                                                                     
 (in words) 

 

( VND                           )  

 (in figure) 
 

Date(s) of Visit:                                ～                                                                                  

                                         (Date/Month/Year)                                   (Date/Month/Year)   

Destination:                                                                           
 
Purpose of Visit:                                                                       

  

 Daily:  150,000 × ……. day(s)  ＝ VND ……………………………. 

 Accommodation: 300,000 × ……. night(s) ＝ VND ……………………………  

 Transportation: ………. × ……. way(s)  ＝ VND ……………….………….. 
 

Type of Allowance VND Batch 3 Research Team and Target Province 

Daily (per day) 150,000  

Accommodation (per night) 300,000  

Transportation (per one-way)   

 HCMC - Tien Giang 50,000 B3-06, B3-09 

 HCMC - An Giang 120,000 B3-01, B3-02, B3-04 

 HCMC - Dong Nai 48,000 B3-08, B3-11 

 HCMC - Binh Duong 45,000 B3-10, B3-12 

 HCMC - Lam Dong 140,000 B3-03, B3-05, B3-07 

 
Note:                                                                                
 
 
Name of Traveler (Dr./Mr./Ms.) and Signature:                                                          
 
Position:                                                                             
 
Faculty (or Organization):                                                               

Tr
av

el
in

g 
Co

st
 R

ef
er

en
ce

 C
ha

rt
 



   

 
 

Form 4 

Research ID:  
Team Leader:   
Faculty:   

Financial Summary
VND

0
0
0

*    Refer to Financial Records (Form 5)

Expenditures to Date by Category (i.e. Start of Batch 3 Part I in August 2011 - Present)

Category VND %
a. Research equipment 0 #DIV/0!
b.  Software 0 #DIV/0!
c.  Consumables 0 #DIV/0!
d. Reference materials 0 #DIV/0!
e. Traveling cost 0 #DIV/0!
f. Outsourcing 0 #DIV/0!
g. Rental equipment 0 #DIV/0!
h. Hiring of manual workers 0 #DIV/0!
i. Rental car 0 #DIV/0!
j. Other 0 #DIV/0!
BF. Bank fees 0 #DIV/0!

Total Amount of Expenditures to Date 0 #DIV/0!

To Team Leader, JICA Team of SUPREM-HCMUT

I hereby certify that all information provided in this report is correct.

Signature of Research Team Leader

Date

** The balance can be minus (-) if the total amount of expenditures exceeds the agreed amount (joint research
funds provided by JICA) (i .e. if any expenditures are covered at the expense of the research team).

Financial Report 
of Joint Research under SUPREM-HCMUT

(Batch 3 Part I)

A) Total Amount of Funds Received for Batch 3 Part I
B) Total Amount of Expenditures to Date (i.e. August 2011 - Present)*
C) Balance = A)-B) **

 



   

 
 

Form 5 

 *

 **

***

Date Item
Receipt
Number

Category * Income ** (VND)
Expenditure ***
(including VAT)

(VND)
Balance (VND) Remarks

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

a=Research equipment, b=Software, c=Consumables , d=Reference materia ls , e=Travel ing cost, f=Outsourcing, g=Renta l
equipment, h=Hiring of manual  workers , i=Renta l  car, j=Other, BF=Bank fees

Research ID:

Financial Records

Total Amount (VND)

Refers  to: Joint research funds  provided by JICA

Refers  to: Expenses  resul ting from carrying out research activi ties , bank fees

 



   

 
 

Form 6 

         VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY IN HOCHIMINH CITY 

 HOCHIMINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 FACULTY OF …........... 

 Address.......... 

Tel......... 

                                                   Date............. 

Name of Contact Person……………….. 

Position……………… 

Name of Vendor/Contractor………………….. 

Address of Vendor/Contractor………………….. 

 

RE: PURCHASE ORDER/SERVICE REQUEST 

 

Dear …………….. 

 

Thank you for your quotation dated on …..... We would like to place a purchase order/service 
request as follows: 

 

Item including Brand and Model 
Number/Service Description 

Unit Price  
Before Tax  

(VND) 

Tax/VAT 
(VND) 

Unit Price After 
Tax (VND) Quantity Total Price (VND) 

      

      

      

      

 

Please deliver the above listed items to our office located in …............ (Faculty 
address/research laboratory) (Attention: Mr. /Ms. /Dr. …....) / Please provide the above listed 
services. 

 

Yours sincerely, 

 

 

Signature and Full Name……….. 

Position and Research Team ID..………     



   

 
 

Form 7 

Bill of Wage Payment and Working Record 
 

Name of Manual 
Laborer  

Type of Work  

 
Duration of Work                             to                            

     Date/Month/Year                 Date/Month/Year 
    (The first day of work)                     (The last day of work) 
 
 

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Signature of Laborer 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Date 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Signature of Laborer 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

Date 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Signature of Laborer 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
 
 

Unit Price/Wage Rate (VND) 

Total Number of Working Days  
(NB: The number of working days below 

should be equal to the number of 
signatures above) 

Total Amount Paid (VND) 

 /day 

 

days 
 
 

 

 

NOTE: Certificate of Unit Price attached. 

 

Payer’s Name and Signature _________________________________________________ 

 

Payee’s Name and Signature _________________________________________________ 

 

Date _____________________________ 

 

 



   

 
 

Form 8 

 
Record of Transportation (Rental Car) 

JICA SUPREM-HCMUT Project 
Xác nhận Vận chuyển 

 
Name of Car Rental Company: _________________________________________________ 
Đơn vị cho thuê xe 
Company’s Address: __________________________________________________________ 
Địa chỉ công ty 
Company’s Telephone Number: ________________________________________________ 
Điện thoại công ty 
Vehicle Number: _____________________________________________________________ 
Biển số 
Type of Vehicle (e.g. car, truck, bus): ____________________________________________ 
Loại phương tiện vận chuyển (ví dụ: xe tải,xe khách) 

 

Date 
Ngày 

Departure 
Điểm khởi hành 

Arrival 
Điểm đến Distance (km) 

between Departure 
and Arrival Point 
Khoảng cách giữa điểm 
khởi hành và điểm đến 

Time 
Thời gian 

Place (district, 
town, province) 

Địa điểm (huyện, thị xã, 
tỉnh, thành phố) 

Time 
Thời gian 

Place (district, 
town, province) 

Địa điểm (huyện, thị xã, 
tỉnh, thành phố) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Client’s Name and Signature             Driver’s Name and Signature 
Khách hàng ký xác nhận (ghi rõ họ tên) Lái xe ký xác nhận (ghi rõ họ tên) 

(Research ID: _____________) 

 

                                                                                                                                                            



   

 
 

Form 9 
Capacity Building of Ho Chi Minh City University of Technology  

to Strengthen University-Community Linkage – Phase 2 
SUPREM-HCMUT 

 

Certificate of Unit Price 
 
         Date: ____________________ 
 

      
Research ID: ____________________ 
Name of Joint Research Team Leader: ___________________________________ 

Faculty: _____________________________________ 

 

Name of Manual Laborer: _______________________________________ 

Work Descriptions: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Work Location (District, City, Province): ___________________________________________ 

Length of Service (in days): ________________________________ 

 

 

In order to carry out the above-mentioned manual work, the Joint Research Team Leader proposed and I 

agreed on the unit price payable to the laborer as below, taking into consideration the current market 

price in the work location. 

 

Types of Manual Labor Unit Price (VND) 

                          /day 

 

Reason(s) for setting the unit price as above: ______________________________________       

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

I certify that the above information is correct. 

 

 

 

Dr. Tsuyoshi Usagawa 

Team Leader 

JICA-HCMUT Project Team 



   

 
 

Form 10 

 
 
 
 

Activity Report      

under 

SUPREM-HCMUT 
 

 
Technical Cooperation Project  

for Capacity Building of 
Ho Chi Minh City University of Technology  

To Strengthen University-Community Linkage (Phase 2) 

 

Research ID: B3- ____ 

Research Topic: _______________________ 
 

 

 

 

Month/Year: ____________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



   

 
 

1. Existing problems, proposed approaches and expected outcomes 
 
1.1 Existing problems in the target province 
 
1.2 Proposed approaches 
 
1.3 Expected outcomes 
 

2. Implementation of the joint research 

 

2.1 Research progress 
 

(Show research progress in comparison to Schedule of Research Activities in the 
Detail Plan for Joint Research.) 
 

2.2 Research Members 
 

 Name Position Organization 
Leader    
Member    
    
    
    

 
2.3 Materials and experimental procedure 
 
2.4 Results and discussions 
 

3. Input of the joint research 
 
3.1 Equipment 
 
3.2 Visits and meetings 
 

Date Visit where 
Meeting with who Objectives Participants 

from the Team 
    
    
    



   

 
 

    
 
3.3 Input by external research partners including overseas research partners  
 
3.4 Research activities in Japan  
 

(Applicable to: B2-01, B2-02, B2-04, B2-05, B2-06, B2-09, B2-10) 
 

4. Output of the joint research 
 
4.1 Research output 
 
4.2 Introduction of the research-based education 

 
(e.g. Progress of master thesis and presentation at conference) 
 

4.3 Paper and thesis submitted or to be submitted 
 
Paper 

Conference/Journal Paper Title Writer Position Date 
     
     
     

 
Thesis 

Master/Ph. D. Thesis Title Student Date 
    
    

 
4.4 Cooperation with universities in the target province 
 
4.5 Contribution to the industries 

 
5. Action plans for the research and education 

 
5.1 Joint research 
 
5.2 Research-based education 



   

 
 

5.3 Academic cooperation with other universities 
 
5.4 Development of industrial cooperation 
 

6. Financial report of the research funds 
 
(Attach the following documents:  

1. Financial Report (use Form 4 in Financial Management Guidelines) 
2. Financial Records (use Form 5 in Financial Management Guidelines) 
3. Original receipts and other related documents 

See CHAPTER 6: REPORTING AND SETTLEMENT OF ACCOUNT, Financial Management 
Guidelines for more details.) 

 
7. Problems and possible solutions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Form 11 

 

 

Joint Research Report 

under 

SUPREM-HCMUT 
 
 

Technical Cooperation Project  
for Capacity Building of 

Ho Chi Minh City University of Technology  
To Strengthen University-Community Linkage (Phase 2) 

 

 

Research ID: B3- ______ 

Research Topic: _______________________ 

 

 

 

Month/Year: ____________ 
   
 

 
 



   

 
 

Joint Research Report Table of Contents 
 
1. Objectives of Joint Research under SUPREM-HCMUT 

1-1 Existing problems in the target province 
1-2 Proposed approaches 
1-3 Expected outcomes 

2. Implementation of the Joint Research 

2-1 Executive Summary 

2-2 Objectives from the academic viewpoint 
2-3 Research Members 

2-4 Materials and experimental procedures 

2-5 Results and discussions 

3. Input to the Joint Research 

3-1 Equipment 

3-2 Visits to and meetings with local partners 

3-3 Visits and input by overseas and local partners 

3-4 Research activities in Japan 

3-5 Other information and cooperation 

4. Output from the Joint Research 

4-1 Research output 

4-2 Introduction of the RBE 

4-3 Promotion of cooperation with local partners 

4-4 Paper and thesis 

4-5 Patents and contribution to the industries 

5. Problems during the Joint Research and possible solutions 

5-1 Strengthening of R&D capabilities 

5-2 Introduction of RBE 

5-3 Cooperation with local partners 

6. Future plans on RBE and joint research with local partners 

6-1 Implementation of RBE 

6-2 Joint research with local partners 

 



   

 
 

1. Objectives of Joint Research under SUPREM-HCMUT 
 
1-1 Existing problems in the target province 

 
1-2 Proposed approaches 

 
1-3 Expected outcomes 

 
2. Implementation of the Joint Research 
 

2-1 Executive Summary 
 

2-2 Objectives from the academic viewpoint 
 

2-3 Research Members 

 

2-4 Materials and experimental procedures 

 

2-5 Results and discussions 

 

3. Input to the Joint Research 

 

3-1 Equipment 

 

(List of equipment used/purchased/rented) 

 

3-2 Visits to and meetings with local partners 

 

Date Visit where 
Meeting with who Objectives Participants from the 

Team 
    

    

    

 Name Position Organization Responsibilities 

Leader     

Member     

     

     

     



   

 
 

    

3-3 Visits and input by overseas and local partners 

 

3-4 Research activities in Japan 

 

3-5 Other information and cooperation 

 

4. Output from the Joint Research 

 

4-1 Research output 

 

4-2 Introduction of the RBE 

 

(Actions taken) 

 

4-3 Promotion of cooperation with local partners 

 

4-4 Paper and thesis 

 

Paper 

Conference/Journal Paper Title Writer Position Date 

     
     
     
 
Thesis 

Master/Ph. D. Thesis Title Student Date 

    

    

 
4-5 Patents and contribution to the industries 

 

(List of patents applied for) 

 

5. Problems during the Joint Research and possible solutions 

 

5-1Strengthening of R&D capabilities 

 



   

 
 

5-2 Introduction of RBE 

 

5-3 Cooperation with local partners 

 

6. Future plans on RBE and joint research with local partners 

 

6-1 Implementation of RBE 

 

6-2 Joint research with local partners 

 
 



 

 

 

Phụ lục 5 

 

 

 

Báo các Hoạt động với các Đối tác 
nghiên cứu nước ngoài tại Trường 
ĐHBK-ĐHQG TP. HCM 

 



 

Record of Discussions on Joint Research 
<B3- 01> 

 
Title of the Meeting: (Informal/Internal) Information on discussions with Model Lab 
members 
Agenda: Field instruments and their setup for slope monitoring that can be applied for 
the B3-01 project 
Date: August 22nd – August 24th, 2011   Venue: Bridge & Highway Engineering office 
List of Participants:  Dr. Tran Nguyen Hoang Hung 
   Prof. Jun Otani 
   Mr. Toru Ishibashi 
   Mr. Yoji Euyama – Tenox Co. 
   Mr. Huynh Cong Sanh – Tenox Co. 
   MS. Tran Dinh Quy – Local partner 
   KS. Nguyen Thuan Phong – Local partner 
   KS. Le Tho Thanh – Master student 
   KS. Le Huu Thang – Master student 
   KS. Nguyen Ngoc Du – Master student 
   MS. Pham Vu Anh Quan – Ph.D. candidate 
 

Agenda Record of Discussions 
JR Plan  
(Changes made on the 
final research proposal) 

Agreed with the following plans: 
- Discuss thoughtfully on a design for a field experiment for 
the B3-01 in An Giang. 
- Agree with the design and maybe some minor modification 
needed during construction. 
 

Equipment - Inclinometer kit 
- Piezometers kit 
- Rainfall meters kit 
- Earth pressure cells kit 
- Settlement cells kit 
- Groundwater observation wells 

 
Training Participants: Tran Dinh Quy & Nguyen Thuan Phong 

Period: August 22nd – 24th, 2011 
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Activities: 
Day 1: August 22nd, 2011 
9:00 am – Discuss on schedule & training program 

- Introduce some conferences in Japan in 2012: 
EARTH X-Ray, ICT, IS-Hokkaido 2012, and so on. 

- Discuss on the seminar in An Giang: program, 
schedule, and content. 

- Present field experiment techniques for slope 
monitoring that can be applied for a field experiment 
in An Giang for B3-01. 

14:00 – Prof. Otani share experience and knowledge of slope 
monitoring for the group. 
 
Day 2: August 23rd, 2011 
9:30 am – Discuss on EARTH X-Ray CT international 
workshop at Kumamoto University in December 2011. 

- Elaborate the Japan visiting trip from Nov. 13th to 
Dec. 14th, 2011. 

- Discuss on sliding issues in Ho Chi Minh City. 
14:00 – Study on instrument setup and instrumental plan for 
slope monitoring which will be applied in An Giang this year 
for the B3-01. 
 
Day 3: August 24th, 2011 
10:00 am – Meeting with the representatives of Tenox Co. to 
discuss on how to co-operate with the HCMUT – JICA – 
AUN/SEEDS-net to make a team to conduct a research 
funded by the AUN/SEEDS-net. 
13:00 – Departure to An Giang to prepare for the 
international seminar on Sliding of highway embankments 
along riverbanks on soft ground in An Giang on August 25th, 
2011.  
Preparatory research at HCMUT 
 

Others (comments by overseas partners, etc) 
 



 3 

 



 

Record of Discussions on Joint Research 
<B3-  06  > 

 
Title of the Meeting: Navigation of Tea Tree Oil Development and Application in 
Cosmetics 

Agenda: 
1. Discussions about Joint Research B3-06 between B3-06’s team and Dr. Iwasa at 

RPTC. 
2. SUPREM - HCMUT Joint Research Seminar in Tien Giang province 

∗ Agenda 1: Discussions about Joint Research B3-06 between B3-06’s team and 

Dr. Iwasa at RPTC 

Date: 29 Aug – 1 Sep /2011 Venue: RPTC 

List of Participants:  
No. Name Department Faculty Position 
1 

 
 

Dr. Huynh Quyen RPTC 
Chemical 
Engineering 

Team leader 

2 
MSc. Thieu Quang 
Quoc Viet 

RPTC 
Chemical 
Engineering 

Research Member 

3 Mr. Nguyen Quoc Hai RPTC  Research Member 
4 Mr. Do Hai Sam RPTC  Research Member 
5 Mr. Nguyen Tuan Loi RPTC  Research Member 

6 Ms. Tran Tuyet Suong RPTC  
Research Member/Master 
Student 

 
Agenda Record of Discussions 

JR Plan  
(Changes made on the 
final research proposal) 

Agreed with the following plans: 
- How to present reports and some needed contents in patent 

and International Conference. 
- Details of research cooperation on B3-06 
- The internship plans at Toyohashi University of 

Technology, Japan. 
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Equipment Recommendations:   
 

Training Participant: Ms. Tran Tuyet Suong 
Period: 7th November 2011 – 8th December 2011 at Toyohashi 
University of Technology (TUT) 
Activities: Participating in Conference at TUT, Studying some 
methods about “Purification and Analysis of Organic 
Compounds” such as: 
1. 1H-NMR (nuclear magnetic resonance: chemical shifts, ppm) 
2. 13C-NMR (nuclear magnetic resonance: chemical shifts, ppm) 
3. IR (wave length, cm-1): liquid(neat or solvent), solid(KBr) 
4. EA (elemental analysis: C, H, N) 
5. [a]D (optical rotation,℃) 
6. MP (melting point ℃) 
7. TLC (thin layer chromatography, silica-gel, alminum) 
8. Drawing (ChemDraw) 
9. Separation of organic compounds (CH2Cl2, CHCl3, etc) 
10. Purification of organic compounds (Column chromatography on 

silica gel) 
11. Optical resolution of racemic compounds 

Preparatory research at HCMUT: 
- Study the theories of racemic mixture, absolute 

stereochemistry(R, S)…. 
- Prepare some TTO samples for training in TUT, Japan 
- Writing a paper for the conference at TUT in 17th-18th 

November 2011 
 

Others (comments by overseas partners, etc) 
- Dr. Seiji Iwasa: 

+ Giving some advices about the patent application and 
International Conference 
+ Discussion some problems: technology for TTO 
purification and the importance of separating optical 
isomers. 
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∗ Agenda 2: SUPREM - HCMUT Joint Research Seminar in Tien Giang province 

Date: 30 August 2011 Venue: DOST Tien Giang 
List of Participants:  

No. Name Organization Department/Faculty Position 

1 Dr. Huynh Quyen HCMUT RPTC 
B3-06 Team 
Leader/Lecturer 

2 
Dr. Nguyen Hoang 
Dung 

HCMUT 
Faculty of Chemical 
Engineering 

Lecturer 

3 Dr. Mai Thanh Phong HCMUT 
Faculty of Chemical 
Engineering 

Lecturer 

4 
Dr. Nguyen Thi Lan 
Phi 

HCMUT 
Faculty of Chemical 
Engineering 

B3-06 Team 
Member/Lecturer 

5 Mr. Do Hai Sam HCMUT RPTC 
B3-06 Team 
Member/Staff 

6 
Ms. Tran Tuyet 
Suong 

HCMUT RPTC 
B3-06 Team 
Member/Mater's 
Student 

7 
Mr. Nguyen Van 
Chau 

TG DOST     

8 
Mr. Nguyen Hoang 
Hanh 

TG DOST     

9 Mr. Nguyen Van Re TG DOST     

10 
Mr. Nguyen Cong 
Uan 

TG DOST     

11 Mr. Le Minh Dung TG DOST     

12 
Ms. Nguyen Doan 
Thanh Tuyet 

TG DOST 
TG Technology and 
Biotechnology 
Center 

  

13 Mr. Tran Van Hau 
Chau Thanh 
District 

Agricultural Office Head 

14 Ms. Le Thi Hang 
Tan Phu Dong 
District 

Agricultural Office Head 
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15 Mr. Tran Nguyen Vo 
TG People’s 
Committee 

Department of 
Foreign Affairs 

 

16 Dr. Seiji Iwasa 
Toyohashi 
University of 
Technology 

  
Overseas 
Research Partner 

17 Dr. Kyoko Nakano 
JICA Project 
Office 

  Deputy Leader 

18 Vo Vu Kiet  
Mai Phuong 
Cosmetic Ltd. Co. 

 

19  Tran Ngoc Sinh   
Thu Thao Cosmetic 
Ltd. Co. 

  

20  Nguyen Van Tuan   
Hoang Gia Cosmetic 
Ltd. Co. 

  

 
 

Agenda Record of Discussions 
JR Plan  
(Changes made on the 
final research proposal) 

Agreed with the following plans: 
 - Research for Optimizing energy of the whole process 
 -Decrease TTO smell in cosmetic products by decreasing 
concentration of cleaned TTO or combining with other fragrances. 
 - Completing essential oil production workshop in Tan Phuoc, 
Tien Giang expeditiously. 
 - Construction of the stable material areas. 
 - Create sustainable links between scientists, businesses and 
farmers. 
 - Research other essential oils with potential raw materials in Tien 
Giang such as: lemongrass, cilantro, basil… 
 
 

Equipment Recommendations: add some devices for next studies 
Temperature sensor 
Pressure Transmitter, Vacuum Pressure Transmitter 
Level sensor 
Valve: solenoid type, on-off valve 
PLC (for Vacuum Distillation System) 
Cable for instruments & valves,.. 
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Training Participant:  
Period:  
Activities:  
Preparatory research at HCMUT: 
 

Others (comments by overseas partners, etc) 
- Dr. Seiji Iwasa: 

+ Optical isomer research is very important 
+ We should create strong relationship between researchers 
and companies. 
+ For oily smell: there are two methods to decrease TTO smell 
(some customers don’t like its smell) 

• Decrease the concentration of cleaned TTO but its 
biological activities change insignificantly. 

• Combining with other fragrances to create good 
smell, maybe create new activities or expand the 
application of TTO 

+ Maybe he has further research projects for other essential 
oils with raw materials in TG 

- Mr. Vo Vu Kiet from Mai Phuong Cosmetic Ltd. Co. 
+ We should interested in smell (decrease oily smell), side 
effects of TTO. 

 
 



 

Record of Discussions on Joint Research 
<B3-08> 

 
 
Title of the Meeting: Discussions about how to apply security policies to medical record 
storage and the differences between Vietnam hospitals and Japan hospital in term of 
security & privacy of medical records. 
Agenda: 05/09/2011 – 09/09/2011 

- Date: 5, 7, 8/09/2011, Venue: Faculty of Computer Science and Engineering, 
HCMUT/HCMC 

- Date: 6/9/2011, Venue: Thong Nhat Hospital, Bien Hoa City, Dong Nai Province 
- Date: 9/9/2011, Venue: JICA Office, HCMUT/HCMC 

List of Participants: Dr. Kyoko, Assoc. Prof. Dr. Igasaki, Dr. Thoai Nam, Assoc. Prof. 
Dr. Dang Tran Khanh, MEng. Duong Ngoc Hieu, Mr. IshibaShi (only 5/9 morning), and 
some of research members/master students at CSE/HCMUT 
 

Agenda Record of Discussions 
JR Plan  
(Changes made on the 
final research proposal) 

Agreed with the following plans: 
- Technological product: a system to share medical 

records at Thong Nhat hospital, Dong nai province 
o Develop such a system that it will support to 

share medical records within the hospital 
o The system should not affect existing 

functions of the current MIS at the hospital 
o The system security method should be flexible 

in order to be able to apply to another 
hospitals 

- Research: the main theme is about security and 
privacy on medical databases. The main focus will be 
about the topics related to privacy protection of 
medical-related records of patients in the hospital 

o Propose idea(s) for patents 
o Prepare scientific papers for conferences 

- Assoc. Prof. Dr. Khanh will be in Kumamoto 
University from 7/11 to 8/12/2011 

- Master and PhD programs at Kumamoto University 
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and further collaborations in the future 
Equipment - Test datasets related to medical records 

- Test datasets about sensor medical records at Dr. 
Igasaki’s lab would be used for this joint research 
project 

Training Participant: Assoc. Prof. Dang Tran Khanh 
Period: 7/11-8/12/2011 (inclusively) 
Activities: 

- Visit labs in the university 
- Visit hospitals in Japan (mainly at Kumamoto City) 
- Study HIS, particularly the security system in HIS and 

related standard(s) being applied in Japan 
- Study related test datasets available at Dr. Igasaki’s 

lab (e.g., sensor medical record datasets, etc.) 
Preparatory research at HCMUT: HIS & privacy protection in 
medical databases 

Others (comments by overseas partners, etc) 
 
 
 

 



 

Record of Discussions on Joint Research 
<B3- 09> 

Title of the Meeting:  Land Information System (LIS) of Tien Giang Province and 
solutions for estimating the land use changes 
Agenda: Schedule of JICA Expert (B3-09, Dr. Homma) 
Date: from 28 Aug. to 3 September, 2011     
Venue: HCMC University of Technology and Tien Giang province 
List of Participants:  

1) Kumamoto university: Dr. Riken HOMMA 
2) HUT : Dr. LE VAN TRUNG, Dr. LE HOANG NGHIEM, Dr. HA DUONG XUAN 

BAO, ME. LUU DINH HIEP, Eng. HO THANH TRUC 
3) Partners in the province : Eng. TRAN HUU TUOC, Eng. LE DANG HOA BINH    

 

Agenda Record of Discussions 
JR Plan  
 

Presenting overall aim and objectives of the research project. 
All partners agreed with the plans made on the final research 
proposal as follows:  

- To develop database management system 
- To develop a software for determining the land 

price 
- Remote sensing and GIS integrated system for 

estimating the land use changes 
Discussing action plan and fieldwork activities in details.  
Identifying specific location and information and data needed of 
the research project 

Equipment The project has purchased SPOT 5 satellite image (2,5m 
resolution) for monitoring land use change. However, Local 
Partner requested to support one more tool for monitoring 
river bank changes. This requires we must have the high 
resolution image.   
Recommendations: 

The team leader is able to purchase GeoEye-1 image (0,5m 
resolution) for the purpose of the research in monitoring the 
river bank changes (SPOT 5 is inadequate accuracy) But this 
needs the added budget. 
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Training Participant: ME. LUU DINH HIEP 
Period: From November 7  To  December 6 
Activities:  

- Research at Dr. Homma's lab  
- Discussing the suitable solutions for establishing the 

Land Information System (LIS) of Tien Giang 
province and the schedule of activities. 

- Developing tools for monitoring land use change  
- Publications in scientific journals will be introduced 

Others Comments by overseas partners: 
- The research results are expected to be a significant 

contribution to the land management of Tien Giang. 
Therefore, specific sites, information and data needed 
should have detailed plans for the fieldwork activities. 

- The cooperation in the field of GIS and Remote Sensing 
between HUT and Kumamoto university will find out 

solutions for sustainable land management. 
- Kumamoto University will contribute the capacity 

building, training of technical skills and support 
Master’s students to make research papers.  

 



 

Record of Discussions on Joint Research 
<B3- 10> 

 
 
Title of the Meeting: (Informal/Internal) Information on discussions with Model Lab 
members 
Agenda:  
Date: 22-Oct-2011 Venue: B9-HCMUT  
List of Participants:  
 Professor Kenji Furukawa 
 Ass. Professor Nguyen Phuoc Dan 
 Mr. Tran Tien Khoi 
 Mr. Hishashi Kina 
 Nguyen Tuan Thanh, Ly Vien Lap, Dang Thien Hung (MSc. Students)  
 

Agenda Record of Discussions 
JR Plan  
(Changes made on the 
final research proposal) 

Agreed with the following plans: 
The research work will be mainly based on four lab-scale 
models, which are operated by 4 groups of students.  
The four lab-sale models consist of: 

• UMBR coupled with hollow fiber MBR model 
• Partial nitrification SBR model 
• Partial nitrification flat sheet MBR model   
• Anammox model 

In the same time, a pilot will be fabricated and operated using 
the partial nitrification combined with anamox process. The 
scale of the pilot will be reduced to about 5-10 m3/day and 
operated at a pig farm as near (to HCMUT) as possible so 
that the operation cost can be reduced.  
Goshu Kosan (Vietnam) Co. Ltd. is under consideration to be 
a local partner of this project. It is expected that they can 
support this project either technically and/or financially for 
the fabrication and operation of the pilot.   
The cost estimation of this project should be revised to adapt 
the change of the research work.   
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Equipment Recommendations 
Based on the list of equipment in the cost estimation of the 
proposal, four extra lab-scale models will be added and 1 
online DO analyser need to be purchased.   
 
 
 
 
 

Training Participant: Tran Tien Khoi 
Period: 16/11 – 13/12 at Kumamoto University 
Activities:  

- Learning anamox process and related techniques.  
- Visiting Yokohama wastewater treatment plant. 
- Attending the MISSION 2011 conference. 

Preparatory research at HCMUT 
 
 

Others (comments by overseas partners, etc) 
According to Professor Furukawa, the SBR process is not 
suitable for partial nitrification because the nitrite would be 
converted to nitrate during the filling stage. He suggested that 
the UMBR + MBR model seems to be the most suitable 
partial nitrification process for the pilot. 
 
 

 



 

Record of discussions on Joint Research 
<B3-12> 

 
Title of the Meeting: Internal Information on discussions with Model Lab members 
Agenda: September 12 – 16, 2011 
Date: September 16, 2010      
Venue: VNU-HCM Key Lab for Internal Combustion Engine 
List of participants:  
 Kumamoto University Professor Shuichi TORII 
 HCMUT  Dr. Nguyen Ngoc Dung 
    Dr. Huynh Thanh Cong  
    Mr.Tran Dang Long 
    Mr.Tran Tien Dung 

Mr.Phan The Anh 
Mr. Vo Le Hoai Phuong 
Mr. Chiem Tran Lam  

    Mr. Truong Hoai Linh 
    Mr.Nguyen Quoc Tan  
    Team members and about 10 students   
 

Agenda Record of Discussions 
JR Plan  
(Changes made on the 
final research proposal) 

Agreed with the following plans: 
1- Result of B2-09 

o Develop compact storage tank. 
o Reducing price. 
o Biogas stations. 

2- Discuss about the development of biomass research and 
to propose research appropriate with condition in 
Vietnam. 

o Developing research with sugarcane, straw husk to 
produce bioethanol. 

o Direct using catfish fat for commercial burner: study 
exhaust gas emissions from the burner. 

3- Discussion on how to propose research to get 
international standard and how to train student to get 
international publication. 
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o Encourage students to join in international symposium. 
o 2nd International Engineering Symposium (IES 2012) 

 Send 2-3 students/staffs to join the symposium 
with financial support from Kumamoto University 
(Prof.Torii) and JICA-SUPREM.  

4-Discussion on B3-12 
o Very interested research. 
o Applying for patent immediately. 
o Submit research results to international conference and 

international journal. 
o Proposal to JICA AUN/SEED-Net for Special Research 

Program for Alumni Member.  
 Objective of the research: To study compression 
ratio of biogas engine in laboratory, using simulated 
biogas. 
 Prof.Torii will be a co-investigator from Japan 
University. 

5- Discussion on proposed join-research between KL-ICE 
and Prof.Torri’s Lab after JICA-SUPREM project. 

o  1 or 2 times a year exchange student between 
KL-ICE lab and Prof.Torii’s lab. 

 
Equipment Recommendations 

- Single cylinder engine test-bed to do research with biogas 
simulated. 

Training in HCMUT Participant:  
- Dr. Nguyen Ngoc Dung, Dr. Huynh Thanh Cong, Mr. Tran 
Dang Long, Mr. Phan The Anh, Mr. Vo Le Hoai Phuong, Mr. 
Chiem Tran Lam, Mr.Truong Hoai Linh, Mr.Nguyen Quoc 
Tan and students at VNU-HCMC Key Lab for Internal 
Combustion Engine. 
Period:  
   September 12 – 16, 2011 
Activities: 

- Visiting biomas center at HCMUT. 
- Visiting project site: pig farm at Tan Lap for biogas 
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purification system and biogas motorcycle; and 
Saigon Beer Company for biomass burner. 

- One day seminar: RBE students at KL-ICE lab 
presented their researches and Professor Shuichi Torii 
has introduced Kumamoto University and new 
researches at Kumamoto University. 

- Visiting Greenbiz exhibition. 
- Discussing on the research topics. 

Preparatory research at HCMUT 
   -  Professor Shuichi TORII and the research members 
have discussed and agreed with the content of research topic 
with some above revisions. 

Training in Japan Participant: Nguyen Ngoc Dung 
Period: 13 November – 14 December, 2011 
Activities: 

- Introducing the HCMUT and the current projects of 
key-laboratory for internal combustion engine. 

- Discussing on the current projects with the students 
from Professor Shuichi TORII’s laboratory.   

- Join in MISSION. 
- Visiting Nagoya University, Hiroshima University, 

and Fukuyama University 
Preparatory research at HCMUT: 

Others (comments by overseas partners, etc) 
-  All discussions are exciting. 
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Lộ trình Đăng ký Bằng sáng chế 
trước khi Tiến hành các Hoạt động  
Nghiên cứu  



 I.  Lộ trình đăng ký patent là gì?

Lộ trình đăng ký patent là biểu thị trực quan của hệ thống thông tin được lựa chọn từ nguồn dữ 
liệu khổng lồ của các patent đã được đăng ký trước đó. 

Nó được lập ra với mục đích phân tích và đánh giá một công nghệ cụ thể nào đó mà chúng ta 
đang quan tâm. Lộ trình đăng ký patent sẽ cho phép chúng ta nhận ra các đối thủ cạnh tranh, 
các đối tác tiềm năng, các sáng kiến và môi trường công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu của 
mình.

Lộ trình đăng ký patent được tiến hành trước khi đưa ra các quyết định liệu có nên tiến hành việc 
nghiên cứu và phát triển đối với một công nghệ cụ thể nào đó hay không.

Có nhiều cách thức để lập ra một lộ trình đăng ký patent ; tuy nhiên, điều quan trọng là lộ trình 
này sẽ giúp chúng ta nhận thấy được tình hình cụ thể của các patent có liên quan đến những 
công nghệ mà mình đang quan tâm. 

 II.  Lý do các nhà nghiên cứu nên lập ra lộ trình đăng ký patent trước khi 
tiến hành nghiên cứu?

Thực hiện nghiên cứu là sự đầu tư lớn cả về con người lẫn kinh phí. Sẽ ra sao nếu chúng ta tiêu 
tốn rất nhiều thời gian và kinh phí nhằm phát triển một công nghệ nào đó, nhưng cuối cùng lại 
phát hiện ra đã có người hoàn tất nghiên cứu về công nghệ này trước đó?

Chúng ta cần tìm ra khoảng không gian riêng trong lộ trình đăng ký patent của mình để nó 
không bị trùng lắp với các patent khác. Các nghiên cứu của chúng ta, do đó, cần phải tạo ra sự 
khác biệt.

IV. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngay bây giờ! 

Sau khi vẽ ra một lộ trình đăng ký patent, chúng ta sẽ thấy được các chủ đề chưa từng được triển 

khai trong lĩnh vực nghiên cứu của mình!    Tiếp đó, 

Chuẩn bị “Hồ sơ đăng ký Patent” và nhanh chóng nộp cho Phòng KHCN và Quản lý dự án trước khi 

tiến hành viết báo cáo!!

   * Phòng KHCN và Quản lý dự án sẽ chuẩn bị các tài liệu sau dựa trên “Hồ sơ đăng ký   

   Patent” (XEM PHỤ LỤC).
   * Phí nộp đơn sẽ do ĐHBK-ĐHQG TP. HCM thanh toán.

* Phòng KHCN và Quản lý dự án sẽ thu thập toàn bộ chữ ký.

Quy trình nộp đơn đăng ký patent như sau (NB: Văn phòng = Phòng KHCN và Quản lý dự án):

** Hồ sơ đăng ký sẽ được VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. HCM chuyển ra Hà Nội. Phòng KHCN và 

Quản lý dự án sẽ hỗ trợ liên lạc với tác giả sau khi nhận được công văn phản hồi yêu cầu sửa đổi 

từ Cục.

1 Tùy thuộc vào mục đích sẽ có 2 loại lộ trình đăng ký patent, loại (A) dành cho việc phân tích số liệu 
của các patent đã đăng ký, và loại (B) dành cho việc phân tích nội dung của công nghệ hiện đang được 
patent bảo hộ. 

SUPREM-HCMUT

Lộ trình Đăng ký Patent
Trước khi Bắt đầu Tiến hành Nghiên cứu

Dự án Hợp tác Kỹ thuật về Nâng cao Năng lực của 
Trường ĐHBK – ĐHQG TP.HCM 

nhằm Đẩy mạnh Liên kết Đại học – Cộng đồng
(Giai đoạn 2)



d) Lặp lại tìm kiếm.

III.  Cách thức lập lộ trình đăng ký patent?

1. Truy cập trang chủ của Cơ quan Đăng ký Bản quyền Sáng chế và Nhãn hiệu Thương mại
Hoa Kỳ (US PTO): http://patft.uspto.gov/  và làm theo hướng dẫn sau:

a) Vào mục “Tìm kiếm nhanh.”

Tìm kiếm nhanh

c) Đã tìm được thông tin về đối thủ cạnh tranh!

PAT.NO     Danh mục
1. ******  …………………………………………………………………………………. ………. .
2. ******  ………………………………………………………………………………… ………. .
3. ******  ………………………………………………………………………………… ………. .

Kích tại đây, và xem liệu công nghệ này có giống 
với chúng ta không

Nhập từ khóa của sáng chế

Trước tiên, chọn “Abstract”

b) Tìm kiếm.

p.2



2. Điền vào form “My Patent Map”.

Liệt kê danh sách các đối thủ và mô tả 
các kết quả kiểm tra xem liệu bạn nên 
tiến hành nghiên cứu hay không. 

(Form có sẵn tại trang chủ của dự án:

http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/welcome.php)

p.3

Key Words of the research (1) 
(2) 
…. 
 

Results of patent search in the 
related field (USA) 

US Patent and Trademark Office (USPTO) 
http://patft.uspto.gov/ 
Issued patents (quick saearch) which are close to my research 
 
 
 
 
Potential research topics/fields 
 
 
 

Results of patent search in the 
related field (EU) 

European Patent Office (EPO) 
http://www.epo.org/ 
Issued patents (quick saearch) which are close to my research 
 
 
 
 
Potential research topics/fields 
 
 
 

Candidate technologies on 
which patents can be applied 
for through the joint research 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

  My Patent Map 

  Research ID: B2 -__
Research Topic: ______

 August    , 2010

3. Cố gắng hiển thị hóa các kết quả
Hỗ trợ đánh giá giá trị của công nghệ mà bạn dự định nghiên cứu thông qua mô hình hiển thị hóa 
(ví dụ như lập bảng biểu, sơ đồ và đồ thị).

(Mẫu hiển thị hóa)
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C →

B →

A →

KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5
(Từ khóa bạn đã nhập)

Đ
ối

 th
ủ 

(c
ôn

g 
ng

hệ
) t

rù
ng

 từ
 k

hó
a 

sa
u 

kh
i t

ru
y 

vấ
n

Bạn có thể kiểm tra các đối thủ bằng cách truy cập

trang chủ của Phòng Đăng ký Sáng chế Châu Âu:

http://worldwide.espacenet.com/quickSearch?locale=en_EP

Thông tin cần được hiển 
thị rõ và kết quả tìm kiếm 
cần được thể hiện trong 
"hồ sơ đăng ký Patent"

So sánh công nghệ của bạn với 
đối thủ. 
VD: Công nghệ A có nhiều điểm 
tương đồng, tuy nhiên, sáng 
chế này là về ...,  khác với sáng 
chế của bạn



IV. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngay bây giờ! 

Sau khi vẽ ra một lộ trình đăng ký patent, chúng ta sẽ thấy được các chủ đề chưa từng được triển 

khai trong lĩnh vực nghiên cứu của mình!    Tiếp đó, 

Chuẩn bị “Hồ sơ đăng ký Patent” và nhanh chóng nộp cho Phòng KHCN và Quản lý dự án trước khi 

tiến hành viết báo cáo!!

   * Phòng KHCN và Quản lý dự án sẽ chuẩn bị các tài liệu sau dựa trên “Hồ sơ đăng ký   

   Patent” (XEM PHỤ LỤC).
   * Phí nộp đơn sẽ do ĐHBK-ĐHQG TP. HCM thanh toán.

* Phòng KHCN và Quản lý dự án sẽ thu thập toàn bộ chữ ký.

Quy trình nộp đơn đăng ký patent như sau (NB: Văn phòng = Phòng KHCN và Quản lý dự án):

** Hồ sơ đăng ký sẽ được VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. HCM chuyển ra Hà Nội. Phòng KHCN và 

Quản lý dự án sẽ hỗ trợ liên lạc với tác giả sau khi nhận được công văn phản hồi yêu cầu sửa đổi 

từ Cục.

p.4 Version: August 2011

Tên tài liệu Số bản cần chuẩn bị Lưu ý

Đơn đăng ký

Bản mô tả sáng chế
Yêu cầu bảo hộ 1 bộ gốc 

1 bản sao

Bản tóm tắt sáng chế 
Hình minh họa

1 bộ gốc + 3 bản sao

1 bộ gốc + 3 bản sao
1 bộ gốc + 3 bản sao

1 bộ gốc + 3 bản sao 
(1 cho Phòng ĐK Patent tại TP. 
HCM, 1 cho ĐHBK, 1 cho tác giả)

Chứng cứ về lần nộp đơn đầu 
tiên/tham dự hội nghị/hội thảo 
khoa học

Giấy/Thư ủy quyền

Biên bản thỏa thuận 
(tỉ lệ sở hữu)

Số lượng tác giả (bao gồm cả 
ĐHBK-ĐHQG TP.HCM)

Kèm chữ ký của BGH 
ĐHBK-ĐHQG TP. HCM*

Trong trường hợp quyền ưu 
tiên được yêu cầu trong quá 
trình nộp đơn đăng ký

Kèm chữ ký của các tác giả và 
BGH ĐHBK-ĐHQG TP. HCM*

Kèm chữ ký của các tác giả và 
BGH ĐHBK-ĐHQG TP. HCM*

Bao gồm 4 loại thông tin trong “Hồ 
sơ đăng ký patent”.
Xem PHỤ LỤC.

Nộp 
“Hồ sơ đăng ký patent” 

đến Văn phòng

Văn phòng kiểm tra 
“Hồ sơ đăng ký patent”

Văn phòng cố vấn BGH 
ĐHBK-ĐHQG TP. HCM

Văn phòng nộp hồ sơ 
đăng ký tại TP. HCM**

Liên hệ:   TS. Nguyễn Tường Long (Phó Trưởng phòng KHCN 
và Quản lý Dự án, ĐHBK, ĐHQG TP. HCM), 

E-mail: khcn@hcmut.edu.vn

(2 tuần) (2 tuần)
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Tài liệu Thông tin yêu cầu cấp  
Bằng sáng chế Số 2  
“Lập Hồ sơ xin cấp Bằng sáng chế” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APPENDIX  
Preparing Patent Document 

Right After Starting Research and Development 
 

If you are a research team leader and have confirmed your research plan is 
worth carrying out1), you should prepare a “Patent Document”, which describes 
your invention, and bring it to the R&D Project Management Office. (Note: the 
form “Patent Document” is available on the project website 
at http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/welcome.php.)  

The staff at the R&D Project Management Office fill in the official patent 
application form and submit a set of documents2) to the Patent Office in HCMC. 
You also need to prepare an “Abstract” of your invention. 

1) The applicant of the patent is HCMUT. The representative of the applicant(s) as well as the 

author(s) is the vice rector of HCMUT. You and your research team members are authors of 

the patent application, namely the inventors. The application fee is borne by HCMUT

2) The R&D Project Management Office assists you in preparing such documents as 

“Authorization Form/Letter of Attorney” and “Letter of Agreement” after receiving a Patent 

Document from you. 

. 

 

 “Patent Document” must include the following information: 

1. Name of your invention  
 It must be consistent with Claims, Request of Protections, and Abstract. 
 It must follow Article 23.6 of the Decree No.01/2007/TT-BKHCN (Ministry 

of Science and Technology). You can find it on the following website: 

 Use Vietnamese for such terms as the name of chemicals. Follow the 
Vietnamese standards for some specifications (e.g. Celsius for 
temperature, Pascal for pressure, etc.).  

http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.
aspx?ItemID=3985 

2. Name of the inventor(s) 
3. Field of your invention 
4. Claims (Requests for Protection) 

A claim is a definition of the extent of the protection

 A claim must be one noun clause. 

 sought in a patent 
application. You can give one or more claims. It is important that your 
claim(s) meet the following points: 

 A claim must be consistent with the format and contents of Article 23.6 of 
the said Decree. 

http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/welcome.php�
http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3985�
http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3985�


SUPREM-HCMUT 
Technical Cooperation Project for Capacity Building of Ho-Chi Minh City University of Technology 

to Strengthen University-Community Linkage(Phase 2) 

 A claim must be the invention itself, describing all steps as well as related 
specifications (such as materials, conditions, pressure, etc.) for 
implementing the method of your invention. 

 A claim must not be a description of its effect, benefits, nor relations with 
any other inventions. 

 A claim must be extracted from the detailed “description” of the 
invention, given as a part of the patent document, i.e. 5 - 9. 

 

1. A method of ** extraction from ***, which includes the following steps: 
Sample of a claim 

a) Prepare materials by… 
b) Extract material by ****… 
c) Obtain ** by……….. 

(Note: You must use the expression “the method of ** extraction from *** 
for the name of your invention, requests of protection and abstract.  Do not 
use other expressions/variations such as “extraction techniques.” etc.)  

 
5. Conventional technologies related to your invention  

 Use your Patent Map
 Describe the history and the latest information on the close technologies. 

, which you created before starting your research. 

 Explain how your invention is different from them. 
6. Problems of the conventional technologies 

 Explain the weakness/limitations of the conventional technologies. 
7. Measures to solve the problems mentioned in 6 

 Describe all the steps of your method to solve the problems. 
8. Examples and drawings to support the measures described in 7  

 Show how to implement the method used in your invention by giving an 
example that includes all steps and specifications. 

9. Effects of your invention 
 Explain the advantages/benefits of your technology over the 

conventional technologies. 
 

  Write an “Abstract”, a summary of your invention 
 

Give a brief explanation on the nature of your invention within 150 words. Take 
a look at IP Gazettes, an authorities report issued by NOIP Vietnam, 
at http://www.noip.gov.vn/ as references. (Note: IP Gazettes can be found at 
the bottom of the top page.) 
 
Also, refer to applied/registered patents in Vietnam which are stored in the NOIP 
database at 

 
http://iplib.noip.gov.vn/ 

 Now, bring your “Patent Document” and “Abstract” to: 
R&D and Project Management Office, 3rd Floor, A4 Building, HCMUT 
E-mail: khcn@hcmut.edu.vn, URL:http://www.rdpmo.hcmut.edu.vn 

 

http://www.noip.gov.vn/�
mailto:khcn@hcmut.edu.vn�
http://www.rdpmo.hcmut.edu.vn/�
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