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 1. Tên công trình để nghị xét tặng Giải thưởng: ĐỊA CHÍ THỦY 

NGUYÊN 

2. Lĩnh vực khoa học của công trình 

a) Khoa học tự nhiên □  

b) Khoa học xã hội và nhân văn □ 

c) Khoa học kỹ thuật □ 

d) Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp           □ 

e) đ) Khoa học y dược                            □ 

e) Lĩnh vực khác  □ 

3. Đặc điểm công trình 

a) Sử dụng ngân sách nhà nước                  □ 

b) Không sử dụng ngân sách nhà nước       □ 

c) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước   □ 

4.Thời gian thực hiện: 

- 10/2014 bắt đầu 

- 7/2015 kết thúc 

5. Cơ quan chủ trì công trình: 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên 

6. Tóm tắt chung về công trình: 

Trước yêu cầu cần thiết xây dựng một công trình khoa học về vùng đất và con 



người Thủy Nguyên, Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa 23) đã ban hành Quyết định 

số 585-QĐ/HU, ngày 11/3/2013, về việc Thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn Địa chí 

Thủy Nguyên.  

Quá trình nghiên cứu, biên soạn được tiến hành công phu, bảo đảm quy trình 

khoa học. Công trình là tập hợp của nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực lại có phương pháp 

nghiên cứu chuyên ngành, nhưng được hợp thành một chỉnh thể thống nhất, mang 

đặc trưng của phương pháp biên soạn địa chí. 

Bộ Địa chí Thủy Nguyên thực sự là một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực 

khoa học xã hội - nhân văn và là bộ Bách khoa thư về huyện Thủy Nguyên, về một 

vùng đất lâu đời, có truyền thống lịch sử hào hùng trong đấu tranh bảo vệ quê hương, 

những đóng góp quan trọng vào quá trình dựng nước, giữ nước và giải phóng dân 

tộc, luôn là “phên dậu’ của Tổ quốc qua các thời đại; là một trong những vùng đất 

có nền văn hóa đặc sắc, hòa quyện vào dòng chảy của nền văn hóa Việt Nam đậm 

đà bản sắc văn hóa dân tộc và kinh tế phát triển năng động. Cuốn địa chí vừa là sách 

công cụ hữu ích của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý hoạch định chính sách địa 

phương, các nhà đầu tư, vừa cung cấp kiến thức phổ thông cho quảng đại quần 

chúng. Qua từng trang sách, người đọc có được những hiểu biết về đặc điểm rất 

riêng, nổi trội về địa lý tự nhiên, có vị thế mở phát triển kinh tế, văn hóa, những hiểu 

biết sâu sắc về lịch sử, di tích và danh thắng, phong tục - tập quán, tôn giáo - tín 

ngưỡng; những đóng góp của người Thủy Nguyên trong lịch sử dựng nước và giữ 

nước; những thành tựu và sự phát triển của quê hương qua nhiều thế kỷ... Từ đó, 

nâng cao lòng tự hào cho mỗi người dân Thủy Nguyên, trong đó có những người 

con đang sinh sống, làm việc trên phạm vi cả nước, nước ngoài, tiếp tục phấn đấu 

vượt qua thử thách, vươn lên thành đạt, làm giàu cho quê hương và đất nước.       

Địa chí Thủy Nguyên được chia làm 6 phần, 22 chương và một phần phụ lục, 

với các nội dung cơ bản:  

- Phần thứ nhất: gồm 4 chương, phản ánh khá sâu sắc, nêu bật những đặc 

trưng rất riêng về vị trí địa lý, vị thế và địa chất, địa mạo, đất đai, khí hậu, sông  ngòi 

- thủy văn, thực vật, động vật; dân cư, dân số và lao động. 

- Phần thứ hai: Lịch sử xây dựng và bảo vệ quê hương, gồm 6 chương, viết 

về lịch sử vùng đất Thủy Nguyên từ thời tiền sử, sơ sử; những đóng góp trong dựng 

nước và giữ nước, đấu tranh giải phóng dân tộc đến thời kỳ thực hiện công cuộc đổi 

mới. Nội dung nêu bật tầm quan trọng và các điểm đặc sắc về 2 di chỉ khảo cổ quốc 

gia Tràng Kênh, Việt Khê và các di tích khác, khẳng định từ trên 3.000 năm, vào 

thời các vua Hùng, người Việt cổ đã có mặt trên đất Thủy Nguyên; về những trận 

chiến chống quân xâm lược diễn ra trên dòng Bạch Đằng giang năm 938, 981 và 



vang dội nhất, oanh liệt nhất là năm 1288 “Đến nay nước sông vẫn chảy hoài mà 

nhục quân thù khôn rửa”… Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần quật khởi, 

nhân dân Thủy Nguyên đã vượt qua hy sinh, gian khổ làm nên những chiến công 

trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; đạt được 

những thành tích đáng tự hào trong công cuộc xây dựng quê hương. Chương Nhân 

vật chí ghi chép về 18 vị đại khoa thời phong kiến, những nhà hoạt động cách mạng 

và những người con quê hương thành đạt tiêu biểu. 

- Phần thứ ba: Kinh tế, gồm 5 chương, ghi chép tình hình kinh tế từ thời phong 

kiến, thời Pháp thuộc đến năm 2014, trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp, thủy lợi; công nghiệp và thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ, du lịch; giao 

thông - vận tải; tài chính - ngân hàng, bưu chính - viễn thông. Đây là một trong 

những phần cốt lõi của bộ địa chí, đã được tập trung cao, làm rõ được những đặc 

điểm nội bật: Thủy Nguyên là đầu mối giao thông, khu công nghiệp- đô thị - dịch 

vụ phía Bắc thành phố Hải Phòng; những cơ sở lịch sử - xã hội, tiềm năng và triển 

vọng... 

- Phần thứ tư: Văn hóa - xã hội, gồm 4 chương, nêu bật Thủy Nguyên là địa 

phương có nhiều di tích và danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia, cấp thành phố; 

có phong tục, tập quán, văn hóa dân gian nổi trội, đặc sắc vùng miền; sự nghiệp văn 

hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao phát triển, luôn nằm trong tốp đầu của 

thành phố. Đây chính là những cơ sở xã hội hết sức quan trọng cho sự phát triển bền 

vững. 

- Phần thứ năm: Hệ thống chính trị, gồm 3 chương, ghi chép cụ thể về sự ra 

đời, trưởng thành của tổ chức Đảng và sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong sự 

nghiệp đấu tranh cách mạng, kháng chiến giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; về hệ thống chính quyền dưới thời 

phong kiến, thực dân, vai trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, 

ban chức năng trong từng giai đoạn lịch sử. Sự ra đời và vai trò của các đoàn thể 

chính trị, chính trị - xã hội và xã hội - nghề nghiệp đã góp phần vào sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng Thủy Nguyên ngày càng đổi 

mới, phát triển.  

- Phần thứ sáu: Lược khảo xã - thị trấn phản ánh khái quát về quá trình hình 

thành, văn hóa cổ truyền, đặc điểm kinh tế, lược sử truyền thống… Đây là những 

thông tin cơ bản khi muốn tìm hiểu một địa phương nào đó.  

- Phần phụ lục: là những tài liệu cụ thể về thành tích trên các lĩnh vực, về 

những số liệu chứng minh của phần nội dung và phục vụ hữu ích cho việc tra cứu 

của đọc giả. 



Trong quá trình biên soạn, để nâng cao chất lượng công trình, bản thảo đã 

được nhiều chuyên gia đóng góp ý kiến và Ban Chỉ đạo thành lập Hội đồng đánh giá 

kết quả nghiên cứu, do Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, Chủ tịch 

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, làm Chủ tịch, cùng một số nhà khoa học của 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và 

của thành phố Hải Phòng: Giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc; 

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Chính; Phó giáo sư, tiến sĩ Đan Đức Hiệp (Phó Chủ 

tịch UBND thành phố), Thạc sĩ Nguyễn Văn An (Gám đốc sở Khoa học và Công 

nghệ)... Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của địa phương, của nhóm biên soạn và 

chất lượng nội dung công trình. 

 7. Tóm tắt về những thành tựu xuất sắc đã đạt được 

7.1. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và kết quả 

nghiên cứu chính của công trình - Mục đích nghiên cứu: 

- Mục đích nghiên cứu: Xây dựng bộ địa chí, nhằm ghi chép toàn diện về một 

vùng đất trên các lĩnh vực, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, 

chính sách, tổ chức triển khai về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng-an 

ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của địa phương, làm cơ sở 

khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển, phục vụ việc nghiên cứu, tìm 

hiểu về huyện Thủy Nguyên, nhất là đối với những nhà đầu tư nước ngoài.   

- Đối tượng nghiên cứu: Đây là công trình nghiên cứu đa ngành nên đối tượng 

nghiên cứu khá tổng hợp: Địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, sông ngòi; dân số, 

dân cư và lao động; kinh tế; chính trị, lịch sử, văn hóa-xã hội… 

- Nhiệm vụ nghiên cứu: Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu chuyên ngành hình 

thành một công trình nghiên cứu toàn diện về vùng đất và con người huyện Thủy 

Nguyên (Địa chí) 

- Phương pháp nghiên cứu: Công trình là tập hợp của nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh 

vực lại có phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, nhưng được hợp thành một chỉnh 

thể thống nhất, mang đặc trưng của phương pháp biên soạn địa chí. 

- Kết quả nghiên cứu: Bộ Địa chí Thủy Nguyên 

7.2. Tự đánh giá theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng thành 

phố về khoa học và công nghệ: 

7.2.1. Công trình có giá trị cao về khoa học   

a) Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc: Bổ sung tri thức, tư tưởng mới; 

có những phát hiện khoa học mới đưa đến nhận thức, cách tiếp cận mới trong khoa 



học hoặc có tác động thay đổi quan trọng trong sản xuất và đời sổng thành phố. 

Bộ Địa chí Thủy Nguyên thực sự là một công trình nghiên cứu khoa học 

được thực hiện công phu, nghiêm túc, có nhiều phát hiện mới, được nhiều nhà 

nghiên cứu đa ngành tham gia (Địa chất, sinh vật, thủy lợi, kinh tế, môi trường, 

lịch sử, khảo cổ, văn hóa, chính trị, giáo dục, y tế, thống kê, quân sự, tôn giáo…), 

đã có những đóng góp quan trọng cho địa phương xây dựng chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội.  

b) Được công bổ, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc 

trong nước: 

- Trong bộ Lịch sử Hải Phòng tập I, tập II và III, Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia –Sự thật, sẽ phát hành vào tháng 7-2021. 

7.2.2. Công trình cỏ tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội khỉ đáp ứng 

một trong các yêu cầu sau: 

a, Công trình đã đem lại nhiều hiệu quả, góp phần đáng kể vào phát triển 

kinh tế - xã hội, làm thay đối hợp lý cơ cấu ngành nghề; giảm thiếu tác động xẩu 

đến môi trường và hoạch định chính sách. Ví dụ: 

- Cung cấp kết quả nghiên cứu (địa lý, địa chất, khí hậu, thủy văn, thực vật, 

động vật, môi trường, dân cư, dân số, lao động): 

+ Cấu trúc kiến tạo, tiến hóa địa chất, tài nguyên địa chất, địa tầng và trầm 

tích; hình thái địa hình, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển địa hình và 

danh thắng; đất đai - thổ nhưỡng, hiện trạng và định hướng sử dụng đất. 

+ Cơ sở khoa học và thức tế về khí hậu, sông ngòi, thủy văn; Thực vật và 

động vật; Môi trường đã tác động đến sản xuất, đời sống và hướng khai thác lợi thế 

trong phát triển kinh tế - xã hội 

+ Thành phần và phân bố dân cư, dân số ở các địa bàn; lực lượng lao động 

về độ tuổi, giới tính, tay nghề và xu hướng chuyển dịch cơ cấu… Kế quả nghiên 

cứu giúp cho việc hoạch định chính sách, kế hoạch, xây dựng dự án đầu tư vào các 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; đào tạo lao động…  

- Cung cấp kết quả nghiên cứu về kinh tế: Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và thủy lợi; Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, Thương mại – dịch vụ; 

Giao thông vận tải, Tài chính – ngân hàng, Bưu chính – viễn thông. 

- Cung cấp kết quả nghiên cứu: Di tích và danh thằng, Tôn giáo - tín ngưỡng; 

Lễ tết – lễ hội; Đời sống vật chất – đời sống sã hội, văn hóa dân gian… giúp cho 

việc hoạch định chủ trương, chính sách trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa 



truyền thống; tổ chức hoạt động du lịch… 

Trên cơ sở những luận cứ khoa học của kết quả nghiên cứu này, huyện Thủy 

Nguyên xây dựng chương trình thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề do Ban Thường 

vụ Huyện ủy ban hành về Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và Phát triển du 

lịch trên địa bàn huyện Thủy Nguyên 

b- Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tác động quan trọng đến đời 

sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhỏm, tâng lớp 

trong xã hội của thành phố. 

Bộ Địa chí Thủy Nguyên có những phần nội dung về lịch sử, văn hóa vật thể 

và phi vật thể (di tích và danh thằng, Tôn giáo - tín ngưỡng; Lễ tết – lễ hội; Đời 

sống vật chất – đời sống sã hội, văn hóa dân gian) là kết quả nghiên cứu, sưu tập, 

khảo cứu hết sức công phu, khoa học, chưa có công trình được thực hiện trước đó. 

Kết quả này đã làm chuyển biến nhận thức, hành vi, thậm chí thay đổi, của các cấp 

lãnh đạo, của dân chúng, Nhiều phong tục tập quán, thực hành tín ngưỡng, do 

không hiểu đầy đủ, đã dẫn đến nhận thức, cách ứng xử, hành vi không đúng. Do 

vậy, trên cơ sở này sẽ có nhận thức và điều chỉnh lại đối với văn hóa cổ truyền, với 

truyền thống lịch sử… 

c- Được sử dụng để phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo đại học, 

sau đại học trên địa bàn thành phổ. 

Công trình đã được nhiều nhà khoa học trung ương, người làm công tác 

nghiên cứu ở thành phố và một số địa phương bạn đánh giá cao: Có 2 luận văn thạc 

sĩ, các trường học sử dụng soạn tài liệu địa phương phục vụ cho giảng dạy, tổ chức 

trải nghiệm cho học sinh. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn đầu tư, tìm 

hiểu về miền đất và con người Thủy Nguyên.  

Đặc biệt, bộ Địa chí Thủy Nguyên sẽ góp phần lưu giữ những giá trị cốt lõi 

trong quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội khi địa bàn huyện không còn 

tổng thể như hiện tại (thành lập thành phố Thủy Nguyên). Điều này đã được Huyện 

ủy, UBND huyện tính đến và triển khai biên soạn.      

7.3. Các giải thưởng về khoa học công nghệ: 

Chưa tham dự giải thưởng nào 

8. Về tác giả công trình 

8.1. Trường hợp một tác giả 

8.2. Đồng tác giả; gồm 15 tác giả và 22 cộng tác viên sưu tầm tư liệu 



1. Đoàn Trường Sơn, tiến sĩ, sinh ngày 20/01/1952, nam, Chủ tịch Hội khoa 

học Lịch sử thành phố Hải Phòng, ngõ 13 phố Điện Biên Phủ, Hải Phòng, điện thoại 

0912.122.900, tham gia công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến 

khoa học: Chủ biên công trình.             

2. Trần Đức Thạnh, Giáo sư, tiến sỹ, nam, sinh năm 1954, Nguyên Viện 

trưởng Viện Tài nguyên môi trường biển, nơi ở: số 1/34/313, phố Đà Nẵng , thành 

phố Hải Phòng; điện thoại 0912201025, tham gia công trình từ tháng 10/2014 đến 

tháng 7/2015, cống hiến khoa học: Phụ trách biên soạn phần địa lý, địa chất, thủy 

văn, thực vật-động vật. 

3. Nguyễn Văn Quân, Phó Giáo sư, tiến sĩ, nam, sinh năm 21/3/1974, Phó viện 

trương, Viện Tài nguyên môi trường biển, nơi ở: Thôn 7, xã Tân dương, huyện  Thủy 

nguyên, thành phố Hải Phòng, điện thoại:  0912547390, tham gia công trình từ tháng 

10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa học: biên soạn phần địa lý, địa chất, thủy 

văn, thực vật -động vật. 

4. Bùi Văn Vượng, Thạc sỹ, nam, sinh năm 23/12/1977, Viện Tài nguyên môi 

trường biển, nơi ở Kiến Thiết-Tiên Lãng-Tp. Hải Phòng, điện thoại: 096 690 6541, 

tham gia công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa học: biên 

soạn phần địa lý, địa chất, thủy văn, thực vật- động vật. 

5. Vũ Duy Vĩnh, Tiến sỹ, nam, sinh năm 18/11/1978, Viện Tài nguyên môi 

trường biển, nơi ở: Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng, điện thoại 0912799629, tham gia 

công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa học: biên soạn phần 

địa chất, thủy văn, thực vật-động vật. 

6. Dương Thanh Nghị, Tiến sỹ, nam, sinh năm: 13 - 01 - 1980 Viện Tài nguyên 

môi trường biển, nơi ở Số 88 Lê Lợi, phường Gia viên, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng, điện thoại: 0912 413 666, tham gia công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 

7/2015, cống hiến khoa học: biên soạn phần địa chất, thủy văn, thực vật -động vật. 

7. Trần Văn Phương, cử nhân, sinh năm 1958, Báo An ninh,  nhà số  (tai biến 

không dung điện thoại), tham gia công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, 

cống hiến khoa học: biên soạn phần địa danh, địa giới huyện Thủy Nguyên trong 

lịch sử và mục Tôn giáo 

8. Nguyễn Văn Năm, tiến sĩ, sinh năm 1945, nguyên Cục trưởng Cục Thống 

kê thành phố Hải Phòng, số nhà 22 ngõ580 Ngô Gia Tự, quận Hải An, ĐT: 

0912004140 tham gia công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa 

học: biên soạn phần kinh tế 

9. Bùi Văn Vi, cử nhân, sinh năm 2/9/1966. Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy 



Nguyên, thôn Mánh xã Thủy Đường huyện Thủy Nguyên, ĐT; 0983598955, tham 

gia công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa học: biên soạn 

phần Kinh tế 

10. Đỗ Tiến Lợi, cử nhân, sinh năm 1961, Phó Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên, 

nơi ở xã Tân Dương huyện Thủy Nguyên, ĐT: 0912030772, tham gia công trình từ 

tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa học: biên soạn phần Văn hóa – xã 

hội 

11. Nguyễn Văn Phương, cử nhân, sinh năm 1962, Giám đốc Bảo tang thành 

phố Hải Phòng, nhà 46/45 Kiều Sơn Phường Đằng Lâm quận Hải An, ĐT: 

0903461664, tham gia công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa 

học: biên soạn phần Văn hóa – xã hội 

12. Lê Xuân Lựa, cử nhân, sinh năm 1954, Hội văn nghệ dân gian thành phố 

Hải Phòng, nơi ở xã Lại Xuân huyện Thủy Nguyên, ĐT: 0346108932, tham gia công 

trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa học: biên soạn phần Văn 

hóa – xã hội 

13. Nguyễn Văn Hiếu, cử nhân, sinh năm 1970, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Thủy Nguyên, nơi ở xã Thủy Sơn huyện Thủy Nguyên, ĐT:   0838356868, 

tham gia công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa học: biên 

soạn phần sự nghiệp giáo dục 

14. Nguyễn Văn Cao, cử nhân, sinh năm 1961, Phó Bí thư Thường trực Huyện 

ủy Thủy Nguyên, xã Đông Sơn huyện Thủy Nguyên, ĐT;  0913090304, tham gia 

công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa học: biên soạn phần 

Tổ chức Đảng và hệ thống chính trị. 

15. Nguyễn Thế Bỉnh, cử nhân, sinh năm 1957, Giám đốc Nhà xuất bản Hải 

Phòng, Quán Nam phường Kênh Dương, quận Lế Chân, ĐT: 0913246547, tham gia 

công trình từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, cống hiến khoa học: biên soạn phần 

Tổ chức Đảng và hệ thống chính trị. 

8.3. Nhóm sưu tầm tư liệu và chụp ảnh: 

Lê Nam Thắng, Nguyễn Huy Tưởng, Đào Thị Nguyện, Nguyễn Khắc 

Thương, Nguyễn Thị Tuyến, Bùi Thị Nụ, Mạc Thành Tỉnh, Phạm Công Kình, Phạm 

Kiến Nguyên, Ngô Đức Nhuận, Bùi Đức Đồng, Nguyễn Huy Kiên, Đuinh Hoàng 

Quân, Đoàn Văn Tư, Lê Văn Hiếu, Vũ Văn Nhang, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Đình 

Khanh, Đỗ Văn Ngân, Nguyễn Quang Đối, Phùng Văn Mạnh, Thanh Sơn.  

9. Xác nhận của tác giả công trình 



Đây là công trình nghiên cứ khoa học đa ngành, tác giả được tập hợp từ các 

chuyên ngành, các cơ quan khác nhau nay đều thống nhất ủy quyền cho Chủ biên 

lập báo cáo dự xét giải thưởng thành phố về khoa học công nghệ. 

 

                                                                  NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
 
 
 
 

TS. Đoàn Trường Sơn 
 


