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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

1. Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông 
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1 Đại học Thiết kế và chế tạo thử nghiệm 

thiết bị điều khiển máy bơm 

nƣớc tự động 

Nông Văn 

Hậu 

TS. Vũ Chiến 

Thắng 

Đề xuất giải pháp điều khiển máy bơm nƣớc tự động, thiết kế 

và chế tạo thử nghiệm thiết bị, thử nghiệm và đánh giá thiết bị, 

đề xuất phƣơng án tiếp cận thị trƣờng  

2 Đại học Thiết kế và chế tạo thử nghiệm 

thiết bị hỗ trợ cảnh báo ngập lụt 

trong thành phố 

Đặng Văn 

Hùng 

TS. Vũ Chiến 

Thắng 

Đề xuất giải pháp thiết kế thiết bị hỗ trợ cảnh báo ngập lụt 

trong thành phố, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị, thử 

nghiệm và đánh giá thiết bị, đề xuất phƣơng án tiếp cận thị 

trƣờng 

3 Đại học Nghiên cứu vấn đề an ninh 

mạng trong giao thức RPL 

Cao Thị 

Phƣợng 

TS. Vũ Chiến 

Thắng 

Tìm hiểu về giao thức RPL, thực thi giao thức RPL trên hệ điều 

hành Contiki, nghiên cứu các nguy cơ tấn công trong RPL, mô 

phỏng và đánh giá một số nguy cơ tấn công trong RPL 

4 Đại học Thiết kế và chế tạo thử nghiệm 

hệ thống điện năng lƣợng mặt 

trời công suất nhỏ cho các hộ 

gia đình 

Hoàng 

Mạnh Quân 

TS. Vũ Chiến 

Thắng 

Đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống điện năng lƣợng mặt trời 

công suất nhỏ cho các hộ gia đình, thiết kế và chế tạo thử 

nghiệm thiết bị, thử nghiệm và đánh giá thiết bị, đề xuất 

phƣơng án tiếp cận thị trƣờng 

5 Đại học Thiết kế và chế tạo thử nghiệm 

thiết bị hỗ trợ chăm sóc cây 

trồng kết nối mạng theo chuẩn 

Lora 

Vi Văn Tầm TS. Vũ Chiến 

Thắng 

Đề xuất giải pháp thiết kế thiết bị hỗ trợ chăm sóc cây trồng kết 

nối mạng theo chuẩn Lora, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết 

bị, thử nghiệm và đánh giá thiết bị, đề xuất phƣơng án tiếp cận 

thị trƣờng 
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6 Đại học Thiết kế và chế tạo thử nghiệm 

ổ cắm điện thông minh kết nối 

mạng theo chuẩn WiFi 

Nguyễn 

Văn Thắng 

TS. Vũ Chiến 

Thắng 

Đề xuất giải pháp thiết kế thiết bị ổ cắm điện thông minh kết 

nối mạng theo chuẩn WiFi, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết 

bị, thử nghiệm và đánh giá thiết bị, đề xuất phƣơng án tiếp cận 

thị trƣờng 

7 Đại học Hệ thống quản lý vé sử dụng 

công nghệ RFID 

Vy Văn 

Cƣờng 

TS. Vũ Chiến 

Thắng 

Đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống quản lý vé sử dụng công 

nghệ RFID, thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống, thử 

nghiệm và đánh giá hệ thống, đề xuất phƣơng án tiếp cận thị 

trƣờng 

8 Đại học Xây dựng hệ thống giám sát 

nhà xƣởng thông minh 

Nguyễn 

Đăng Nam 

Quang 

Ths. Hồ Mậu 

Việt 

Thiết kế hệ thống tự động giám sát các vấn đề đảm báo an toàn 

cho nhà xƣởng nhƣ nhiệt độ đảm bảo cho các các thiết bị máy 

móc hoạt động an toàn. Tránh sự xâp nhập trái phép của ngƣời 

không có trách nhiệm trong nhà xƣởng. 

9 Đại học Xây dựng module thực hành 

trên KIT STM32100E-EVAL 

Nguyễn 

Trung Dũng 

Ths. Hồ Mậu 

Việt 

Nghiên cứu xây dựng các bài thực hành phục vụ học tập nghiên 

cứu cho sinh viên trên dòng vi điều khiển STM32. 

10 Đại học Xây dựng module thực hành 

trên KIT FRDM-KL46Z 

Phạm Minh 

Tuấn 

Ths. Hồ Mậu 

Việt 

Nghiên cứu xây dựng các bài thực hành phục vụ học tập nghiên 

cứu cho sinh viên trên dòng vi điều khiển KL46 

11 Đại học Xây dựng phần mềm đặt sân cỏ 

nhân tạo Trƣờng Đại học công 

nghệ thông tin và Truyền thông 

Hoàng 

Trọng Đoan 

Ths. Hồ Mậu 

Việt 

Xây dựng phần mềm đặt sân cỏ nhân tạo giúp cho việc quản lý 

đặt sân hợp lý. Giúp cho việc quản lý vận hành hiệu quả hơn. 

12 Đại học Thiết kế hệ thống điều khiển 

thiết bị điện sử dụng STM32F0 

Tạ Thị 

Lƣợng 

Ths. Hồ Mậu 

Việt 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị điện gia đình 

bằng điện thoại di động thông qua bluetooth 

13 Đại học Thiết kế hệ thống sử dụng năng 

lƣợng mặt trời để phục vụ chiếu 

sáng 

Đồng Tuấn 

Anh 

Nguyễn Thị 

Dung 

Thiết kế và xây dựng hệ thống điện sử dụng năng lƣợng mặt 

trời để phục vụ chiếu sáng đô thị với các nội dung sau: 

- Nghiên cứu những ứng dụng của năng lƣợng mặt trời. 

- Cấu trúc chung một lƣới điện mặt trời. 

- Xây dựng mô hình hệ thống. 
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14 Đại học Xây dựng chƣơng trình quản lý 

nhân sự  

Lê Văn 

Cƣờng 

Nguyễn Thị 

Dung 

Xây dựng chƣơng trình với các chức năng nội dung chính  

sau đây: 

- Cập nhật  tìm kiếm, thống kê báo cáo, lấy cơ sở dữ liệu từ 

database sang  giao diện hiển thị và thực hiện các quyền của 

ngƣời quản trị.  

- Phân tích chƣơng trình, thiết kế bài toán. 

15 Đại học Thiết kế hệ thống sử dụng năng 

lƣợng gió để phục vụ nông 

nghiệp 

Nông Hà 

Cao 

Nguyễn Thị 

Dung 

Thiết kế và xây dựng hệ thống điện sử dụng năng lƣợng gió để 

phục vụ nông nghiệp với các nội dung sau: 

- Nghiên cứu những ứng ứng dụng của năng lƣợng gió và  

cấu trúc. 

- Xây dựng mô hình hệ thống. 

- Thực hiện thí nghiệm bài toán trên mô hình thực. 

16 Đại học Xây dựng chƣơng trình trò chơi 

2048 

Vi Văn 

Hạnh 

Nguyễn Thị 

Dung 

Xây dựng chƣơng trình trò chơi với các chức năng cơ bản với 

các nội dung chính sau: 

- Tìm hiểu tổng quan về nền tảng lập trình visual studio 

- Phân tích, thiết kế giao diện chƣơng trình 

- Cài đặt chƣơng trình  game. 

17 Đại học Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện mini cho gia đình nhờ 

sông suối nhỏ 

Nguyễn 

Trọng 

Khánh 

Nguyễn Thị 

Dung 

Thiết kế và xây dựng hệ thống thủy điện nhỏ với đầy đủ các 

chức năng để cung cấp điện cho một hay nhiều hộ dân sử dụng 

với các nội dung sau: 

- Tìm hiểu cơ bản về cách hoạt động của nhà máy thủy điện 

- Phân tích và đƣa ra hƣớng giải quyết để phù hợp với nhƣ cầu 

sử dụng 

- Thiết kế và hoàn thành đồ án trên mô hình 

18 Đại học 
Thiết kế mạch số trên nền tảng 

FPGA Cyclone IV Altera 

Bùi Thị 

Huyền 

Nguyễn 

Thanh Tùng 

Xây dựng các mạch số nhƣ: Các cổng logic, các mạch logic tổ 

hợp, mạch logic tuần tự bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) 

trên nền tảng FPGA Cyclone IV Altera 

19 Đại học Thiết kế và thi công máy xe tự 

hành vận chuyển hàng hóa 

Đỗ Văn Sơn Nguyễn 

Thanh Tùng 

Thiết kế và thi công mô hình xe tự hành vận chuyển hàng hóa 

cho phép nhận diện biển báo, làn đƣờng, tín hiệu đèn. 
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20 Đại học Thiết kế và thi công máy quét 

vật thể đa chiều. 

Đồng Văn 

Thắng 

Nguyễn 

Thanh Tùng 

Thiết kế và thi công máy quét vật thể đa chiều có tính năng: Sử 

dụng camera và cảm biến đƣợc gắn cố định hƣớng về một góc 

của vật mẫu, vật thể này đƣợc xoay quanh một trục để hệ thống 

thu nhận dữ liệu thô về hình dạng bên ngoài và gửi về bộ xử lý 

trung tâm. Vi điều khiển sẽ tính toán, phân tích và tổng hợp dữ 

các giá trị nhận đƣợc và gửi về máy tính. Trên phần mềm đồ 

họa, dựa vào hình ảnh nhận dạng đƣợc, ngƣời dùng có thể giám 

sát hoặc hiệu chỉnh lại thiết kế. 

21 Đại học Thiết kế và thi công gƣơng soi 

thông minh 

Nguyễn Thị 

Kim Thi 

Nguyễn 

Thanh Tùng 
Thiết kế và thi công gƣơng soi thông minh có chức năng: soi 

gƣơng, hiện thị thông tin về thời tiết lên bề mặt. 

22 Đại học Thiết kế mạch số trên nền tảng 

FPGA Spartan 3E Xilinx 

Lê Thị 

Phƣợng 

Nguyễn 

Thanh Tùng 

Xây dựng các mạch số nhƣ: Các cổng logic, các mạch logic tổ 

hợp, mạch logic tuần tự bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) 

trên nền tảng FPGA Spartan 3E Xilinx. 

23 Đại học 
Thiết kế mạch số trên nền tảng 

FPGA Altera NIOS II 

Lê Văn 

Tuấn Anh 

Mai  Thị Kim 

Anh 

Xây dựng các mạch số nhƣ: Các cổng logic, các mạch logic tổ 

hợp, mạch logic tuần tự bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) 

trên nền tảng FPGA Altera NIOS II. 

24 Đại học Xây dựng ứng dụng trên CPLD 

Altera MAX II Development 

KIT Altera. 

Trần Thị 

Ánh 

Mai  Thị Kim 

Anh 

Xây dựng các mạch số nhƣ: Các cổng logic, các mạch logic tổ 

hợp, mạch logic tuần tự bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) 

trên nền tảng CPLD Altera MAX II Development KIT Altera. 

25 Đại học Thiết kế ứng dụng Internet Of 

Things với Node-Red 

Nguyễn  

Văn Thắng 

Mai  Thị Kim 

Anh 

Nghiên cứu về Node-Red và ứng dụng của chúng trong Thiết 

kế ứng dụng Internet Of Things. 

26 Đại học Thiết kế thiết bị hỗ trợ đỗ xe 

oto 

Nguyễn 

Xuân Kiên 

Mai  Thị Kim 

Anh 

Nghiên cứu về công nghệ hỗ trợ đỗ xe oto và thiết kế thiết bị hỗ 

trợ đỗ xe oto có cảnh báo khi xe sắp va chạm.  

27 Đại học Xây dựng ứng dụng trên FPGA 

Spartan 6 Development KIT 

Xilinx 

Nguyễn Thị 

Hảo Châm 

Nguyễn Thùy 

Dung  

Xây dựng các mạch số nhƣ: Các cổng logic, các mạch logic tổ 

hợp, mạch logic tuần tự bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) 

trên nền tảng FPGA Spartan 6 Development KIT Xilinx 
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28 Đại học Ứng dụng giao thức MQTT 

trong giám sát nồng độ khí thải 

công nghiệp 

Nguyễn 

Văn Công 

Nguyễn Thùy 

Dung 

Nghiên cứu về giao thức MQTT và thiết kế ứng dụng  Internet 

Of Things sử dụng MQTT trong giám sát nồng độ khí thải 

(CO2) trong công nghiệp. 

29 Đại học Thiết kế và chế tạo gậy thông 

minh dành cho ngƣời khiếm thị 

Trần Văn 

Hải 

Nguyễn Thùy 

Dung 

Tìm hiểu về dòng KIT MSP430G2553 và thiết kế, chế tạo, thử 

nghiệm thành công gậy thông minh dành cho ngƣời khiếm thị. 

30 Đại học Xây dựng ứng dụng nhà thông  

minh quan trắc môi trƣờng 

Lê Xuân 

Thiện 

Đào Thị 

Hằng 

Tìm hiểu về module esp8266, chuẩn truyền thông giao tiếp 

blink, các ngoại vi và xây dựng mô hình ứng dụng 

31 Đại học Xây dựng ứng dụng quản lý 

vay vốn chính sách xã hội tỉnh 

Thái Nguyên 

Phạm Diệu 

Linh 

Đào Thị 

Hằng 

Tìm hiểu về C# và SQL Server, Xây dựng ứng dụng quản lý 

vay vốn chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên 

32 Đại học Xây dựng Website bán hàng 

quần áo trẻ em trực tuyến 

Nguyễn 

Tiến Nam 

Đào Thị 

Hằng 

Tìm hiểu về ASP.Net và SQL Server , xây dựng trang web  bán 

quần áo trẻ em trực tuyến 

33 Đại học Xây dựng ứng dụng chữ ký số 

sử dụng thuật toán RSA 

Nguyễn 

Duy 

Phƣơng 

Đào Thị 

Hằng 

Tìm hiểu về hàm băm SHA-1 và thuật toán mã hóa RSA, xây 

dựng chƣơng trình chữ ký số sử dụng thuật toán RSA bằng 

ngôn ngữ C# 

34 Đại học Xây dựng chƣơng trình chơi 

game sử dụng ngôn ngữ C# 

Dƣơng 

Quang 

Minh 

Đào Thị 

Hằng 

 

Tìm hiểu về một số thuật toán AI trong game và xây dựng ứng 

dụng bằng ngôn ngữ c# 

35 Đại học 
Xây dựng Ebook sửa chữa phần 

cứng máy tính 

Nguyễn 

Văn Huy 

Nguyễn Ngọc 

Hoan 

Nghiên cứu xây dựng các Ebook về các lỗi thƣờng gặp trong 

máy tính. Đề xuất hƣớng khắc phục giúp cho việc sửa chữa 

phần cứng  máy tính 

36 Đại học Xây dựng một số phƣơng pháp 

bảo trì phần mềm máy tính cho 

một đơn vị 

Lƣơng Văn 

Khoa 

Nguyễn Ngọc 

Hoan 

Nghiên cứu xây dựng các Ebook về các lỗi thƣờng gặp trong 

phần mềm máy tính. Đề xuất hƣớng khắc phục giúp cho việc 

sửa chữa lỗi phần mềm trong máy tính 
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37 Đại học Xây dựng mạng cục bộ cho 

công ty cổ phần kết cấu thép 

Thái Nguyên 

Hoàng 

Minh 

Phƣơng 

Nguyễn Ngọc 

Hoan 

Đƣa ra giải pháp thiết kế hệ thống mạng cục bộ cho công ty cổ 

phần kết cấu thép Thái Nguyên 

38 Đại học Xây dựng EBook sửa chữa máy 

tính xách tay 

Hoàng 

Minh 

Phƣơng 

Nguyễn Ngọc 

Hoan 

Nghiên cứu xây dựng các Ebook  về phƣơng pháp sửa chữa 

máy tính xách tay 

39 Đại học Xây dựng quy trình cài đặt, bảo 

trì các phòng máy tính thực 

hành trƣờng ĐH CNTT&TT 

Đào Anh 

Tuấn 

Nguyễn Ngọc 

Hoan 

Nghiên cứu xây dựng các quy trình cài đặt bảo trì  

40 Đại học Xây dựng Website hỗ trợ 

thƣơng mại điện tử 

Nguyễn 

Ngọc 

Quang 

Cao Thị 

Trang 

Xây dựng website hỗ trợ thƣơng mại điện tử. Bán các mặt hàng 

online  

41 Đại học Thiết kế hệ thống ổn định nhiệt 

cho lò ấp trứng cho hộ gia đình 

Đặng Thanh 

Tâm 

Cao Thị 

Trang 

Đề xuất giải pháp ổn định nhiệt cho lò ấp trứng hộ gia đình 

42 Đại học Thiết kế hệ thống điều khiển 

thiết bị thông minh sử dụng 

công nghệ Zigbee 

Đỗ Trọng 

Linh 

Cao Thị 

Trang 

Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị thông minh sử dụng 

chuẩn truyền thông Zigbee 

43 Đại học Xây dựng các ứng dụng với 

Digilent Spartan-3E Starter 

Board Xilinx 

Nguyễn 

Văn Hoàng 

Đinh Văn 

Nam 

Xây dựng các mạch số nhƣ: Các cổng logic, các mạch logic tổ 

hợp, mạch logic tuần tự bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) 

trên nền tảng Digilent Spartan-3E Starter Board Xilinx. 

44 Đại học Thiết kế băng chuyền phân loại 

sản phẩm theo chiều cao 

Sì Quốc 

Minh 

Đinh Văn 

Nam 

Đề xuất phƣơng án thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm theo 

chiều cao sử dụng cảm biến. 

45 Đại học Xây dựng, thiết kế mô hình mô 

phỏng hệ thống phát hiện và 

sửa lỗi truyền thông dữ liệu sử 

dụng mã sửa lỗi Hamming 

Nguyễn Thị 

My 

Đinh Văn 

Nam 

Xây dựng và thiết kế mô hình mô phỏng, thực thi mã phát hiện 

và sửa lỗi Hamming sử dụng ngôn ngữ lập trình LabVIEW và 

nền tảng phần cứng hỗ trợ là NI MyRIO-1900. 
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46 Đại học Thiết kế hệ thống đo cƣờng độ 

âm thanh ứng dụng trong nhà 

máy xí nghiệp 

Hoàng Anh 

Oanh 

Đinh Văn 

Nam 

Thiết kế và thi công mạch điện tử có chức năng đo lƣờng cƣờng 

độ âm thanh của môi trƣờng xung quanh. 

47 Đại học Nghiên cứu dạng điều chế RZ 

và NRZ cho hệ thống thông tin 

quang WDM tốc độ cao 

Nguyễn Thị 

Hoài Linh 

Đoàn Thị 

Thanh Thảo 

Nghiên cứu về hệ thống quang WDM tốc độ cao và các dạng 

điều chế RZ, NRZ. Mô phỏng đánh giá các dạng điều chế. 

48 Đại học Nghiên cứu công nghệ OFDM 

quang trong RoF 

Mai Thị 

Nhung 

Đoàn Thị 

Thanh Thảo 

Nghiên cứu mạng quang RoF ứng dụng công nghệ OFDM, mô 

phỏng đánh giá chất lƣợng 1 tuyến quang điển hình. 

49 Đại học Xây dựng ứng dụng đặt món ăn 

cho nhà hàng Bó Ban – Sơn 

La 

Lò Đình 

Hiệp 

Đỗ Văn 

Quyền 

Đồ án trình bày những kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng 

trên Android, và áp dụng trong việc xây dựng ứng dụng đặt 

món ăn cho nhà hàng Bó Ban – Sơn La. 

50 Đại học Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động Viettel Hà 

Nam 

Nịnh Tố 

Oanh 

Đỗ Văn 

Quyền 

Đồ án trình bày về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động của Viettel tại Hà Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp 

quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cho Viettel tại 

Hà Nam cho giai đoạn 2020 đến 2030. 

51 Đại học Đo và đánh giá chất lƣợng 

mạng di động Viettel trong tòa 

nhà Green Park 

Nguyễn 

Mạnh Tiến 

Đỗ Văn 

Quyền 

Đồ án trình bày về giải pháp phủ sóng di động trong tòa nhà 

cao tầng (IBS), ứng dụng giải pháp phủ sóng di động cho mạng 

Viettel trong tòa nhà Green Park. Từ đó tiến hành việc đo lƣờng 

và đánh giá chất lƣợng mạng di động Viettel trong tòa nhà 

Green Park sau khi đã triển khai IBS. 

52 Đại học Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động VNPT Hà 

Nam 

Nguyễn 

Anh Tú 

Đỗ Văn 

Quyền 

Đồ án trình bày về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động của VNPT tại Hà Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp 

quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cho VNPT tại 

Hà Nam cho giai đoạn 2020 đến 2030. 

53 Đại học Nghiên cứu hệ thống truyền 

hình số mặt đất thế hệ thứ 2 

Nguyễn 

Văn Dƣơng 

Đỗ Huy Khôi Tìm hiểu các vấn đề kỹ thuật của hệ thống truyền hình số 

mặt đât theo tiêu chuẩn DVB_T2,từ đó đánh giá, đề xuất áp 

dụng 
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54 Đại học Nghiên cứu hệ thống truyền 

hình số vệ tinh thế hệ thứ 2 

Nguyễn 

Văn Huy 

Đỗ Huy Khôi Tìm hiểu các vấn đề kỹ thuật của hệ thống truyền hình số mặt 

đât theo tiêu chuẩn DVB_S2,từ đó đánh giá, đề xuất áp dụng 

55 Đại học Nghiên cứu giao thức 

6LOWPAN trong IoT 

Nguyễn 

Tiến Đạt 

Đỗ Huy Khôi Tìm hiểu các vấn đề kỹ thuật của bộ giao thức 6LOWPAN từ 

đó đánh giá, đề xuất áp dụng cho hệ thống IoT. 

56 Đại học Đánh giá triển khai các dịch vụ 

mạng 4G của Viettel tại TP 

Thái Nguyên 

Lục Thị 

Thùy 

Phạm Văn 

Ngọc 

Tổng quan mạng 4G triển khai ở Việt Nam, đánh giá triển khai 

mạng 4G của Viettel tại khu vực TP Thái Nguyên 

57 Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình 

hệ thống bãi đỗ xe thông minh 

dựa trên công nghệ Internet vạn 

vật kết nối và Bigdata 

Nguyễn 

Ngọc Sơn 

Phạm Thành 

Nam 

Đề tài đề xuất mô hình hệ thống trợ giúp, quản lý đỗ xe thông 

minh dựa trên các công nghệ IoT và lƣu trữ dữ liệu lớn. 

58 Đại học Kỹ thuật điều chế QPSK trong 

hệ thống thông tin quang 

Hoàng Thị 

Hồng 

Mạc Thị 

Phƣợng 

Tổng quan hệ thống thông tin quang và điều chế QPSK, kỹ 

thuật điều chế QPSK trong hệ thống thông tin quang. Mô phỏng 

và đánh giá kết quả 

59 Đại học Thiết kế hệ thống mạng LAN 

và CAMERA cho nhà máy DY 

ELACEN 

Nông Thị 

Thu Hƣờng 

Mạc Thị 

Phƣợng 

- Nghiên cứu về hệ thống mạng LAN và hệ thống CAMERA 

giám sát cho một nhà máy. 

- Xây dựng đƣợc hệ thống mạng LAN và CAMERA để có thể 

đƣa vào lắp đặt cho nhà máy DYELACEN. 

60 Đại học Đánh giá chất lƣợng mạng truy 

nhập quang tại khu vực huyện 

Phổ Yên 

Bùi Thị Huế Mạc Thị 

Phƣợng 

Tổng quan về hệ thống mạng truy nhập quang tại khu vực Phổ 

Yên. Mô phỏng cấu trúc mạng và tuyến cáp trên địa bàn. Dùng 

phần mềm Optisystem để mô phỏng và đánh giá so với thực tế. 

61 Đại học Thiết kế mạng Thông tin di động 

khu vực thành phố Bắc Ninh 

Nguyễn Bá 

Cần 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

Tổng quan về Thông tin di động, thực trang mạng TTDĐ của tỉnh 

Bắc Ninh. Các nguyên tắc thiết kế và số liệu tính toán chi tiết 

62 Đại học Thiết kế mạng truyền dẫn 

đƣờng trục khu vực thành phố 

Tuyên Quang 

Triệu Văn 

Vũ 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

Tổng quan về Truyền dẫn cáp quang, thực trang mạng truyền 

dẫn quang của tỉnh Tuyên Quang. Các nguyên tắc thiết kế và số 

liệu tính toán chi tiết 
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63 Đại học Công nghệ DVB – S2 và mã 

hóa kênh truyền sử dụng LDPC 

Đỗ Thị 

Thảo 

Hoàng Văn 

Thực 

Mục đích của đồ án là trình bày sự khác biệt giữa DVB-S2 và 

DVB-S sẽ đi sâu tìm hiểu nguyên lý và cơ chế nào đã tạo ra 

đƣợc mã LDPC mạnh nhƣ vậy. Hiêu năng của LDPC so với 

giới hạn Shannon cũng sẽ đƣợc chứng tỏ đơn giản qua công cụ 

mô phỏng trong đồ án. 
64 Đại học Vấn đề năng lƣợng trong mạng 

cảm biến 

không dây mô phỏng và đánh 

giá 

Lƣu Thị 

Hoa 

Hoàng Văn 

Thực 

Mục đích của đồ án này là tìm hiểu các vấn đề liên quan tới 

năng lƣợng trong mạng Wireless Sensor, từ đó đƣa ra các giải 

pháp tiết kiệm năng lƣợng trong mạng và tận dụng các nguồn 

năng lƣợng sạch trong tự nhiên. 
65 Đại học Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân 

số ảnh 

Lê Mạnh 

Hùng 

Hoàng Văn 

Thực 

Nghiên cứu đánh giá kỹ thuật nhúng thủy vân dựa trên DCT 

qua đó phát triển, cải tiến kỹ thuật nhúng thủy vân dựa vào 

phƣơng pháp biến đổi DCT. Cài đặt và thử nghiệm kỹ thuật 

nhúng thủy vân dựa trên DCT. 
66 Đại học Nghiên cứu các giải pháp bảo 

mật trong mạng thông tin di 

động 4G/LTE 

Nguyễn Thị 

Thủy 

Hoàng Văn 

Thực 

Đồ án tập trung nghiên cứu về các giải pháp bảo mật, ngăn 

chặn tấn công tƣơng ứng với các rủi ro, mối đe dọa có thể xảy 

đến khi triển khai mạng thông tin di động 4G/LTE 
67 Đại học Mô phỏng, đánh giá chất lƣợng 

truyền tin số sử dụng mã 

Hamming. 

Nguyễn 

Việt Dũng 

Đào Thị 

Phƣợng 

Tìm hiểu tổng quan về hệ thống truyền tin, các loại mã hóa 

kênh, mã Hamming, các phƣơng pháp điều chế số. Mô phỏng, 

đánh giá chất lƣợng truyền tin số sử dụng mã Hamming với các 

phƣơng pháp điều chế số khác nhau. 
68 Đại học Nghiên cứu mạng quang thụ 

động GPON và ứng dụng trên 

mạng FTTH tại trung tâm viễn 

thông Thanh Hóa. 

Đỗ Huy 

Thông 

Đào Thị 

Phƣợng 

Tìm hiểu tổng quan về hệ thống thông tin quang, công nghệ 

mạng quang thụ động GPON. Ứng dụng công nghệ GPON trên 

mạng FTTH tại trung tâm viễn thông Thanh Hóa. 

69 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành 

bảo dƣỡngvà khắc phục lỗi máy 

theo dõi bệnh nhân B40i 

Trần Hữu  

Nam 

Nguyễn Sỹ 

Hiệp 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố  máy theo dõi bệnh 

nhân B40i 
70 Đại học Thiết kế gối ngủ tích hợp một 

số tính năng để cải  thiện chất 

lƣợng giấc ngủ 

Lê Hạ Vi Nguyễn Thế 

Dũng 

Đồ án tập trung vào tìm hiểu về những dòng vi điều khiển tiên 

tiến. Nghiên cứu về sinh lý giấc ngủ của con ngƣời. Qua đó 

thiết kế và xây dựng thiết bị gối ngủ có tích hợp một số tính 

năng để cải thiện chất lƣợng giấc ngủ. 
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71 Đại học Nghiên cứu vận hành và bảo 

dƣỡng máy xét nghiệm huyết 

học tự động BC-3000 plus 

Ma Mỹ 

Uyên 

Đoàn Mạnh 

Cƣờng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy xét nghiệm huyết học tự động BC-

3000 plus 

72 Đại học Nghiên cứu vận hành và bảo 

dƣỡng máy xét nghiệm sinh 

hoá Metrolab 2300 plus 

Trần Quang 

Ngọc 

Đoàn Mạnh 

Cƣờng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy xét nghiệm sinh hóa Metrolab 2300 

plus 

73 Đại học Nghiên cứu vận hành và khắc 

phục sự cố thiết bị đo mắt: Máy 

đo tốc độ tự động GR-3500KA 

Trần Ngọc  

Thành 

Nguyễn Thị 

Hƣơng Ly 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố thiết bị đo mắt. 

74 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng máy xét nghiệm 

sinh hóa bán tự động BA-88A 

Nguyễn 

Ngọc Sơn 

Nguyễn Ngọc 

Lan 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng  máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động 

BA-88A. 

75 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành 

máy siêu âm Siemen Acuson 

S1000 

Nguyễn 

Khánh Huy 

Đoàn Mạnh 

Cƣờng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy siêu âm Siemen Acuson S1000 

76 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành 

Robot hỗ trợ phẫu thuật  

Renaissance Mazor  

Trịnh Ngọc 

Sơn 

Nguyễn 

Thành Trung 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành robot hỗ trợ phẫu thuật Renaissance Mazor 

77 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng máy tiệt trùng nhiệt 

độ thấp công nghệ plasma 

STERRAD 100S 

Phan Thanh 

Quyền 

Trần Thị 

Thanh Hƣơng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ 

plasma STERRAD 100S 

78 Đại học Thiết kế hệ thống kiểm soát 

dáng đứng hỗ trợ việc điều trị 

bệnh nhân phục hồi chức năng 

chân 

Nguyễn 

Văn Tuyên 

Nguyễn Thế 

Dũng 

Đồ án thực hiện việc thiết kế hệ thống kiểm soát dáng đứng sử 

dụng các cảm biến chuyên dụng. Hệ thống này có thể hỗ trợ 

điều trị bệnh nhân phục hồi chức năng 

79 Đại học Nghiên cứu về máy Monitor 

theo dõi sản khoa  

Hoàng Thị 

Linh 

Trần Đức 

Hoàng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành máy Monitor theo dõi sản khoa. 
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80 Đại học Nghiên cứu vận hành và bảo 

dƣỡng máy xét nghiệm sinh hóa 

Model: XL-600 (ERBA – ĐỨC)  

Phạm Thị 

Thu Trang 

Trần Đức 

Hoàng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy xét nghiệm sinh hóa Model:XL-600 

81 Đại học Nghiên cứu máy tán sỏi lazer 

Holmium Sphinx 45W - LISA 

Lƣơng Duy 

Long 

Nguyễn Thị 

Bích Điệp 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận 

hành bảo dƣỡng máy tán sỏi laze Holmium Sphinx 45W-LISA 

82 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng máy xét nghiệm 

huyết học CONVERGYS X3 

Nguyễn Thị 

Thu  Trà 

Trần Thị 

Thanh Hƣơng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy xét nghiệm huyết học 

CONVERGYSX3 

83 Đại học Nghiên cứu quy trình lắp đặt, 

vận hành, bảo dƣỡng và khắc 

phục lỗi máy gây mê kèm thở 

Fabius Flus 

Trần Văn 

Duy 

Nguyễn Sỹ 

Hiệp 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục lỗi máy gây mê kèm thở 

Fabius Flus. 

84 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng  máy thở hồi sức đa 

năng 3E Evolution Advanced  

Nguyễn 

Ngọc Anh 

Trần Thị 

Thanh Hƣơng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy thở hồi sức đa 

năng 3
E
 Evolution Advanced 

85 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành 

bảo dƣỡng và khắc phục một số 

sự cố máy cardico 306 và CP50 

plus 

Nguyễn 

Công Trình 

Phùng Trung 

Nghĩa 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy Cardip 306 và 

CP50 plus 

86 Đại học Nghiên cứu về máy gây mê 

kèm thở Fabius Plus XL 

Nguyễn Bùi 

Bảo 

Trần Đức 

Hoàng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy gây mê kèm 

thở Fabius Plus XL 

87 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng  máy thẩm mỹ C-

PLUS 

Cao Văn  

Linh 

Nguyễn Thế 

Dũng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy thẩm mỹ C-Plus 

88 Đại học Nghiên cứu về xạ trị ung thƣ 

bằng máy gia tốc tuyến tính 

Primus 

Đặng Thị 

Thanh Vân 

Đoàn Mạnh 

Cƣờng 

Đồ án nghiên cứu về quy trình  và những vấn đề kỹ thuật liên 

quan đến xạ trị ung thƣ bằng máy gia tốc tuyến tính Primus 
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89 Đại học Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ 

thống theo dõi truyền dịch tĩnh 

mạch trong bệnh viện 

Hoàng 

Quang Vinh 

Nguyễn Thế 

Dũng 

Đồ án nghiên cứu thiết kế và thực thi hệ thống theo dõi truyền 

dịch tĩnh mạch trong  bệnh viện. 

90 Đại học Nghiên cứu, vận hành, bảo 

dƣỡng và khắc phục sự cố máy 

siêu âm xách tay A6 sonoscape 

Lƣu Mã 

Giám 

Đỗ Thị Hiên Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy siêu âm xách 

tay A6 sonoscape 

91 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành 

và bảo dƣỡng máy xét nghiệm 

sinh hóa BS380 

Lý Thị 

Thanh 

Nguyễn Ngọc 

Lan 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy xét nghiệm sinh hóa BS380. 

92 Đại học Nghiên cứu máy bơm tiêm điện 

Perfusor Space PCA 

Quách Thị 

Huyền 

Trang 

Nguyễn Thị 

Bích Điệp 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành máy bơm tiêm điện Perfusor Space PCA. 

93 Đại học Nghiên cứu về quy trình đấu 

thầu trang thiết bị y tế 

Đỗ Thị 

Minh 

Thƣơng 

Nguyễn Thị 

Hƣơng Ly 

Đồ án nghiên cứu về quy trình đấu thầu trang thiết bị y tế. 

94 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng và khắc phục một số 

sự cố máy đo loãng xƣơng 

Osteo Pro UBD2002A 

Nguyễn 

Đức Hiệp 

Nguyễn Thị 

Hƣơng Ly 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy đo loãng 

xƣơng Osteo Pro UBD2002A. 

95 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng và khắc phục sự cố 

máy siêu âm 4D S11 hãng 

SonoSpace 

Hoàng Thị 

Kiểm 

Trần Thị 

Thanh Hƣơng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy siêu âm 

4DS11 hãng SonoScape. 

96 Đại học Nghiên cứu máy x quang 

Innova IGS 630 

Vi Đức 

Trung 

Trần Đức 

Hoàng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành máy X-Quang Innova IGS 630. 

97 Đại học Nghiên cứu thiết kế, chế tạo 

thiết bị đo thị lực 

Nguyễn 

Hồng Thái 

Nguyễn Ngọc 

Lan 

Đồ án nghiên cứu thiết kế và thực thi thiết bị đo thị lực 
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98 Đại học Nghiên cứu về lồng ấp trẻ sơ 

sinh Careplus 

Phạm Thị 

Minh Trang 

Nguyễn 

Thành Trung 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng lồng ấp trẻ sơ sinh Careplus. 

99 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng và khắc phục sự cố 

máy cắt đốt khối u sử dụng 

sóng cao tần RFA (Radio 

Frequency Ablation)  

Đỗ Ngọc 

Quỳnh 

Nguyễn 

Thành Trung 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy cắt đột khối u 

sử dụng sóng cao tần 

100 Đại học Nghiên cứu quy trình cài đặt hệ 

thống khí y tế 

Nguyễn 

Khánh Linh 

Nguyễn 

Thành Trung 

Đồ án nghiên cứu về quy trình cài đặt hệ thống khí y tế. 

101 Đại học Nghiên cứu khai thác sử dụng 

nồi hấp tiệt trùng tự động 

Steridium 

Phan Minh 

Huệ 

Phùng Trung 

Nghĩa 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành nồi hấp tiệt trùng tự động Steridium. 

102 Đại học Nghiên cứu máy tiêm thuốc cản 

quang Salient dùng trong chụp 

CT 

Triệu Thị 

Trang 

Nguyễn Thị 

Bích Điệp 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động,  máy tiêm 

thuốc cản quang Salient dùng trong chụp CT. 

103 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành 

bảo dƣỡng máy thở Engstrom 

Pro 

Nguyễn 

Hồng Nhật 

Nguyễn Sỹ 

Hiệp 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy thở Engstrom Pro 

104 Đại học Nghiên cứu vận hành, bảo 

dƣỡng và khắc phục lỗi máy 

siêu âm Sonoace R7 của hãng 

Samsung Medison 

Hà Thanh 

Duy 

Đỗ Thị Hiên Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy siêu âm 

Sonoace R7 của hãng Samsungg Medison 

105 Đại học Nghiên cứu thiết kế thiết bị 

giám sát và cảnh báo nồng độ 

cồn cá nhân 

Chu Thị 

Thu Huyền 

Đỗ Thị Hiên Đồ án nghiên cứu thiết kế và  thực thi thiết bị giám sát và cảnh 

báo nồng độ cồn sử dụng cho cá nhân. 

106 Đại học Nghiên cứu máy nội soi tiêu 

hóa EPK i7010 

Bế Hoàng 

Yến 

Trần Đức 

Hoàng 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy nội soi tiêu hóa EPK i7010 
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107 Đại học Xây dựng phần mềm chƣơng 

trình theo dõi và phân tích dữ 

liệu dáng đứng dành cho bệnh 

nhân phục hồi chức năng chân 

Vũ Thị 

Thủy Ngân 

Nguyễn Thế 

Dũng 

Đồ án thực hiện xây dựng phần mềm phân tích dữ liệu dáng 

đứng  cho hệ thống kiểm soát dáng đứng bệnh nhân phục hồi 

chức năng chân. 

108 Đại học Nghiên cứu thiết kế hệ thống 

theo dõi qua mạng không dây 

các thông số thân nhiệt, nhịp 

tim, độ bão hòa oxy trong máu 

Trần Anh 

Tú 

Trần Thị 

Thanh Hƣơng 

Đồ án thiết kế và thực thi hệ thống đo và truyền qua mạng 

không dây các thông số thân nhiệt, nhịp tim, độ bão hòa ô xi 

trong máu. 

109 Đại học Nghiên cứu thiết kế hệ thống 

theo dõi nồng độ bụi trong 

không khí 

Vũ Đình 

Cƣờng 

Đỗ Thị Hiên Đồ án thiết kế hệ thống theo dõi nồng độ bụi trong không khí. 

110 Đại học Nghiên cứu thiết kế, chế tạo 

thiết bị hỗ trợ quá trình điều trị 

bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính 

Đặng Thị 

Hƣơng 

Phùng Trung 

Nghĩa 

Đồ án thiết kế và thực thi thiết bị hỗ trợ quá trình điều trị bệnh 

tắc nghẽn phổi mãn tính. 

111 Đại học Nghiên cứu máy chụp cắt lớp 

vi tính CT Scanner - Model 

SOMATOM Definition AS 

Ma Văn 

Thiện 

Nguyễn Sỹ 

Hiệp 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner-Model 

SOMATOM Definition AS 

112 Đại học Xây dựng ứng dụng theo dõi hồ 

sơ sức khỏe, bệnh lí cá nhân sử 

dụng ngôn ngữ Swift 

Hoàng Thị 

Vân Anh 

Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung 

Đồ án xây dựng ứng dụng theo dõi hồ sơ sức khỏe,  bệnh lý cá 

nhân sử dụng ngôn ngữ Swift. 

113 Đại học Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ 

chẩn đoán các bệnh về mắt 

Đinh Thị 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Bích Điệp 

Đồ án xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về 

mắt. 

114 Đại học Nghiên cứu quy trình tham gia 

đấu thầu cung ứng các mặt 

hàng hóa chất ,vật tƣ y tế tại 

Công TNHH Xuất Nhập Khẩu 

Thiết Bị Y Tế An Bình  

Phạm Thị 

Thảo 

Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung 

Đồ án nghiên cứu về quy trình tham gia đấu thầu cung ứng các 

mặt hàng hóa chất, vật tƣ y tế tại một công ty về TBYT. 
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115 Đại học Nghiên cứu về máy chụp cắt 

lớp vi tính CT Scanner 128 lát 

SOMATOM Perspective 

Siemens 

Phạm Văn  

Trƣờng 

Nguyễn Sỹ 

Hiệp 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy chụp 

cắt lớp vi tính CT scanner 128 lát SOMATOM Perspective 

Siemens. 

116 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng và khắc phục một số 

sự cố máy thẩm mỹ Elight 

m90e   

Lê Minh 

Công 

Đỗ Thị Hiên Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy thẩm mỹ 

Eligh m90e 

117 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành 

bảo dƣỡng và khắc phục một số 

sự cố máy phân tích huyết học 

tự động XS-800i 

Nguyễn 

Hoàng 

Ngọc Bảo 

Nguyễn 

Thành Trung 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy phân tích 

huyết học tự động XS-800i. 

118 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành 

bảo dƣỡng và khắc phục một số 

sự cố máy xét nghiệm sinh hóa 

tự động JCA-BM6010C 

Hồ Thị 

Phƣợng 

Nguyễn 

Thành Trung 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy xét nghiệm 

sinh hóa tự động JCA-BM6010C. 

119 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành 

bảo dƣỡng và khắc phục sự cố 

máy laser nội mạch VenaCure 

1470 

Nguyễn Thị 

Hƣờng 

Nguyễn 

Thành Trung 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố máy laser nôi 

mạch VenaCure 1470. 

120 Đại học Nghiên cứu quy trình vận hành, 

bảo dƣỡng và khắc phục một số 

sự cố hệ thống đốt U bằng sóng 

VIBA 

Châm Thị 

Nguyệt 

Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng và khắc phục các sự cố hệ thống  cắt đốt U 

bằng sóng VIBA. 

121 Đại học  Nghiên cứu vận hành và bảo 

dƣỡng máy Trợ Thở Cpap 

BMC - 630A 

Bế Ngọc 

Thiện 

Phùng Trung 

Nghĩa 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình 

vận hành bảo dƣỡng máy trợ  thở Cpap BMC-630A 
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TT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG  

TÓM TẮT 

1 Đại học Xây dựng video 3D mô phỏng quá 

trình sơ cứu trẻ bị hóc dị vật 

Nguyễn Mộng Hà Đỗ Thị Bắc Thiết kế mô hình 3D, làm chuyển động cho nhân vật 

và dựng video mô phỏng quá trình sơ cứu trẻ bị hóc 

dị vật. 

2 Đại học Xây dựng chiến dịch truyền thông 

hỗ trợ tuyển sinh của Trƣờng đại 

học CNTT và TT Thái Nguyên 

Mã Thị Hiệp Đỗ Thị Bắc Xây dựng các video, bài viết,tạo quảng cáo, các 

chiến dịch nhằm mục đích truyền thông cho truyền 

thông hỗ trợ tuyển sinh của Trƣờng ĐH CNTT&TT 

Thái Nguyên 

3 Đại học Xây dựng video quảng bá hình 

ảnh Trƣờng đại học CNTT và TT 

Thái nguyên 

Nguyễn Minh Tú Đỗ Thị Bắc Lên kịch bản, xây dựng các video về các hoạt động, về 

sinh viên, giảng viên, và các hoạt động khác nhằm quảng 

bá hình ảnh Trƣờng ĐH CNTT&TT Thái Nguyên 

4 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 3D "Âm 

mƣu của cá sấu" 

Trần Quốc Bình Đỗ Thị Chi Tổng quan về hoạt hình 3D, một số công cụ phần 

mềm xây dựng phim hoạt hình 3D 

Lên ý tƣởng kịch bản, dựng mô hình 3D, tạo chuyển động 

và hoàn thiện phim hoạt hình 3D “Âm mƣu cá sấu”. 

5 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 3D 

"Đáng đời cá sấu" 

Trần Thị Hƣờng Đỗ Thị Chi Tổng quan về hoạt hình 3D, một số công cụ phần 

mềm xây dựng phim hoạt hình 3D 

Lên ý tƣởng kịch bản, dựng mô hình 3D, tạo chuyển động 

và hoàn thiện phim hoạt hình 3D “Đáng đời cá sấu”. 

6 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 3D 

"Best friend" 
Lê Thị Hoài Phƣơng Đỗ Thị Chi Tổng quan về hoạt hình 3D, một số công cụ phần 

mềm xây dựng phim hoạt hình 3D 

Lên ý tƣởng kịch bản, dựng mô hình 3D, tạo chuyển 

động và hoàn thiện phim hoạt hình 3D “Best friend”. 

7 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 2D 

"Quà tặng cuộc sống" 

Lƣơng Thị Vân Anh Đỗ Thị Phƣợng Xây dựng kịch bản, thiết kế nhân vật, phối cảnh, tạo 

chuyển động từ đó sử dụng kỹ thuật thiết kế, ghép 

âm thanh hình ảnh thành bộ phim hoạt hình 2D "Quà 

tặng cuộc sống" có ý nghĩa giáo dục 

8 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 2D "Cậu 

bé Gôm" 

Hứa Anh Chức Đỗ Thị Phƣợng Xây dựng kịch bản, thiết kế nhân vật, phối cảnh, tạo 

chuyển động từ đó sử dụng kỹ thuật thiết kế, ghép 

âm thanh hình ảnh thành bộ phim hoạt hình 2D "Cậu 

bé Gôm" 
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9 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 2D 

"Giáo dục trẻ em" 

Trịnh Đăng Nhật Đỗ Thị Phƣợng Xây dựng kịch bản, thiết kế nhân vật, phối cảnh, tạo 

chuyển động từ đó sử dụng kỹ thuật thiết kế, ghép 

âm thanh hình ảnh thành bộ phim hoạt hình 2D 

"Giáo dục trẻ" 

10 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 2D "Cậu 

bé Lucy" 

Đoàn Viết Tùng Đỗ Thị Phƣợng Xây dựng kịch bản, thiết kế nhân vật, phối cảnh, tạo 

chuyển động từ đó sử dụng kỹ thuật thiết kế, ghép 

âm thanh hình ảnh thành bộ phim hoạt hình 2D "Cậu 

bé Lucy" 

11 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 2D "Bạn 

bè" 

Nguyễn Thị Hiền Phan Thị Cúc Xây dựng kịch bản phim, thiết kế nhân vật, bối cảnh, 

tạo chuyển động, lồng ghép âm thanh để tạo thành bộ 

phim hoạt hình 2D “Bạn bè” 

12 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 2D "Cây 

táo thần và cậu bé" 

Vi Thị Thu Ngân Phan Thị Cúc Xây dựng kịch bản phim, thiết kế nhân vật, bối cảnh, 

tạo chuyển động, lồng ghép âm thanh để tạo thành bộ 

phim hoạt hình 2D “Cây táo thần và cậu bé” 

13 Đại học Xây dựng video 2D Motion 

Graphic "Mạng ảo" 

Nguyễn Thu Thảo Phan Thị Cúc Xây dựng kịch bản phim, thiết kế nhân vật, bối cảnh, 

tạo chuyển động, lồng ghép âm thanh để tạo thành bộ 

phim hoạt hình 2D “Mạng ảo” 

14 Đại học Ứng dụng mô phỏng quá trình sản 

xuất thuốc viên nén Paracetamol 

Trần Văn Tuyên Lê Sơn Thái Nghiên cứu các kỹ thuật mô phỏng bề mặt, hiệu ứng 

hạt áp dụng trong quá trình mô phỏng sản xuất viên 

nén Paracetamol 

15 Đại học Xây dựng game VR bảo vệ ngân 

hà sử dụng kính Google 

Cardboard 

Lƣơng Văn Nam Lê Sơn Thái Tìm hiểu các kỹ thuật xây dựng trong chơi từ đó áp 

dụng xây dựng trò chơi bảo vệ ngân hà sử dụn kính 

Google Cardboard 

16 Đại học Xây dựng game 3D "Cuộc chiến 

cuối cùng" bằng Unity 

Ngô Hồng Thái Lê Sơn Thái Tìm hiểu các  kỹ thuật xây dựng trong chơi từ đó áp 

dụng xây dựng trò chơi "Cuộc chiến cuối cùng" với 

công nghệ của Unity 

17 Đại học Mô phỏng quá trình hoạt động của 

các thiết bị sản xuất trong ứng 

dụng "Mô phỏng quy trình sản 

xuất thuộc Paracetamol". 

Bùi Thị Thu Nga Mã Văn Thu Khảo sát thực tế, 

Xây dựng kịch bản video, thiết kế mô hình thiết bị, 

cảnh, tạo chuyển động, lồng ghép âm thanh để tạo 

thành một Video mô phỏng 3D hoàn chỉnh 



18 

 

TT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG  

TÓM TẮT 

18 Đại học Phim hoạt hình 2D "Quá trình trao 

đổi khí qua da của giun đất" 

Thân Thị Hƣơng Mã Văn Thu Khảo sát thực tế của loài giun đất, Xây dựng kịch 

bản phim, thiết kế nhân vật, bối cảnh, tạo chuyển 

động, lồng ghép âm thanh để tạo thành một bộ phim 

hoạt hình 2D hoàn chỉnh. 

19 Đại học Xây dựng seri phim hoạt hình 2D 

trả lời một số câu hỏi vì sao 

Lƣu Thị Kim Chi Hà Mỹ Trinh Tổng quan về hoạt hình 2D, một số công nghệ sử 

dụng xây dựng phim hoạt hình 2D 

Xây dựng kịch bản phim, thiết kế nhân vật, bối cảnh, 

tạo chuyển động, lồng ghép âm thanh hoàn thiện 

phim hoạt hình 2D “Trả lời một số câu hỏi vì sao”. 

20 Đại học Xây dựng hoạt hình 3D "Gia đình" Dƣơng Thị Thu 

Hƣơng 

Hà Mỹ Trinh Tổng quan về hoạt hình 3D, một số công cụ phần 

mềm xây dựng phim hoạt hình 3D 

Lên ý tƣởng kịch bản, dựng mô hình 3D, tạo chuyển 

động và hoàn thiện phim hoạt hình 3D “Gia đình” 

21 Đại học Xây dựng video 2D "Giới thiệu về 

trùng roi" 

Hà Thị Hồng 

Phƣợng 

Hà Mỹ Trinh Tổng quan về hoạt hình 2D, một số công nghệ sử 

dụng xây dựng phim hoạt hình 2D 

Xây dựng kịch bản phim, thiết kế nhân vật, bối cảnh, 

tạo chuyển động, lồng ghép âm thanh hoàn thiện 

phim hoạt hình 2D “Giới thiệu về trùng roi”. 

22 Đại học Xây dựng video 2D "Đời sống và 

tập tính của Kangaroo" 

Nguyễn Thị Trang Hà Mỹ Trinh Tổng quan về hoạt hình 2D, một số công nghệ sử 

dụng xây dựng phim hoạt hình 2D 

Xây dựng kịch bản phim, thiết kế nhân vật, bối cảnh, 

tạo chuyển động, lồng ghép âm thanh hoàn thiện 

phim hoạt hình 2D “Đời sống và tập tính của 

Kangaroo” 

23 Đại học Xây dựng bộ phim hoạt hình 2D 

"Bài học cuộc sống". 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
Tạ Thị Thảo Tổng quan về hoạt hình 2D, một số công nghệ sử 

dụng xây dựng phim hoạt hình 2D 

Xây dựng kịch bản phim, thiết kế nhân vật, bối cảnh, 

tạo chuyển động, lồng ghép âm thanh hoàn thiện 

phim hoạt hình 2D “Bài học cuộc sống”. 

24 Đại học Xây dựng game 3D "Đua xe" Hoàng Gia Mạnh Tạ Thị Thảo Tổng quan về game 3D, tổng quan về Unity. 

Lên ý tƣởng kịch bản, xây dựng mô hình, lập trình 

tạo game 3D “Đua xe”. 
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25 Đại học Xây dựng video hoạt hình 2D 

"Cùng bé khám phá thế giới động 

vật" 

Trần Thị Thu Trang Tạ Thị Thảo - Tổng quan về hoạt hình 2D, một số công nghệ sử 

dụng xây dựng phim hoạt hình 2D 

-Tìm hiểu đặc tính của một số loài động vật.. 

- Xây dựng kịch bản, thiết kế bối cảnh, nhân vật, tạo 

chuyển động, thu âm, tạo âm thanh, hình hiệu cho video. 

26 Đại học Xây dựng phim hoạt hình 2D 

"Cơm rau cơm thịt" 

Nguyễn Thị Yến Tạ Thị Thảo Tổng quan về hoạt hình 2D, một số công nghệ sử 

dụng xây dựng phim hoạt hình 2D 

Xây dựng kịch bản phim, thiết kế nhân vật, bối cảnh, 

tạo chuyển động, lồng ghép âm thanh để tạo thành 

một bộ phim hoạt hình 2D hoàn chỉnh. 

27 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

cho doanh nghiệp Via Đà Lạt 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Đỗ Thị Bắc Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố quan 

trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, thiết kế bộ 

nhận diện thƣơng hiệu cho doanh nghiệp Via Đà Lạt 

28 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

cho doanh nghiệp kcom 

Lê Công Hậu Đỗ Thị Bắc Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố quan 

trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, thiết kế bộ 

nhận diện thƣơng hiệu cho doanh nghiệp kcom 

29 Đại học Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông 

cho Tee oreo team 

Tạ Quang Huy Đỗ Thị Bắc Tổng quan về ấn phẩm truyền thông, những yếu tố 

quan trọng trong thiết kế ấn phẩm truyền thông và thiết 

kế bộ ấn phẩm truyền thông cho Tee oreo team 

30 Đại học Vẽ minh hoạ truyện tranh Cô bé 

quàng khăn đỏ 

Trần Đức Anh Nguyễn Lộc Khái quát về minh hoạt truyện tranh, quá trình 

nghiên cứu thiết kế minh hoạt truyện cổ tích và ứng 

dụng thẩm mỹ, thiết kế bộ truyện hoàn chỉnh, bộ quà 

tặng, Poster, Standee, về cô bé quàng khan đỏ 

31 Đại học Vẽ minh hoạ minh hoạ truyện 

Thánh Gióng 

Phạm Văn Cƣơng Nguyễn Lộc +Tìm hiểu về truyện tranh và hình ảnh liên quan đến 

vẽ minh họa truyện. 

+Tìm hiểu về “ Truyện Thánh Gióng”. 

+ Tham khảo và phác thảo sơ qua ý tƣởng. 

+ Lên phác thảo truyện “Thánh Gióng” 

+Làm thêm về các vật phẩm đi kèm với truyện nhƣ: 

Tờ kẹp truyện, các hình ảnh trƣng bày,  khung 

tranh,các cái hình dán lên cốc  hoặc áo …. 

+Làm báo cáo và tổng hợp lại  tất cả và mang cho 

thầy xem và ký hoàn thành đồ án. 
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32 Đại học Vẽ minh hoạ truyện Anh Hùng 

Khiên 

Đinh Tiến Hoàng Nguyễn Lộc Khái quát về minh hoạt truyện tranh, quá trình 

nghiên cứu thiết kế minh hoạt truyện tranh Anh 

Hùng Khiên và ứng dụng thẩm mỹ, thiết kế bộ truyện 

hoàn chỉnh, bộ quà tặng, Poster, Standee, về Anh 

hùng Khiên 

33 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

công ty tnhh du lịch trung tâm việt 

( viet center tourist) 

Lƣơng Chi Khiêm Nguyễn Lộc Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố quan 

trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, thiết kế bộ 

nhận diện thƣơng hiệu du lịch trung  tâm việt 

34 Đại học Thiết kế minh hoạ truyện Sơn 

Tinh Thuỷ Tinh 

Lƣu Văn Huấn Nguyễn Lộc Khái quát về minh hoạt truyện tranh, quá trình 

nghiên cứu thiết kế minh hoạt truyện cổ tích và ứng 

dụng thẩm mỹ, thiết kế bộ truyện hoàn chỉnh, bộ quà 

tặng, Poster, Standee 

35 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu  

Bsa Group 

Lê Quang Minh Trần Từ Thành Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố quan 

trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, thiết kế bộ 

nhận diện thƣơng hiệu cho doanh nghiệp kcom 

36 Đại học Thiết kế bộ lịch 2020 về ẩm thực 

việt 

Nguyễn T Thu 

Huyền 

Trần Từ Thành Tổng quan về thiết kế một bộ lịch, những yếu tố 

quan trọng trong thiết kế bộ lịch. 

Thiết kế bộ lịch 2020 về ẩm thực việt gồm có lịch treo 

tƣờng, lịch để bàn, túi đựng lịch, lì xì, thiệp mừng năm 

mới, Catalog, sổ tay ẩm thực, Poster, cốc, quạt. 

37 Đại học thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

ngân hàng VS Pay 

Phạm Việt Hƣng Trần Từ Thành Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố quan 

trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, thiết kế bộ 

nhận diện thƣơng hiệu cho ngân hàng VS Pay. 

38 Đại học Thiết kế bộ lịch 2020 chủ đề Quan 

họ Bắc Ninh 

Trƣơng Thị Mỹ 

Chinh 

Trần Từ Thành Tổng quan về thiết kế một bộ lịch, những yếu tố 

quan trọng trong thiết kế bộ lịch. 

Thiết kế bộ lịch 2020 về chủ đề Quan họ Bắc Ninh 

gồm có lịch treo tƣờng, lịch để bàn, túi đựng lịch, lì 

xì, thiệp mừng năm mới, Catalog, sổ tay ẩm thực, 

Poster, cốc, quạt. 

39 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

công ty thời trang Velvet 

Đồng Trung Hiếu Trần Nguyễn Duy 

Trung 

Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố 

quan trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, 

thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu cho công ty thời 

trang Velvet 



21 

 

TT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG  

TÓM TẮT 

40 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

công ty mỹ phẩm Green Garden 

Trần Thị Hồng 

Nhung 

Trần Nguyễn Duy 

Trung 

Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố 

quan trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, 

thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu cho thƣơng hiệu 

Mỹ phẩm thiên nhiên Green Garden 

41 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

công ty cổ phần Vinina 

Trần Văn Hƣng Trần Nguyễn Duy 

Trung 

Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố 

quan trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, 

thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu cho công ty cổ 

phần Vinina. 

42 Đại học Thiết kế bộ catalouge hãng thời 

trang Clara 

Lê T Kim Vân 

Khánh 

Trần Nguyễn Duy 

Trung 

-Khái quát chung về ấn phẩm truyền thông, quá trình 

nghiên cứu thiết kế ấn phẩm truyền thông, thiết kế 

các sản phẩm logo, Catalogue, mác quần áo và một 

số sản phẩm khác cho hãng thời trang Clara 

43 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

công ty công nghệ Easy Media 

Nguyễn Văn Hòa Trần Nguyễn Duy 

Trung 

Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố 

quan trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, 

thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu cho công ty công 

nghệ Easy Media. 

44 Đại học Thiết kế ấn phẩm truyền thông 

hang thời trang FREAKER 

Nguyễn Tất Thành Trịnh Ngọc Hà Khái quát chung về ấn phẩm truyền thông  

FREAKER-, quá trình nghiên cứu thiết kế ấn phẩm 

truyền thông, thiết kế các sản phẩm logo, Catalogue 

và một số sản phẩm khác cho hãng thời trang 

FREAKER 

45 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

mẹ và bé Moonsol 

Nguyễn T Kim Anh Trịnh Ngọc Hà Khái quát chung về bộ nhận diện thƣơng hiệu mẹ và 

bé Moonsol , quá trình nghiên cứu thiết kế  bộ nhận 

diện thƣơng hiệu, thiết kế các sản phẩm logo, 

Catalogue và một số sản phẩm khác cho hãng thời 

trang mẹ và bé Moonsol 

46 Đại học Minh họa truyện tranh Thạch Sanh Nguyễn Bá Nguyên Trịnh Ngọc Hà Khái quát về minh hoạ truyện tranh, quá trình nghiên 

cứu thiết kế minh hoạt truyện  và ứng dụng, thiết kế 

bộ truyện hoàn chỉnh, bộ quà tặng, Poster, Standee 

47 Đại học Thiết kế giao diện game 2d 

drimbo 

Trần Thúy Quỳnh Dƣơng Thị Thúy Nga Tổng quan về game 2D, tìm hiểu về game 2d drimbo 

và thiết kế giao diện cho game 2d drimbo. 
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48 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

LS Shop 

Đỗ Minh Hiếu Dƣơng Thị Thúy Nga Khái quát chung về bộ nhận diện thƣơng hiệu LS 

Shop, quá trình nghiên cứu thiết kế  bộ nhận diện 

thƣơng hiệu, thiết kế các sản phẩm logo, Catalogue 

và một số sản phẩm khác cho  thƣơng hiệu LS Shop 

49 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

Veo 

Đinh Quang Huế Dƣơng Thị Thúy Nga Khái quát chung về bộ nhận diện thƣơng hiệu, quá 

trình nghiên cứu thiết kế  bộ nhận diện thƣơng hiệu, 

thiết kế các sản phẩm logo, Catalogue và một số sản 

phẩm khác cho  thƣơng hiệu Veo 

50 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

The Mix 

Nguyễn Thùy Linh Dƣơng Thị Thúy Nga Khái quát chung về bộ nhận diện thƣơng hiệu, quá 

trình nghiên cứu thiết kế  bộ nhận diện thƣơng hiệu, 

thiết kế các sản phẩm logo, Catalogue và một số sản 

phẩm khác cho  thƣơng hiệu The Mix. 

51 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

cho Công Ty Foresta Việt Nam 

Nguyễn Tuấn Anh Phạm Thị Ngọc Anh Trên cơ sở tìm hiểu về công ty Forester Việt Nam 

thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu cho công ty bao 

gồm thiết kế logo và thiết kế các sản phẩm đi kèm 

của bộ nhận diện (card visit, thẻ nhân viên, đồng 

phục, menu,...) sao cho phù hợp với tiêu chí của 

thƣơng hiệu 

52 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

cho Công Ty TNHH Thƣơng Mại 

Và Dịch Vụ in Tuấn Hƣng 

Vi Tiến Lập Phạm Thị Ngọc Anh Trên cơ sở tìm hiểu về công ty TNHH Thƣơng mại 

và Dịch vụ in Tuấn Hƣng thiết kế bộ nhận diện 

thƣơng hiệu cho công ty bao gồm thiết kế logo và 

thiết kế các sản phẩm đi kèm của bộ nhận diện (card 

visit, thẻ nhân viên, đồng phục, menu,... ) sao cho 

phù hợp với tiêu chí của thƣơng hiệu 

53 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

cho Công Ty VNG 

Hoàng Quốc Huy Phạm Thị Ngọc Anh Trên cơ sở tìm hiểu về công ty VNG thiet kế bộ nhận 

diện thƣơng hiệu cho công ty bao gồm thiết kế logo 

và thiết kế các sản phẩm đi kèm của bộ nhận diện 

(card visit, thẻ nhân viên, đồng phục, menu,... ) sao 

cho phù hợp với tiêu chí của thƣơng hiệu 

54 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

cho Nhà Hàng Hải Sản CÁ HỒI 

HOANG 

Vũ Trung Kiên Phạm Thị Ngọc Anh Trên cơ sở tìm hiểu về nhà hàng hải sản Cả Hồi 

Hoang thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu cho nhà 

hàng bao gồm thiết kế logo và thiết kế các sản phẩm 
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đi kèm của bộ nhận diện (card visit, thẻ nhân viên, 

đồng phục, menu,... ) sao cho phù hợp với tiêu chí 

của thƣơng hiệu 

55 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

cho Công Ty Phát Hành Game 

WINS 

Hoàng Văn Hiệu Phạm Thị Ngọc Anh Trên cơ sở tìm hiểu về công ty phát hành game 

WINSthiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu cho công ty 

bao gồm thiết kế logo và thiết kế các sản phẩm đi 

kèm của bộ nhận diện (card visit, thẻ nhân viên, đồng 

phục, menu,... ) sao cho phù hợp với tiêu chí của 

thƣơng hiệu 

56 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

công ty Bất Động Sản Bengul 

Mai Khánh Toàn Nguyễn Quang Minh Khái quát chung về bộ nhận diện thƣơng hiệu, quá 

trình nghiên cứu thiết kế  bộ nhận diện thƣơng hiệu, 

thiết kế các sản phẩm logo, Catalogue và một số sản 

phẩm khác cho  công ty bất động sản Bengul. 

57 Đại học Thiết kế minh họa truyện " Sự tích 

12 con giáp " 

Nông Thị Tƣơi Nguyễn Quang Minh Khái quát về minh hoạt truyện tranh, quá trình 

nghiên cứu thiết kế minh hoạt truyện cổ tích và ứng 

dụng thẩm mỹ, thiết kế bộ truyện hoàn chỉnh, bộ quà 

tặng, Poster, Standee, tờ gấp, giấy mời, Sticker cho 

bộ truyện “Sự tích 12 con giáp” 

58 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

công ty CP TASTORE 

Sầm Văn Huy Nguyễn Quang Minh - Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, quá trình 

nghiên cứu, thiết kế hệ thống nhận diện thƣơng hiệu. 

-Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, bộ nhận diện 

quà tặng, bộ nhận diện trƣng bày sản phẩm cho 

thƣơng hiệu thời trang TASTORE 

59 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

công ty Trách Nhiêm Hữu Hạn 

Xây Dựng và Thƣơng Mại Hòa 

An 

Đặng Thị Liên Nguyễn Quang Minh Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, quá trình 

nghiên cứu và thiết kế hệ thống nhận diện thƣơng 

hiệu, thiết kế bộ nhận diện cơ bản, bộ quà tặng, bộ 

trƣng bày cho công ty TNHH xây dựng và thƣơng 

mại Hòa An 

60 Đại học Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông 

Kiera 

Nguyễn Thị Ngà Nguyễn Quang Minh - Khái quát về ấn phẩm truyền thông, quá trình 

nghiên cứu ấn phẩm truyền thông 

- Thiết kế logo, cuốn Catalog, Poster, banner,.. và các 

sản phẩm đi kèm cho Kiera 
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61 Đại học Thiết kế giao diện game 2D 

kitchen god jump 

Đỗ Thị Dung Đỗ Thị Bắc Tổng quan về game 2D, tìm hiểu về game 2D kitchen 

god jump và thiết kế giao diện cho game 2D kitchen 

god jump 

62 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

cho công ty TNHH xây lắp tƣ vấn 

và thƣơng mại Ngọc Minh 

Triệu Thị Huyên Đỗ Thị Bắc Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố 

quan trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, 

thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu cho công ty TNHH 

xây lắp tƣ vấn và thƣơng mại Ngọc Minh 

63 Đại học Thiết kế giao diện game the way 

home 

Nguyễn T Thạch 

Thảo 

Trịnh Ngọc Hà Khái quát về  giao diện game, quá trình nghiên cứu 

thiết kế và ứng dụng thẩm mỹ, thiết kế bộ giao diện 

game the way home hoàn chỉnh, bộ quà tặng, Poster, 

Standee ,... 

64 Đại học Thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu 

công ty sơn Javitex 

Hoàng Trọng Thủy Trịnh Ngọc Hà -Tổng quan về nhận diện thƣơng hiệu, những yếu tố 

quan trọng trong thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu, 

thiết kế bộ nhận diện thƣơng hiệu cho công ty sơn 

Javitex 

- Thiết kế logo, cuống Catalog, Poster, banner,.. và 

các sản phẩm đi kèm 

3. Khoa Công nghệ thông tin 
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1  Đại học Phát triển ứng dụng gọi 

đồ ăn nhanh cho sinh 

viên trên nền tảng hệ 

sinh thái SVOnline 

Nguyễn Việt 

Chung 

Bùi Anh Tú Đồ án tốt nghiệp tập chung vào 3 vấn đề chính: 

- Nghiên cứu, tìm hiểu cách thức xây dựng 1 hệ thống phần mềm gồm đầy đủ 

các thành phần: ứng dụng di động cho khách hàng (ngƣời dùng cuối), web 

quản trị cho nhân viên và backend server để tƣơng tác với cơ sở dữ liệu. 

- Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng di động đa nền tảng với React Native. 

- Xây dựng hệ thống phần mềm đặt đồ ăn nhanh cho sinh viên dựa trên nền 

tảng hệ sinh thái SVOnline.  

Kết quả thực hiện: Hoàn thành nghiên cứu cả 3 vấn đề trên, xây dựng hoàn 

chỉnh một hệ thống phần mềm đặt đồ ăn nhanh. 
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2  Đại học Xây dựng website bán 

hàng cho cửa hàng 

HBShoe Phƣờng 

Phƣơng Lâm- TP Hòa 

Bình. 

Bùi Xuân Nam Bùi Thị 

Thanh Xuân 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính là: Tìm hiểu về PHP 

Framework LARAVEL và mySQL; Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống; 

Thiết kế giao diện và xây dựng  Website cho cửa hàng HBshoe Hòa Bình. 

Quá trình thực hiện sử dụng tiếp cận phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng; sử 

dụng PHP Framework LARAVEL để xây dựng và phát triển website. 

3  Đại học Xây dựng ứng dụng dự 

báo thời tiết cho điện 

thoại di động 

Đào Thị Nga Bùi Thị 

Thanh Xuân 
Nội dung đồ án gồm một số nội dung chính sau: 

- Tổng quan về lập trình thiết bị di động 

- Khảo sát phân tích thiết kế ứng dụng dự báo thời tiết 

- Xây dựng ứng dụng dự báo thời tiết trên Androi và IOS 

4  Đại học Xây dựng website giới 

thiệu và bán điện thoại 

di động 

Hà Trọng 

Nghiêm 

Bùi Thị 

Thanh Xuân 

Nội dung đồ án đạt đƣợc các kết quả sau: Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây 

dựng website giới thiệu và bán điện thoại di động. Hoàn thành về cơ bản yêu 

cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ thống website. Về mặt giao 

diện: website đơn giản, dễ thực hiện, đáp ứng thị hiếu ngƣời tiêu dùng. Xây 

dựng website bán điện thoại và thanh toán online. 

5  Đại học Xây dựng trò chơi bắn 

máy bay sử dụng Unity 

Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 

Bùi Thị 

Thanh Xuân 

Nội dung đồ án gồm một số nội dung chính:  

1. Cơ sở lý thuyết: Tổng quan về lập trình game, unity 2D và ngôn ngữ lập 

trình C#. 

2. Khảo sát hiện trạng và phân tích bài toán xây dựng trò chơi bắn máy bay 

3. Phân tích thiết kế trò chơi bắn máy bay theo cách tiếp cận hƣớng đối tƣợng;  

4. Xây dựng chƣơng trình trò chơi bắn máy bay. 

6  Đại học Nghiên cứu một số kỹ 

thuật kiểm thử cho hệ 

thống website 

Phạm Minh 

Nguyệt 

Bùi Thị 

Thanh Xuân 

Nội dung đồ án gồm một số nội dung sau: Tìm hiểu các kiến thức về kiểm thử 

để thực hiện đề tài. Tìm hiểu các kiến thức về Selenium IDE và selenium 

WebDriver. Nghiên cứu các tài liệu đặc tả yêu cần, phân tích thiết kế của 

website. Xây dựng testcase và tiến hành kiểm thử dựa vào các bản phân tích 

thiết kế, đặc tả yêu cầu của website. 

7  Đại học Xây dựng game 

"Flappy Anime" sử 

dụng Unity 

Nguyễn Tiến 

Vũ 

Bùi Thị 

Thanh Xuân 

Nội dung đồ án gồm một số nội dung chính: 1. Tìm hiểu thành công kiến thức 

cơ bản lập trình Game trên Unity; 2. Xây dựng thành công ứng dụng game 

Flappy Anime ver 1.0 trên hệ điều hành Android. 

8  Đại học Xây dựng Website cho 

Nhà hàng 268 Thái 

Nguyên 

Hầu Thị Dung Đàm Thanh 

Phƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính là: Tìm hiểu về ngôn ngữ lập 

trình PHP và MySQL; Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống sau đó là thiết 

kế giao diện và xây dựng Website nhà hàng 268 Thái Nguyên.   

Quá trình thực hiện sinh viên đã sử dụng phần mềm StartUML để phân tích 
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thiết kế hƣớng đối tƣợng;  Sử dụng phần mềm Notepad++ để soạn thảo code;  

Sử dụng phần mềm XAMPP để quản lý, xây dựng và phát triển website. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Thiết kế và xây dựng thành công Website cho nhà 

hàng 268 Thái Nguyên đảm bảo một số tính năng cơ bản. 

9  Đại học Xây dựng webstie bán 

hàng cho cửa hàng 

Green Mobile Thái 

Nguyên 

Đinh Văn 

Nguyện 

Đàm Thanh 

Phƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính là: Tìm hiểu về ASP.NET và 

SQL Server; Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống; Thiết kế giao diện và xây 

dựng Website cho cửa hàng Green Mobile - Thái Nguyên. 

Quá trình thực hiện sử dụng phần mềm StartUML để phân tích thiết kế hƣớng 

đối tƣợng; Sử dụng phần mềm Notepad++ để soạn thảo code và sử dụng phần 

mềm Microsoft Visual Studio để quản lý, xây dựng và phát triển website. 

Kết quả nghiên cứu đồ án đã thiết kế và xây dựng thành công Website cho cửa 

hàng Green Mobile -Thái Nguyên đảm bảo một số tính năng cơ bản. 

10  Đại học Sử dụng thuật toán gom 

cụm K-Means dự đoán 

kết quả học tập của sinh 

viên ICTU 

Đào Trần 

Chiến 

Đàm Thanh 

Phƣơng 

Nội dung của đồ tập trung vào 3 vấn đề chính: Kiến thức cơ sở về Đại số tuyến 

tính, học máy và ngôn ngữ lập trình Python. Bài toán gom cụm và thuật toán 

gom cụm Kmean; Ứng dụng thuật toán gom cụm để dự đoán kết quả học tập 

của sinh viên ICTU. 

 Quá trình thực hiện sinh viên đã sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và các thƣ 

viện để thực hiện các nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu, gom cụm, biểu diễn trực 

quan dữ liệu. 

Kết quả nghiên cứu đồ án đã thƣc hiện thuật toán gom cụm trên dữ liệu điểm đã 

công bố của sinh viên, từ đó đƣa ra một số dự báo, nhận xét đánh giá có ý nghĩa. 

11  Đại học Thiết kế mạng lan cho 

công ty TNHH khai 

thác và chế biến khoáng 

sản núi pháo 

Lê Thị Nhƣ 

Quỳnh 

Đàm Thanh 

Phƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu những vấn đề chính là: Tìm hiểu 

tổng quan về kiến thức mạng; Khảo sát thực địa, chi tiết đúng với số liệu tại 

đơn vị từ đó thiết kế đƣợc mô hình LAN hiệu quả cho đơn vị; 

Quá trình thực hiện: Sử dụng phần mềm CiCoPacket Tracerxây dựng đƣợc hệ 

thống mạng lan cho công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản núi pháo. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án, đã thiết kế đƣợc mô hình LAN hiệu quả cho 

đơn vị;  Lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu thực tế tại đơn vị. Trên cơ sở 

hạch toán dự toán chi phí cho quá trình lắp đặt. Tận dụng đƣợc cơ sở vật chất 

hiện có. Tìm hiểu và nắm đƣợc phần mềm ứng dụng của hệ thống LAN tại đơn 

vị, vận hành và bảo trì mạng. 
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12  Đại học Creating website 

eCommerce And a 

plugin Woocommerce 

Advanced Product 

Information of 

Wordpress 

Ngô Anh Tuấn Đàm Thanh 

Phƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào 4 vấn đề chính là: Khảo sát thực tế bài toán 

bán hàng tại cửa hàng; Đánh giá và phân tích hệ thống; Trình bày về các nội 

dung phân tích thiết kế hệ thống về mặt chức năng, dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ 

liệu và mô tả một số lƣu đồ các thao tác cơ bản đƣợc thực thi hệ thống, các giải 

pháp lựa chọn chƣơng trình, hoạt động của các trang đƣợc thiết kế và các quan 

hệ giữa chúng. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng mã nguồn mở Wordpress và plugin 

Woocommerce thiết kế giao diện một website thƣơng mại điện tử và tạo một 

plugin cho website thƣơng mại điện tử. Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây 

dựng thành công một website thƣơng mại điện tử có đầy đủ chức năng mua 

bán, thanh toán. Xây dựng thành công một plugin “Woocommerce Addvanced 

Product Information” sử dụng cho tất cả các website sử dụng wordpress.  

13  Đại học Xây dựng phần  mềm 

quản lý đất đai cho cty 

bất động sản HTT trên 

nền tảng Web 

Nguyễn Duy 

Hùng 

Đào Thị Thu Nội dung của đồ án dựa trên yêu cầu thực tế về tìm kiếm thông tin bất động 

sản và yêu cầu của công ty bất động sản HPT, tác giả đã tìm hiểu và phát triển 

Website nhằm đáp ứng các nhu cầu trên bằng mvc Wordpress. Nội dung bao 

gồm: Khảo sát thực trạng, phân tích thiết kế, Sử dụng Website 

http://www.draw.io/ để thiết kế các UseCase phân tích hệ thống, tìm hiểu API 

key google map, sử dụng framwwork Wordpress để thiết kế giao diện front-end, 

back-end. Kết quả thu đƣợc là xây dựng đƣợc Website bất động sản HPT theo 

những tiêu chí đã đặt ra. Hƣớng phát triển trong thời gian tới cho Website là hoàn 

thiện API key google map, giúp website hoạt động ổn định và chính xác hơn. 

14  Đại học Xây dựng website đặt 

chỗ, đặt đồ uống cho 

quán An Cafe 

Ngô Anh Tuấn Đinh Xuân 

Lâm 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính là: Khảo sát thực tế bài toán 

bán hàng tại cửa hàng; Đánh giá, phân tích hệ thống và trình bày về các nội 

dung phân tích thiết kế hệ thống về mặt chức năng, dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ 

liệu và mô tả một số lƣu đồ các thao tác cơ bản đƣợc thực thi hệ thống, xây 

dựng các trang web đƣợc thiết kế và các quan hệ giữa chúng. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng các kiến thức đã tìm hiểu html, css, javascrip, 

php, mysql… xây dựng giao diện và chức năng cho website. Sau đó tiến hành 

khảo sát thực tế tại quán An Cafe để thu thập yêu cầu cũng nhƣ xây dựng bản 

phân tích thiết kế cho website. Kết quả nghiên cứu của đồ án: Hoàn thành về 

cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ thống website, 

Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một website. Xây dựng thành công 

website đặt chỗ, đồ đồ uống với đầy đủ các chức năng cơ bản cho quán An 

http://www.draw.io/
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Café Thái Nguyên. Về mặt giao diện: website đơn giản, dễ thực hiện, đáp ứng 

thị mà ngƣời dùng hiểu đƣợc. Về mặt khách hàng: dễ dàng tiếp cận, địa chỉ 

liên hệ. Quản trị dễ dàng. 

15  Đại học Xây dựng website bán 

hàng cho cửa hàng Hoa 

Shop- Thái Nguyên sử 

dụng Laravel 

Framework 

Trần Lê Trung 

Hiếu 

Đỗ Đình Lực Đề tài đƣợc thực hiện với 3 nội dung chính: Nghiên cứu lý thuyết về các ngôn 

ngữ lập trình nhƣ: PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL và Laravel 

Framework. Tiến hành khảo sát, phân tích và thiết kế website. Cài đặt website 

demo với đầy đủ các chức năng cơ bản nhƣ trong bản phân tích thiết kế.  

Kết quả nghiên cứu: Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân 

tích và thiết kế hệ thống website. Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một 

website bán hàng. Xây dựng thành công website bán hàng với đầy đủ các chức 

năng cơ bản cho cửa hàng Hoa Shop - Thái Nguyên. Về giao diện: website đơn 

giản, dễ thực hiện, đáp ứng thị mà ngƣời dùng hiểu đƣợc.  

16  Đại học Xây dựng website bán 

hàng cho quán cà phê 

Exchange Language- 

Thái Nguyên sử dụng 

Laravel Framework 

Nguyễn Công 

Minh 

Đỗ Đình Lực Đề tài đƣợc thực hiện với 3 nội dung chính: Nghiên cứu lý thuyết về các ngôn 

ngữ lập trình nhƣ: PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL và Laravel 

Framework. Tiến hành khảo sát, phân tích và thiết kế website. Cài đặt website 

demo với đầy đủ các chức năng cơ bản nhƣ trong bản phân tích thiết kế.  

Trong quá trình thực hiện đã sử dụng các kiến thức đã tìm hiểu đƣợc xây dựng 

giao diện và chức năng cho website. Sau đó tiến hành khảo sát thực tế tại quán 

cà phê Exchange Language Thái Nguyên để thu thập yêu cầu cũng nhƣ xây 

dựng bản phân tích thiết kế cho website.  

Kết quả nghiên cứu: 

 - Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ 

thống website.  

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một website bán hàng.  

- Xây dựng thành công website bán hàng với đầy đủ các chức năng cơ bản cho 

quán cà phê Exchange Language Thái Nguyên. 

17  Đại học Thiết kế và xây dựng hệ 

thống thông tin phục vụ 

bán hàng trực tuyến 

Nguyễn Văn 

Thi 

Đỗ Văn Toàn Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính sau đây: Tìm hiểu 

trạng của của ngành thƣơng mại điện tử hiện nay và đƣa ra các bƣớc để thực hiện 

đề tài. Phân tích và thiết kế chƣơng trình. Xây dựng và phát triển ứng dụng. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng và đƣa ra cách giải quyết vấn đề. Sử 

dụng ứng dụng Rational rose để thiết kế biểu đồ UseCase, biểu đồ tuần tự, biểu 

đồ hoạt động cho hệ thống. Sử dụng MySQL 2008 R2 để quản lý dữ liệu. Sử 

dụng ngôn ngữ C#, HTML, CSS, Java Script ... để lập trình ứng dụng. 



29 

 

TT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC  

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

Bootstrap3 để xây dựng ứng dụng.  

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Nghiên cứu và ứng dụng thành công mô hình 3 

lớp MVC5 trong quá trình thực hiện đề tài. Tạo ra ứng dụng với các chức năng 

theo định hƣớng ban đầu. 

18  Đại học Thiết kế và xây dựng 

công cụ hỗ trợ quản lý 

đồ án tốt nghiệp cho 

sinh viên ICTU 

Nguyễn Kim 

Thịnh 

Đỗ Văn Toàn Đồ án thực hiện đƣợc các nội dung sau: Tìm hiểu đƣợc bài toán quản lý đồ án 

của sinh viên. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đồ án của sinh viên ICTU. 

Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý đồ án tốt nghiệp của sinh viên ICTU. Bao 

gồm các chức năng: Quản lý kế hoạch thực hiện đồ án, Gợi ý đề tài cho sinh 

viên, Quản lý tài khoản của quản trị viên, sinh viên, giảng viên, Quản lý giảng 

viên, sinh viên, đề tài sinh viên đăng ký, Quản lý quá trình sinh viên làm báo 

cáo, Quản lý việc đăng ký đề tài trực tuyến của sinh viên, Quản lý việc xét 

duyệt đồ án của giảng viên. 

19  Đại học Thiết kế và xây dựng 

website tổng hợp tin tức 

Phƣơng Thị 

Thuận 

Đỗ Văn Toàn Nội dung của đồ án “Thiết kế và xây dựng website tổng hợp tin tức” tập trơng 

vào các nội dung chính: 

- Khảo sát thực trạng về vấn đề tìm kiếm tin tức, cập nhật tin tức, từ kết quả 

khảo sát tiến hành phân tích và thiết kế giao diên, chức năng, CSDL của 

website 

- Sử dụng THML, CSS, bootstrap, javascript để thiết kế giao diện website.Sử 

dụng MYSQL xây dựng cơ sở dữ liệu và dùng PHP để kết nối giao diện với cơ 

sở dữ liệu. 

- Sử dụng THML, CSS, bootstrap, javascript để thiết kế giao diện website. 

Kết quả là website có thể tổng hợp đƣợc tin tức từ các website khác và phân 

loại theo chủ đề; có thể quản lý đƣợc nội dung tin và mục tin. 

website đơn giản, tính năng quản lý dễ dùng, có thể phát triển các tính năng 

khác theo yêu cầu. 

20  Đại học Thiết kế và xây dựng 

ứng dụng kết nối khách 

hàng và doanh nghiệp 

trên nền tảng android 

Đỗ Thị Thủy Đỗ Văn Toàn Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính sau đây: 

- Tìm hiểu và nghiên cứu sự phát triển của thƣơng mại qua internet, những nhu 

cầu của ngƣời mua hàng và doanh nghiệp trong lĩnh vực bán hàng online. Từ 

đó tìm ra giải pháp để kết nối họ, giải quyết những nhu cầu của họ một cách 

đơn giản và thuận tiện nhất. 

- Nghiên cứu về hệ điều hành Android và cách thức tổ chức file dữ liệu, đồng 

thời tìm hiểu về ứng dụng lập trình Android Studio, Sublime Text 3 

- Xây dựng website quản lý hệ thống dành cho quản trị viên và ứng dụng kết 
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nối khách hàng và doanh nghiệp dành cho ngƣời dùng. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án 

- Hiểu kiến thức cơ bản lập trình ứng dụng trên Android. 

- Có sự hiểu biết cơ bản về thị trƣờng mua bán hàng online hiện nay. 

- Xây dựng thành công ứng dụng kết nối khách hàng và doanh nghiệp 

“ShopAll ver 1.0” trên hệ điều hành Android. 

21  Đại học Thiết kế và xây dựng 

trò chơi Actact Monster 

trên Unity 

Trần Quyết 

Tiến 

Đỗ Văn Toàn Nội dung của đồ án tập trung vào các nội dung sau: 

- Nghiên cứu về phần mềm Unity  

- Phân tích và thiết kế trò chơi Actact Monster 

- Thiết kế giao diện Game gồm các chức năng: Tạm dừng, Tiếp tục, Thoát 

game, Chơi lại … 

Kết quả của đồ án: Báo cáo lý thuyết, trò chơi Actact Monster chạy trên môi 

trƣờng Desktop. 

22  Đại học Thiết kế và xây dựng 

ứng dụng hỗ trợ Hội 

nghị trực tuyến trên nền 

tảng Android 

Vũ Đức Trọng Đỗ Văn Toàn Nội dung đồ án tập trung vào các vấn đề: 

-Nghiên cứu và vận dụng lập trình ứng dụng với Android, lập trình web, công 

nghệ Real-time với WebRTC. 

-Tìm hiểu một số ứng dụng gọi điện hiện nay. 

- Cài đặt, tùy biến chƣơng trìnhvới cơ sở dữ liệu và các chức năng chính. 

- Ứng dụng với các chức năng chức năng nhắn tin, gọi điện, video call với một 

hoặc một nhóm các tài khoản. 

23  Đại học Thiết kế và xây dựng 

website bán hàng cho 

cửa hàng Bảo Bình 

Mobile 

Lục Văn 

Trƣờng 

Đỗ Văn Toàn Nội dung đồ án tập trung giải quyết bài toán thực tế: Xây dựng website bán 

hàng trực tuyến cho một cửa hàng. 

Sinh viên đã tiến hành khảo sát hiện trạng, tiến hành phân tích và thiết kế hệ 

thống, sử dụng các công cụ phần mềm để xây dựng website. 

Kết quả: Báo cáo lý thuyết và website bán hàng trực tuyến cho cửa hàng điện 

thoại Bảo Bình. Website khá thân thiện, có tính năng quản trị, phân quyền. 

24  Đại học Xây dựng Website bán 

hàng cho cửa hàng 

Phạm Quảng - Hải 

Dƣơng 

Phạm Văn 

Đông 

Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về mã nguồn mở Wordpress. 

Khảo sát hiện trạng của cửa hàng Phạm Quảng tại Hải Dƣơng. Phân tích, thiết 

kế hệ thống. Xây dựng website bán hàng. 

Kết quả đạt đƣợc: Tìm hiểu đƣợc mã nguồn mở Wordpress. Ứng dụng plugin 

Woocommerce vào thiết kế website bán hàng. Nắm đƣợc các bƣớc thiết kế một 

website bán hàng trực tuyến bằng wordpress. Thiết kế đƣợc website với giao 

diện thân thiện, đẹp mắt, dễ sử dụng, phù hợp với yêu cầu khách hàng đƣa ra. 
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25  Đại học Xây dựng chƣơng trình 

quản lý thƣ viện cho 

trƣờng THCS Phú 

Thƣợng 

Triệu Thị 

Thanh Huyền 

Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu về 

Visual Studio 2015,  Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu MySQL, Nghiên cứu về Windowns From, Khảo sát thực trạng, xác định 

nhu cầu và phân tích thiết kế hệ thống xây dựng chƣơng trình quản lý thƣ viện 

cho trƣờng THCS Phú Thƣợng, Thiết kế và xây dựng chƣơng trình quản lý thƣ 

viện cho trƣờng THCS Phú Thƣợng. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu : 

- Khảo sát thực trạng nghiệp vụ quản lý thƣ viện tại trƣờng THCS Phú 

Thƣợng. 

- Phân tích thiết kế hệ thống , sử dụng biểu đồ phân cấp chức năng để thiết kế 

và vẽ biểu đồ. 

- Thiết kế giao diện và xây dựng các chức năng cho chƣơng trình Quản lý thƣ 

viện Trƣờng THCS Phú Thƣợng. 

- Sử dụng ngôn ngữ C#, MySQL để xây dựng chƣơng trình Quản lý thƣ viện 

cho trƣờng THCS Phú Thƣợng. 

Kết quả: Xây dựng thành công chƣơng trình có đầy đủ chức năng đã đề ra . 

26  Đại học Xây dựng ứng dụng bán 

hàng trên nền mobile 

cho công ty CPĐT và 

xuất nhập khẩu Lê 

Hoàng - Hà Nội 

Phạm Văn 

Nam 

Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

Nội dung đồ án tập chung nghiên cứu 3 vấn đề chính: Tìm hiểu, nghiên cứu về 

Android Framework. Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết 

kế hệ thống. Xây dựng ứng dụng. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu các khái niệm về Java, PHP, MySQL. Phân tích 

thiết kế hệ thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Xây dựng ứng dụng. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng đƣợc ứng dụng với các chức năng cơ bản. 

27  Đại học Xây dựng Website bán 

hàng cho cửa hàng 

Đăng Tú - Thái Nguyên 

Nguyễn Khánh 

Toàn 

Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về PHP. 

- Khảo sát hiện trạng của cửa hàng Đăng Tú Mobile tại Thái Nguyên. 

- Phân tích, thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng website bán hàng. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Nắm đƣợc các kiến thức của PHP. 

Ứng dụng những kiến thức đã học thiết kế website bán hàng. Nắm đƣợc các 

bƣớc thiết kế một website bán hàng trực tuyến bằng PHP. Thiết kế đƣợc 

website với giao diện thân thiện, đẹp mắt, dễ sử dụng, phù hợp với yêu cầu 

khách hàng đƣa ra. 
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28  Đại học Kiểm thử phần mềm 

bán hàng cho công ty 

Lê Hoàng - Hà Nội 

Phạm Thị 

Huyền Trang 

Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

Nội dung đồ án tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính sau đây: 

- Tìm hiểu, nghiên cứu về Test 

- Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết kế hệ thống xây 

dựng phần mềm bán hàng cho công ty để nắm đƣợc rõ về phần mềm. 

- Kiểm thử phần mềm 

 Quá trình thực hiện: Tìm hiểu các khái niệm về test. Phân tích thiết kế hệ 

thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ.  Xây dựng bộ testcase và thực 

hiện kiểm thử cho phần mềm. Kết quả nghiên cứu: Kiểm thử thành công phần 

mềm, đƣa ra sản phẩm hoàn chỉnh và ít lỗi nhất. 

29  Đại học Tìm hiểu thuật toán K - 

means và xây dựng 

phần mềm nhận diện 

biển số xe máy Việt 

Nam 

Lê Anh Tuấn Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết 

- Khảo sát hiện trạng của thuật toán K - means  

- Xây dựng phần mềm nhận diện biển số xe máy Việt Nam. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Ứng dụng những kiến thức đã học 

thiết kế phần mêm nhận diện biển số xe. Xây dựng thành công phần mềm nhận 

diện biển số xe máy Việt Nam. 

30  Đại học Xây dựng Website bán 

hàng cho công ty 

TNHH Wintex - Thái 

Nguyên 

Ma Văn Vĩ Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu lý thuyết về các ngôn ngữ lập trình nhƣ: PHP, hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu MYSQL  

- Khảo sát, phân tích và thiết kế website.  

- Thiết kế và xây dựng website demo với đầy đủ các chức năng cơ bản nhƣ 

trong bản phân tích thiết kế.  

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng bán hàng tại công ty TNHH WinTex - 

Thái Nguyên. Phân tích thiết kế hệ thống và sử dụng UML để thiết kế và vẽ 

biểu đồ. 

Kết quả nghiên cứu: 

 - Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ 

thống website.  

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một website bán hàng.  

- Xây dựng thành công website bán hàng với đầy đủ các chức năng cơ bản cho 

công ty, Về giao diện: website đơn giản, dễ thực hiện, đáp ứng thị mà ngƣời 

dùng hiểu đƣợc. 
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31  Đại học Xây dựng kênh youtube 

AECK Gamer và áp 

dụng các chiến lƣợc 
marketing cho kênh 

Hà Văn Toàn Dƣơng Thị 

Mai Thƣơng 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu mạng xã hội video Youtube. 

- Khảo sát, phân tích động thái, nhu cầu của ngƣời xem để tối ƣu nội dung cho 
kênh. 

- Xây dựng kênh Youtube và áp dụng các chiến lƣợc marketing cho kênh. 

Quá trình thực hiện 

1. Nghiên cứu, tìm hiểu về mạng xã hội video youtube để xây dựng một kênh 
Youtube . 

2. Sử dụng Photoshop để thiết kế logo, banner, thumbnail,… 

3. Sử dụng Premiere Pro &amp; After Effects để biên tập video 

4. Sử dụng Youtube analytics phân tích động thái, nhu cầu của ngƣời xem để 
tối ƣu nội 

dung cho kênh. 

5. Áp dụng một số chiến lƣợc marketing để phát triển kênh. 

Kết quả đạt đƣợc 

1. Nắm đƣợc quy trình xây dựng một kênh Youtube. 

2. Xây dựng thành công kênh Youtube AECK Gamer. 

3. Về số liệu tổng quan đều tăng chứng tỏ chiến lƣợc đã thành công và mang 
lại sự 

tăng trƣởng cho kênh. 

4. Kênh đã mang lại một lƣợng doanh thu. 

32  Đại học Nghiên cứu công nghệ 

Unity và xây dựng 

game platform 

Nguyễn Quốc 

Toàn 

Dƣơng Thị 

Mai Thƣơng 

Đề tài nghiên cứu về các vấn đề chính: Tổng quan về công nghiệp trò chơi. 

Công nghệ Unity và sản xuất trò chơi. Xây dựng game Platform. 

Qúa trình thực hiện: Tìm hiểu về trò chơi và công nghiệp trò chơi. Tìm hiểu về 

Game Engine. Tìm hiểu về Game Engine Unity(các thành phần, kiến trúc ,…). 

Tìm hiểu về thể loại game Platform. Xây dựng kịch bản trò chơi. Xây dựng sơ 

đồ thiết kế. Sử dựng ngôn ngữ lập trình C# kết hợp với unity engine để xây 

dựng game. Sửa lỗi game, Hoàn thành game. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công game Platform với Unity engine. 

Rút ra những kinh nghiêm đạt đƣợc và chƣa đạt đƣợc trong quá trình nghiên 
cứu. Xây dựng đƣợc hƣớng phát triển tiếp theo cho game. 
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33  Đại học Nghiên cứu nhận dạng 

tín hiện điện não sử 

dụng mạng noron nhân 

tạo 

Phạm Khƣơng 

Duy 

Dƣơng Thị 

Mai Thƣơng 

Đồ án tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

1. Tổng quan điện não đồ và các phƣơng pháp xử lí tín hiệu sóng điện não. 

2. Nhận dạng sóng điện não sử dụng mạng nơ ron nhân tạo. 

3. Mô phỏng hệ thống nhận dạng cảm xúc. 

Quá trình thực hiện: 

- Xây dựng thuật toán trích chọn đặc trƣng DWT trong xử lý tín hiệu EEG 

- Áp dụng thuật toán kết hợp trích chọn đặc trƣng theo wavelet và mạng nơ 

ron lan truyền ngƣợc cho bài toán nhận dạng cảm xúc. 

- Sử dụng ngôn ngữ MATLAB để huấn luyện mạng nơ ron và thiết kế giao 

diện,ứng dụng 

Kết quả nghiên cứu đạt đƣợc: 

- Nghiên cứu phƣơng pháp thu thập, xử lý, phân tích tín hiệu điện não 

- Nghiên cứu phƣơng pháp trích chọn đặc trƣng tín hiệu EEG 

- Nghiên cứu các phƣơng pháp phân lớp và nhận dạng áp dụng cho sóng điện não. 

- Xây dựng mạng nơ ron cho nhận dạng tín hiệu điện não 

34  Đại học Xây dựng website bán 

điện thoại cho shop 

điện thoại Công Nội - 

Phú Thọ 

Nguyễn Tiến 

Mạnh 

Dƣơng Thị 

Quy 

Đề tài đƣợc thực hiện với 3 nội dung chính: Thứ nhất là nghiên cứu lý thuyết 

về các ngôn ngữ lập trình nhƣ: PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL và 

JQuery Ajax. Thứ hai là tiến hành khảo sát, phân tích và thiết kế website. Và 

cuối cùng là cài đặt website demo với đầy đủ các chức năng cơ bản nhƣ trong 

bản phân tích thiết kế. Trong quá trình thực hiện tác giả đã sử dụng các kiến 

thức đã tìm hiểu đƣợc xây dựng giao diện và chức năng cho website. Sau đó 

tiến hành khảo sát thực tế tại shop điện thoại Công Nội để thu thập yêu cầu 

cũng nhƣ xây dựng bản phân tích thiết kế cho website. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ 

thống website. 

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một website bán hàng. 

- Xây dựng thành công website bán hàng với đầy đủ các chức năng cơ bản cho 

shop bán điện thoại Công Nội – Phú Thọ. 

35  Đại học Xây dựng website bán 

quần áo trẻ em cho 

shop Thỏ Xám 

Lục Huyền Mơ Dƣơng Thị 

Quy 

Các vấn đề nghiên cứu chính của đồ án gồm 3 phần: phần thứ nhất là tìm hiểu 

về cơ sở lý thuyết nhƣ các ngôn ngữ lập trình, quy trình xây dựng website. 

Phần thứ là  khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân  tích thiết kế cơ sở 

dữ liệu để xây dựng webside cho shop. Phần thứ ba là Xây dựng website bán 
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quần áo trẻ em cho shop Thỏ Xám - Bắc Ninh. 

 Quá trình thực hiện: Bƣớc đầu tiến hành khảo sát shop Thỏ Xám - Bắc Ninh 

để thu thập thông tin, yêu cầu của shop về website để tiến hành phân tích, thiết 

kế hệ thống website. Sau đó sử dụng StarUML để vẽ các biểu đồ phân tích 

thiết kế.  Cuối cùng  sử dụng ngôn ngữ PHP, HTML, CSS, LARAVEL, 

JAVASCRIPT, BOOSTRAP và phần mềm Sublime Text3 để xây dựng 

website bán quần áo trẻ em cho shop Thỏ Xám - Bắc Ninh. 

Kết quả đạt đƣợc: Xây dựng thành công website bán quần áo trẻ em cho shop 

Thỏ Xám - Bắc Ninh với đầy đủ các chức năng nhƣ yêu cầu của shop đƣa ra. 

36  Đại học Xây dựng ứng dụng 

thƣơng mại điện tử trên 

nền tảng Android 

Phạm Bá Mƣời Dƣơng Thị 

Quy 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình Android để thực hiện đề tài “Xây dựng ứng 

dụng thƣơng mại điện tử trên nền tảng Android”. 

2. Khảo sát quy trình hoạt động của thƣơng mại điện tử, phân tích thiết kế để 

xây dựng ứng dụng bán hàng điện tử trực tuyến. 

3. Xây dựng ứng dụng bán hàng điện tử online dựa vào các ngôn ngữ lập trình 

Androidvà các tài liệu khảo sát phân tích thiết kế đã tìm hiểu. 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

- Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình Androidđể xây dựng 

giao diện trang quản trị, giao diện trang khách hàng, hệ thống của chƣơng 

trình… 

- Khảo sát, thu thập thông tin các dịch vụ. 

- Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng, phần mềm visua 

paradign để phân tích thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữlập trình Android. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công ứng dụng thƣơng mại điện tử bán 

hàng điện tử online có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, có đầy đủ các chức 

năng cơ bản nhƣ: tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, quản lý giỏ hàng, 

thanh toán, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý hóa đơn,... 

37  Đại học Xây dựng website giới 

thiệu cho Lavin Home 

bằng Laravel 

Framework 

Trịnh Thị Mỹ  Dƣơng Thị 

Quy 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các ngôn ngữ HTML, CSS, PHP, framework Laravel  để thực hiện 

đề tài “Xây dựng website giới thiệu cho Lavin Home bằng Laravel”. 

2. Khảo sát quy trình hoạt động của Lavin Home, phân tích thiết kế để xây 
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dựng website giới thiệu hỗ trợ các hoạt động bán hàng cho cửa hàng. 

3. Xây dựng wbsite hỗ trợ bán hàng online dựa vào các ngôn ngữ HTML, CSS, 

PHP, framework Laravel và các tài liệu khảo sát phân tích thiết kế đã tìm hiểu. 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

- Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ HTML, CSS, framework 

Laravel để xây dựng giao diện trang quản trị, giao diện trang khách hàng, hệ 

thống của chƣơng trình… 

- Khảo sát, thu thập thông tin các dịch vụ, các sản phẩm của Lavin Home. 

- Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng, phần mềm 

StarUML để phân tích thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ HTML, CSS, PHP , framework Laravel. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website giới thiệu cho Lavin Home 

có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, có đầy đủ các chức năng cơ bản nhƣ: tìm 

kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, quản lý giỏ hàng, thanh toán, quản lý sản 

phẩm, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý hóa đơn. 

38  Đại học Xây dựng website bán 

hàng cho công ty Long 

Hải - TP Hải Phòng 

Đỗ Văn Đạt Dƣơng Thu 

Mây 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính:  

1.Nghiên cứu mô hình MVC. 

2.Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình ASP.NET. 

3.Xây dựng website bán hàng cho công ty Long Hải -TP Hải Phòng.II.   

Quá trình thực hiện: Khảo sát và tiến hàng phân tích thiết kế hệ thống 

- Khảo sát thực trạng của công ty. 

- Mô tả bài toán xây dựng website.  

- Đƣa ra các yêu cầu của hệ thống.  

- Phân tích hệ thống, vẽ các biểu đổ.   

- Dần hoàn thiện và phát triển web lớn mạnh hơn và nhiều tiện ích hơn. 

Kết quả đạt đƣợc:   Thiết kế một giao diện dễ nhìn hài hòa.  

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng 1 website bán hang xây dựng thành 

công website bán hang cho công ty Long Hải. 

- Xây dựng website giới thiệu đƣợc chi tiết về sản phẩm, tin tức, và giới thiệu 

của cửa hàng, trong đó Website có các chức năng nhƣ: Đối với ngƣời dùng: 

tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thanh toán. Đối với ngƣời 
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quản trị: thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý hóa đơn, quản lý khách hàng. 

39  Đại học Xây dựng website học 

lập trình online 

Đinh Ngọc 

Đức 

Dƣơng Thu 

Mây 

Nội dung đồ án tập trung vào 2 vấn đề chính: Tìm hiểu về mã nguồn mở 

wordpress, xây dựng website học lập trình online. Quá trình thực hiện: Sinh 

viên đã khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế plugin, lập trình giao diện 

và chức năng cho hệ thống, xây dựng website. Kết quả đạt đƣợc: Sinh viên đã 

biết khảo sát, đặt ra các vấn đề cho hệ thống, xây dựng đƣợc bản phân tích bao 

gồm các biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động, biểu đồ lớp. 

Xây dựng thành công giao diện website đơn giản, bát mắt, thân thiện với ngƣời 

dùng. 

40  Đại học Xây dựng website 

quảng bá du lịch Việt 

Nam 

Trần Thị 

Hƣơng Lan 

Hà Thị Thanh Website với mục đích giới thiệu và quảng bá du lịch Việt Nam. Sinh viên đã 

xây dựng website với các chức năng cơ bản nhƣ: Trình diễn nội dung các bài 

viết về các điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam, tìm kiếm, đặt tua, hiển thị bản 

đồ. Phần đóng góp chủ yếu của sinh viên tập chung và dữ liệu trên bản đồ. 

41  Đại học Xây dựng web service 

phần mềm quản lý 

candidate cho công ty 

FPT Software 

Phan Văn Sơn Hà Thị Thanh Phần mềm quản lý ứng viên đƣợc xây dựng với mục đích tích hợp vào phần 

mềm quản lý nhân sự tại công ty fpt. Phần mềm quản lý ứng viên bao gồm  

quản lý chiến dịch tuyển nhân sự, quản lý ngƣời giới thiệu ứng viên và các ứng 

viên tham gia tuyển dụng vào công ty fpt. Phần mềm thực hiện đƣợc các chức 

năng cập nhật, thêm, sửa, xóa và thống kê báo cáo cần thiết. 

42  Đại học Xây dựng hệ thống 

mạng Frame Relay cho 

công ty đầu tƣ và 

thƣơng mại TNG 

Hoàng Văn 

Tấn 

Hà Thị Thanh Đề tài thực hiện thiết kế mạng LAN cho công ty cổ phần thƣơng mại TNG với 

các chi nhánh khác nhau đƣợc tích hợp thông qua hệ thống Frame Relay.  

43  Đại học Xây dựng trò chơi 

Endless Runner Mobile 

Trần Văn Thái Hà Thị Thanh Đồ án sử dụng Unity để xây dựng game3D và ngôn ngữ lập trình C#. Trò chơi 

Endless Runner đã đáp ứng đƣợc yêu cầu cơ bản của game trò chơi trên ứng 

dụng android.  

44  Đại học Xây dựng webstie giới 

thiệu và bán điện thoại 

di động cho cửa hàng 

Maxshop tại Hà Nội 

Đoàn Tiến 

Thành 

Hà Thị Thanh Mục đích của website giới thiệu và bán điện thoại di động. Sinh viên đã giải 

quyết các nội dung nhƣ sau: 

- Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết 

kế hệ thống website. 

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một website bán hàng. 

- Xây dựng thành công website bán hàng với đầy đủ các chức năng cơ bản cho 

cửa hàng bán điện thoại max shop 
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- Về mặt giao diện: website đơn giản, dễ thực hiện, đáp ứng thị mà ngƣời 

dùng hiểu đƣợc 

- Về phiá  khách hàng: dễ dàng tiếp cận, nhắn tin fanpages, địa chỉ liên hệ. 

- Quản trị dễ dàng. 

45  Đại học Xây dựng chiến lƣợc 

tiếp cận khách hàng và 

quảng bá sản phẩm chè 

đắng cho doanh nghiệp 

Hoàng Đào Trà- Tân 

Cƣơng- Thái Nguyên. 

Dƣơng Văn 

Hòa 

Hồ Thị Tuyến Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: Khảo sát hiện 

trạng doanh nghiệp để đƣa ra phƣơng án nghiên cứu và giải quyết vấn đề tiếp 

cận và tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp Hoàng Đào Trà.Tìm hiểu về 

SEO (Search Engine Optimization) công cụ tìm kiếm tối ƣu, đƣa website lên 

top tìm kiếm của Google giúp khách hàng tìm đến doanh nghiệp dễ dàng hơn. 

Xây dựng đƣợc một chiến lƣợc giúp thƣơng hiệu „Chè đắng Cao Bằng‟ đƣợc 

nhiều khách hàng biết đến. Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Sinh 

viên đã thực hiện các bƣớc SEO website của doanh nghiệp Hoàng Đào Trà lên 

top Google. Xây dựng nội dung cho các bài viết trên website theo chuẩn SEO. 

Tạo ra Fanpage Chè đắng Cao Bằng và chiến lƣợc marketing để hỗ trợ SEO. 

Sử dụng các diễn đàn cho phép backlink để đi link tạo rank tốt và uy tín cho 

website. Kết quả nghiên cứu của đồ án: Sinh viên đã xây dựng và áp dụng 

chiến lƣợc SEO một cách hiệu quả. Đƣa website lên top 3 tìm kiếm Google. 

46  Đại học Ứng dụng mô hình 

MVC và ASP.Net xây 

dựng website bán sách 

cho nhà sách San 

Hƣơng- Yên Dũng- Bắc 

Giang 

Phạm Thị 

Xuân 

Hồ Thị Tuyến Nội dung nghiên cứu đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính: Nghiên cứu mô hình 

MVC, tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình ASP.NET, xây dựng website bán sách 

cho nhà sách San Hƣơng- Yên Dũng- Bắc Giang. Quá trình thực hiện và 

nghiên cứu: Sinh viên đã khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống  hƣớng đối 

tƣợng cho hệ thống, nghiên cứu ngôn ngữ lập trình ASP.NET vào thiết kế 

website cho nhà sách San Hƣơng.Kết quả đạt đƣợc:  Sinh viên đã biết khảo sát 

quy trình làm việc của nhà sách, các vấn đề đặt ra cho hệ thống mới, xây dựng 

đƣợc bản phân tích gồm các biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt 

động, biểu đồ lớp chi tiết. Xây dựng thành công giao diện website hài hòa, 

thân hiện với ngƣời dùng.  

47  Đại học Sử dụng nền tảng 

Wordpress xây dựng 

website bán tranh thêu 

nghệ thuật cho Shop 

Tranh Trà My - Phổ 

Yên- Thái Nguyên 

Đằng Văn Huy Hồ Thị Tuyến Nội dung nghiên cứu đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính: Khảo sát, phân tích 

và thiết kế hệ thống bán tranh cho cửa hàng Trà My,  Tìm hiểu về nền tảng mã 

nguồn mở Wordpress, xây dựng website bán sách cho Cửa hàng tranh thêu 

nghệ thuật Trà My – Phổ Yên- Thái Nguyên. Quá trình thƣc hiện và nghiên 

cứu: Sinh viên đã khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống  hƣớng đối tƣợng cho 

hệ thống, nghiên cứu mã nguồn mở Wordpress vào thiết kế website cho cửa 
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hàng tranh thêu nghệ thuật Trà My- Phổ Yên- Thái Nguyên.Kết quả đạt đƣợc:  

Sinh viên đã biết khảo sát quy trình làm việc của cửa hàng, các vấn đề đặt ra 

cho hệ thống mới, xây dựng đƣợc bản phân tích gồm các biểu đồ Usecase, biểu 

đồ trình tự, biểu đồ hoạt động, biểu đồ lớp chi tiết. Xây dựng thành công giao 

diện website hài hòa, thân hiện với ngƣời dùng.  

48  Đại học Xây dựng website bán 

đồ điện tử cho cửa hàng 

phụ kiện điện thoại Ly 

Thành - Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Hoàng Thị 

Cành 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: Nghiên cứu cơ sở 

lý thuyết, các công cụ hỗ trợ để xây dựng website nhƣ: Ngôn ngữ lập trình 

PHP, mã nguồn mở Xampp, mô hình MVC, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL. 

Khảo sát hiện trạng, phân tích và thiết kế các chức năng của website. Sử dụng 

ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng 

thành công website bán đồ điện tử cho cửa hàng phụ kiện điện thoại ly thành – 

Hà Nội đáp ứng đƣợc các yêu cầu xử lý nghiệp vụ cơ bản. 

49  Đại học Xây dựng hệ thống 

mạng Frame Relay cho 

công ty Cổ phần xây 

dựng Miền Bắc – Hà 

Nội 

Đặng Thị Lợi Lê Hoàng 

Hiệp 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 4 vấn đề chính: 

1) Cơ sở lý thuyết về mạng WAN, Frame Relay 

2) Khảo sát hạ tầng mạng của công ty 

3) Phân tích, đánh giá và xây dựng hệ thống mới 

4) Xây dựng demo minh họa dự án thiết kế 

Quá trình thực hiện 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về mạng WAN, Frame Relay và phƣơng pháp luận 

thiết kế mạng 

- Giới thiệu về công ty, thực trạng hệ thống mạng, kiểm tra đánh giá nhu cầu 

sử dụng tài nguyên mạng 

- Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch xây dựng hệ thống mới 

- Xây dựng demo minh họa hệ thống mạng mới 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công hệ thống mạng Frame Relay cho 

công ty Cổ phần xây dựng Miền Bắc – Hà Nội. 

50  Đại học Xây dựng hệ thống 

mạng Frame Relay cho 

Công ty cổ phần Xpace 

Media 

Nguyễn Thị Lý Lê Hoàng 

Hiệp 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu về thiết kế mạng diện rộng. 

2. Khảo sát và phân tích hệ thống mạng. 

3. Xây dựng demo hệ thống mạng cho công ty sử dụng công nghệ Frame 

Relay. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Sử dụng phần mềm Microsoft 
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Visio 2016 để vẽ sơ đồ vật lý, sơ đồ logic của công ty.  Sử dụng phần mềm 

Packet Trancer 7.2 để xây dựng demo. 

Kết quả: Xây dựng thành công mạng diện rộng sử dụng công nghệ Frame 

Relay và giao thức Vlan Tranting Protocol (VTP). 

51  Đại học Xây dựng WebSite bán 

hàng Điện thoại cho 

cửa hàng Green Mobile 

Đỗ Bình 

Dƣơng 

Lê Khánh 

Dƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 2 vấn đề chính: 

1) Cấu trúc, chức năng, cơ chế hoạt động của ASP.NET, SQL Server 

2) Cách xây dựng, phát triển website 

Qúa trình thực hiện: 

- Khảo sát hiện trạng và phân tích thiết kế hệ thống. 

- Sử dụng ASP.NET, SQL Server để thiết kế giao diện và các chức năng của 

website. 

- Xây dựng các chức năng thêm, sửa, xóa và đơn hàng cho website. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Nghiên cứu và sử dụng thành công ngôn ngữ lập trình C# kết hợp SQL server 

để xây dựng website. 

- Thiết kế các chức năng để phù hợp và phát triển website. 

52  Đại học Xây dựng hệ thống bán 

hàng cho Hoàng Hà 

mobile 

Nguyễn Thế 

Giang 

Lê Khánh 

Dƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1) Sử dụng Công nghệ java spring, Kỹ thuật ajax để cài đặt hệ thống 

2) Phân tích thiết kế hệ thống bán hàng  

3) Tổng hợp báo cáo, cài đặt triển khai. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ cài đặt chƣơng trình nhƣ IDE eclipse, 

Maven;  

- Vận dụng thành thạo phân tích thiết kế hệ thống hoàn chỉnh. 

Kết quả nghiên cứu của dự án:  

- Hệ thống bán hàng điện thoại cho cửa hàng Hoàng Hà mobile. 

53  Đại học Xây dựng ứng dụng bán 

đồ ăn nhanh 

TeemoFoods 

Ngô Thu Hà Lê Khánh 

Dƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1) Sử dụng ngôn ngữ java và phần mềm Android để cài đặt chƣơng trình. 

2) Phân tích yêu cầu bài toán. 

3) Hoàn thiện và triển khai chƣơng trình  

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, các công cụ hỗ trợ để xây dựng ứng dụng liên quan 



41 

 

TT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC  

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

đến đề tài nhƣ: Lý thuyết Android, Cơ sở dữ liệu PHP MyAdmin, phần mềm 

Android Studio. 

- Phân tích và thiết kế tập trung phân tích các yêu cầu, thuật toán cần xử lý ứng 

dụng của đề tài. Thiết kế cơ sở dữ liệu. Đặc tả ca sử dụng xử lý các chức năng 

nhƣ đặt hàng, chọn món ăn, đăng ký thông tin để mua hàng. Quản lý các danh 

mục bên phía nhà hàng. 

- Xây dựng và triển khai chƣơng trình, tập trung chủ yếu vào các modul chính 

của chƣơng trình, cài đặt và xây dựng ứng dụng. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công ứng dụng bán đồ ăn nhanh cho cửa 

hàng TeemoFoods. 

54  Đại học Xây dựng website bán 

hàng thể thao cho cửa 

hàng Tiến Đức 

Đặng Duy Hải Lê Khánh 

Dƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1) Cấu trúc, chức năng, cơ chế hoạt động của Xampp. 

2) Ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL. 

3)  Phân tích, thiết kế,  xây dựng một website hoàn chỉnh. 

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, các công cụ hỗ trợ để xây dựng website liên quan 

đến đề tài nhƣ: Mã nguồn mở Xampp, ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu MYSQL. 

- Khảo sát hiện trạng và phân tích thiết kế hệ thống. 

- Thiết kế và xây dựng các chức năng cho website. 

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL để xây 

dựng website. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

MYSQL. 

- Xây dựng thành công website có đầy đủ chức năng đã đề ra. 

55  Đại học Nhận dạng khuôn mặt 

ngƣời bằng Matlab 

Tráng Seo 

Viện 

Lê Thu Trang Các vấn đề nghiên cứu chính 

1/ Tìm hiểu về nhận dạng khuôn mặt ngƣời. 

2/ Phân tích thành phần chính khuôn mặt với thuật toán PCA. 

3/ Xây dựng chƣơng trình mô phỏng. 
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Quá trình thực hiện: 

1/ Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, các công cụ hỗ trợ để nhận dạng khuôn mặt ngƣời 

nhƣ: Xử lý ảnh,  Matlab, thuật toán PCA trong nhận dạng khuôn mặt ngƣời, 

các phƣơng pháp xác định khuôn mặt. 

2/ Phân tích thành phần chính thuật toán PCA. Thuật toán PCA và ứng dụng 

PCA trong nhận diện khuôn mặt. 

3/ Tạo lập cơ sở dữ liệu ảnh; các bƣớc thực hiện chƣơng trình; lƣu đồ giải 

thuật... 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công  chƣơng trình Nhận dạng khuôn mặt 

ngƣời bằng Matlab. 

56  Đại học Xây dựng Website bán 

hàng cho cửa hàng Mỹ 

phẩm Thái Nguyên 

Phạm Đức 

Việt 

Lê Thu Trang Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

 1/ Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị CSDL MySQL 

 2/ Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống website 

 3/ Cài đặt chƣơng trình. 

Quá trình thực hiện: 

1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, các công cụ hỗ trợ để xây dựng website liên quan 

đến đề tài nhƣ: ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL. 

2. Khảo sát và phân tích cho một hệ thống website cụ thể từ đó đƣa ra hƣớng 

giải quyết cho bài toán. 

3. Thiết kế và xây dựng các chức năng cho website. Sử dụng ngôn ngữ lập 

trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL để xây dựng website. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công Website bán hàng cho cửa hàng Mỹ 

phẩm Thái Nguyên 

57  Đại học Xây dựng Website bán 

hàng điện thoại di động 

cho cửa hàng điện thoại 

Thái Nguyên 

Phạm Văn Việt Lê Thu Trang Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1/ Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị CSDL MySQL 

2/ Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống website 

3/ Cài đặt chƣơng trình. 

Quá trình thực hiện: 

1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, các công cụ hỗ trợ để xây dựng website liên quan 

đến đề tài nhƣ: ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL. 

2. Khảo sát và phân tích cho một hệ thống website cụ thể từ đó đƣa ra hƣớng 
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giải quyết cho bài toán. 

3. Thiết kế và xây dựng các chức năng cho website. Sử dụng ngôn ngữ lập 

trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL để xây dựng website. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một website bán hàng 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

MYSQL. 

- Xây dựng thành công website quản lý bán hàng cho cửa hàng điện thoại Thái 

Nguyên có các chức năng giới thiệu đƣợc chi tiết về sản phẩm, tin tức, và giới 

thiệu và bán hàng. 

58  Đại học Xây dựng hệ thống thu 

thập dữ liệu tự động 

trên Internet phục vụ 

khai phá dữ liệu lớn. 

Nguyễn Hữu 

Quang 

Mai Văn 

Hoàn 

Những bài toán khai phá dữ liệu lớn cần một lƣợng rất lớn dữ liệu, nếu sử 

dụng con ngƣời phục vụ quá trình thu thập dữ liệu sẽ tốn rất nhiều chi phí. Do 

vậy, đề tài tập trung tìm hiểu các mô hình thu thập dữ liệu tự động hiện có, tìm 

hiểu ƣu nhƣợc điểm của các phƣơng pháp từ đó đề xuất xây dựng một hệ thống 

thu thập dữ liệu tự động trên Internet.  

Quá trình thực hiện đề tài đã xây dựng đƣợc bản phân tích hệ thống, cài đặt 

việc quét, bóc tách dữ liệu sử dụng Nodejs. 

59  Đại học Xây dựng website quản 

lý thông tin bệnh nhân 

cho bệnh viện đa khoa 

trung ƣơng Thái 

Nguyên 

Nguyễn Thiện 

Nhân 
Ngô Thị Lan Nội dung đồ án tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:  Xây dựng một website 

quản lý thông tin benh nhân theo hƣớng phân tích thiết kế hƣớng chức năng 

ứng dụng kiến thức phân tích thiết kế, phát triển phần mềm, thiết kế website và 

kỹ năng lập trình PHP kết hợp với MySQL 

Quá trình thực hiện: 

1. Khảo sát thực trạng của bệnh viện Đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên 

2. Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và UML thiết kế thành phần chức 

năng của website 

3. Sử dụng PHP và MySQL để tạo website quản lý thông tin của bệnh nhân và 

bác sĩ. 

4. Tạo dữ liệu thực nghiệm, kiểm tra trang web 

5. Fix lỗi, hoàn thành trang web 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website quản lý thông tin bệnh nhân 

theo mô hình phân tích thiết kế hƣớng chức năng. 
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60  Đại học Xác định hành động hội 

thoại trong tiếng Việt 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Ngô Thị Lan Đồ án tập trung xác định hành động hội thoại cho tiếng Việt. Hành động hội 

thoại đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu ý định ngƣời dùng trong các 

tƣơng tác của ngƣời dùng với máy thông qua ngôn ngữ nói tự nhiên. Nội dung 

đồ án gồm các phần sau: 

1. Tìm hiểu tổng quan về hiểu ngôn ngữ nói và hành động hành động 

2. Tìm hiểu tổng quan về học máy và xác định mô hình học  

3. Xây dựng ngữ liệu và tiến hành thực nghiệm 

Quá trình thực hiện: Dữ liệu đƣợc lấy từ video chƣơng trình “Bạn muốn hẹn 

hò”, chuyển tiếng nói sang dạng văn bản, thực hiện tách phân đoạn, gán nhãn 

hành động hội thoại theo chiều Task của chuẩn ISO 24617-2. Xây dựng mô 

hình học sử dụng phƣơng pháp  maximum entropy. Thực nghiệm với dữ liệu 

đã xây dựng.  

Kết quả nghiên cứu: Tìm hiểu đƣợc mô hình maximum entropy. Xây dựng 

đƣợc ngữ liệu. Đánh giá kết quả thực nghiệm. 

61  Đại học Xây dựng ứng dụng tìm 

kiếm phòng trọ 

Nguyễn Văn 

Quang 

Ngô Thị Lan Nội dung đồ án tập trung nghiên cứu vấn đề: Xây dựng một ứng dụng tìm 

kiếm phòng trọ theo mô hình client - server. Ứng dụng kiến thức phát triển 

phần mềm, thiết kế website và kỹ năng lập trình Android kết hợp với Google 

map API. 

 Quá trình thực hiện: 

1. Tìm kiếm tài liệu, phân tích thiết kế ứng dụng. 

2. Sử dụng Laravel Framework, hệ quản trị cơ sở dữ liệu mySQL và Google 

map API thiết kế web – server. 

3. Sử dụng Android và Google map API để tạo ứng dụng tìm kiếm phòng trọ (client). 

4. Tạo dữ liệu thực nghiệm, kiểm tra ứng dụng 

5. Fix lỗi, hoàn thành ứng dụng 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công ứng dụng tìm kiếm phòng trọ theo 

mô hình client – server. 

62  Đại học Xây dựng hệ thống 

mạng cho bƣu điện tỉnh 

Hòa Bình 

Nguyễn Văn 

Quang 

Ngô Thị lan 

Phƣơng 

Mục tiêu của đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng cho bƣu điện tỉnh 

Hòa Bình”. Vì vậy, để đạt đƣợc mục tiêu trên, đề tài đã tập trung giải quyết các 

vấn đề chính sau: Tìm hiểu về công nghệ thiết kế mạng diện rộng Frame 

Relay; Khảo sát hạ tầng mạng bƣu điện tỉnh Hòa Bình; Phân tích, đánh giá và 
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đề xuất phƣơng án xây dựng hệ thống mạng; Xây dựng hệ thống mạng cho bƣu 

điện tỉnh Hòa Bình. Để triển khai đề tài, SV đã đi khảo sát thực tế tại Bƣu điên 

tỉnh Hòa Bình; Sử dụng phần mềm Microsoft Visio 2010 để vẽ sơ đồ vật lý, sơ 

đồ logic của hệ thống mạng; Sử dụng phần mềm Packet Trancer 7.2 để xây 

dựng demo hệ thống mạng. 

63  Đại học Xây dựng website bán 

điện thoại cho cửa hàng 

i-mobile bằng Java sử 

dụng Spring 

Framework 

Dƣơng Ngọc 

Anh 

Nguyễn Đức 

Bình 

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu các vấn đề  chính bao gồm:  Nghiên cứu, 

tìm hiểu và tổng hợp các kiến thức lý thuyết về Spring Framework nói chung 

và Spring Boot nói riêng; Sử dụng các kiến thức tìm hiểu đƣợc xây dựng 

website bán quần áo cho cửa hàng City Vintage Thái Nguyên. Quá trình thực 

hiện sinh viên giải quyết các vấn đề cụ thể: Sử dụng Spring Framework để xây 

dựng website; Nghiên cứu và tìm hiểu chuẩn bị các kiến thức lý thuyết liên 

quan đến Spring Framework để xây dựng website; Dựa vào các thông tin thu 

thập đƣợc tiến hành phân tích thiết kế website và xây dựng các chức năng 

chính cho trang web với các các tính năng cơ bản của một website thƣơng mại 

điện tử. Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, sinh viên đã hỏi hỏi và áp 

dụng đƣợc thêm nhiều kiến thức về Spring Framework nói chung và Spring 

Boot nói riêng cho bài toán cụ thể là “Xây dựng đƣợc website bán quần áo cho 

cửa hàng City Vintage Thái Nguyên.” 

64  Đại học Tìm hiểu Android API 

và ứng dụng xây dựng 

App đặt đồ ăn nhanh 

online trên nền tảng 

Android cho cửa hàng 

Hey Station -Sóc Sơn-

Hà Nội. 

Dƣơng Quốc 

Bảo 

Nguyễn Đức 

Bình 

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu các vấn đề  chính bao gồm: Khảo sát quy 

trình đặt đồ ăn nhanh tại cửa hàng Hey Station; phân tích thiết kế hệ thống; sử 

dụng các kiến thức tìm hiểu đƣợc xây dựng app đặt hàng. Quá trình thực hiện 

sinh viên giải quyết các vấn đề cụ thể: Sử dụng Android Studio để làm công cụ 

viết chƣơng trình chính và Mysql làm cơ sở dữ liệu; nghiên cứu và tìm hiểu 

chuẩn bị các kiến thức lý thuyết liên quan đến API để xây dựng App; dựa vào 

các thông tin thu thập đƣợc tiến hành phân tích thiết kế hệ thống; xây dựng các 

chức năng chính cho app đặt hàng đồ ăn nhanh. Sau quá trình nghiên cứu và 

thực hiện đồ án, sinh viên đã nắm rõ đƣợc cơ sở lý thuyết về API 28; hiểu và 

xây dựng đƣợc bản khảo sát về quy trình đặt đồ ăn nhanh của cửa hàng Hey 

Station và xây dựng thành công app đặt đồ ăn nhanh cho cửa hàng Hey 

Station. 
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65  Đại học Tìm hiểu framework 

Laravel, ứng dụng xây 

dựng Website hỗ trợ 

bán hàng cho công ty 

Xuân Tú Computer. 

Ma Văn 

Cƣơng 

Nguyễn Đức 

Bình 

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu các vấn đề  chính bao gồm: Nghiên cứu 

tìm hiểu các kiến thức lý thuyết về Framework Laravel; tổng quan về ngôn ngữ 

lập trình PHP; tìm hiểu về mô hình MVC; hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

MySQL;phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng website hỗ trợ bán hàng cho 

công ty Xuân Tú computer. Quá trình thực hiện sinh viên giải quyết các vấn đề 

cụ thể: Sử dụng Bootstrap, PHP để thiết kế và xây dựng website; phân tích và 

thiết kế các biểu đồ UML cho hệ thống trang web; xây dựng các chức năng cơ 

bản cho một trang web thƣơng mại điện tử chông công ty Xuân Tú Computer. 

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, sinh viên đã nắm rõ đƣợc các 

kiến thức lý thuyết cơ bản để xây dựng  thành công một website hỗ trợ bán 

hàng tƣơng đối hoàn chỉnh. 

66  Đại học Xây dựng website hỗ 

trợ quảng bá thông tin 

và sử dụng dịch vụ cho 

các địa điểm du lịch tại 

Thái Nguyên. 

Bùi Thị Lệ 

Hằng 

Nguyễn Đức 

Bình 

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu các vấn đề  chính bao gồm: Nghiên cứu, 

tìm hiểu và tổng hợp các kiến thức lý thuyết về HTML và PHP;  Ứng dụng các 

kiến thức trên để xây dựng website hỗ trợ quảng bá thông tin và sử dụng dịch 

vụ du lịch cho các điểm du lịch tại Thái Nguyên. Quá trình thực hiện sinh viên 

giải quyết các vấn đề cụ thể: Sử dụng Bootstrap, PHP để thiết kế và xây dựng 

website; Nghiên cứu và tìm hiểu các kiến thức lý thuyết liên quan đến 

Bootstrap và PHP để chuẩn bị thực hiện xây dựng trang web; Phân tích và thiết 

kế các biểu đồ UML cho hệ thống trang web; và xây dựng các chức năng cho 

trang web nhƣ: đăng ký, đăng nhập các chức năng để quản trị viên quản lý 

website. Đặc biệt là chức năng đặt dịch vụ cho khách du lịch. Sau quá trình 

nghiên cứu và thực hiện đồ án, sinh viên đã xây dựng đƣợc một trang web 

tƣơng đối hoàn thiện về chức năng. Khách hàng có thể đặt dịch vụ tại các điểm 

du lịch ở Thái Nguyên thông qua website để đặt dịch vụ trực tuyến. Đồng thời, 

hỗ trợ quảng bá đƣợc thông tin các điểm du lịch tại Thái Nguyên 

67  Đại học Xây dựng chƣơng trình 

hỗ trợ học tiếng anh cho 

trẻ em thông qua trò 

chơi Matching Word  

English 

Phạm Hữu An Nguyễn Hải 

Minh 

Mục tiêu: Đề tài đƣợc nghiên cứu và xây dựng với mục tiêu giúp các sinh viên, 

học sinh học từ vựng Tiếng Anh đƣợc linh động hơn; thông qua “trò chơi 

Matching Word”. 

Giải pháp thực hiện: 

- Áp dụng công nghệ của unity 3d cùng ngôn ngữ c# để áp dụng xây dựng trò chơi. 

- Dùng công cụ làm game unity 3d phát triển giao diện của trò chơi. 

- Sử dụng Visual Studio 2015 và ngôn ngữ C# để lập trình tạo nên các chức 

năng cho game. 
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 Kết quả đạt đƣợc: 

- Xây dựng đƣợc trò chơi hỗ trợ học từ vựng Tiếng Anh. 

- Trò chơi có hƣớng dẫn và các chức năng sử dụng dễ dàng cho ngƣời chơi mới. 

68  Đại học Xây dựng website bán 

hàng điện thoại di động 

cho của hàng Hoàng 

Nam 

Trần Thị Linh Nguyễn Hải 

Minh 

Mục tiêu: Đồ án tập trung nghiên cứu nhu cầu mua hàng điện thoại di động và 

từ đó phân tích hệ thống theo yêu cầu khách hàng để đƣa ra các biểu đồ 

UseCase tƣơng ứng từng trƣờng hợp sử dụng. 

Xây dựng trang web bán hàng điện thoại di động cho cửa hàng Hoàng Nam. 

Giải pháp thực hiện: 

- Khảo sát hiện trạng 

- Thiết kế cơ sở dữ liệu 

- Thiết kế giao diện: Sử dụng Bootstrap và HTML5 để thiết kế giao diện front-

end-> nghiên cứu PHP , framework Laravel. 

Kết quả: Xây dựng Website bán hàng điện thoại di động cho cửa hàng Hoàng 

Nam. Tuy còn một số hạn chế, trong thời gian tới nâng cấp giao diện và thêm 

chức năng nhƣ thanh toán hàng online. Ngoài ra xây dựng thêm một số module 

giúp cho website thêm trực quan, dễ sử dụng với ngƣời dùng hơn. 

69  Đại học Xây dựng chƣơng trình 

quản lý thành viên câu 

lạc bộ Văn Thơ 

Mai Duy Mạnh Nguyễn Hải 

Minh 

Mục tiêu: 

- Tìm hiểu lý do tại sao cần quản lý Câu lạc bộ văn thơ Ấp Thái, huyện Đồng Hỷ 

- Nghiên cứu cách thức, tổ chức hoạt động của câu lạc bộ văn thờ nhƣ: Quản lý 

thành viên, thu hội phí, review về tác phẩm mới, tổ chức sự kiện giao lƣu … 

- Tin học hóa công tác quản lý hội. 

 Giải pháp và thực hiện: Sử dụng ngôn ngữ C/C++, tools XamPP, Visual 

Studio, Winform, MySQL Workbench để thiết kế chƣơng trình với các chức 

năng đáp ứng đƣợc các yêu cầu quản lý câu lạc bộ văn thơ. 

Kết quả: 

- Xây dựng chƣơng trình với các chức năng: 

· Đăng nhập chƣơng trình. 

· Thêm, sửa, xóa thành viên 

· Đƣa ra danh sách tác phẩm một thành viên 

· Xóa tác phẩm một thành viên 

· Tìm kiếm thành viên theo tên thành viên 

· Tìm kiếm thành viên theo mã thành viên 

· Tìm kiếm thành viên theo tác phẩm yêu thích  
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70  Đại học Xây dựng chƣơng trình 

quản lý dịch vụ bảo 

hiểm xe máy cho công 

ty Sao Việt 

Dƣơng Tuấn 

Vũ 

Nguyễn Hải 

Minh 

Mục tiêu: 

- Tìm hiểu về công ty bảo hiểm Sao Việt 

- Tìm hiểu các loại bảo hiểm mà công ty đang cung cấp; nguyên tắc bảo hiểm 

của công ty; các trƣờng hợp bồi thƣờng cho phƣơng tiện; ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện khi sảy ra va chạm, tai nạn giao thông. 

- Ứng dụng tin học trong quản lý dịch vụ bán bảo hiểm xe máy để hộ trợ cho 

công tác dịch vụ của công ty nhanh chóng thuận tiện hơn, bảo đảm quyền lợi 

của khách hàng mua bảo hiểm của công ty. 

Nội dung thực hiện: 

- Xây dựng Module chƣơng trình với các chức năng: Quản lý đơn vị cung cấp 

bảo hiểm. Quản lý bảo hiểm đã bán. Báo cáo các bảo hiểm đã bán trong ngày, 

tháng. Báo cáo những xe đã hết hạn bảo hiểm. Quản lý thông tin khách hàng. 

Quản lý ngƣời dùng. 

- Công cụ thực hiện sử dụng ngôn ngữ C# và hệ quản trị cơ sở dữ SQL server. 

Kết quả: Phần mềm demo. Báo cáo tổng kết đề tài. 

71  Đại học Xây dựng trò chơi 

Smile 2D trên Mobile 

Mai Văn 

Thành 

Nguyễn Hiền 

Trinh 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu ngôn 

ngữ C#; Tìm hiểu về phần mềm Unity 2D; Tìm hiểu về Microsoft Visual 

Studio; Sử dụng Unity 2D, C#, Visual Studio để thiết kế giao diện trò chơi 

SMILE trên mobile. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

 - Nghiên cứu để hiểu và nắm đƣợc cơ bản cách sử dụng Unity 2D, C#, Visual 

Studio xây dựng thành công một trò chơi trên phần mềm Unity 2D; 

- Sử dụng Unity 2D, C#, Visual Studio để thiết kế giao diện và ứng dụng; 

- Build và sử dụng trò chơi SMILE trên mobile (hệ điều hành Android). 

Kết quả: Xây dựng thành công trò chơi SMILE. 

72  Đại học Thực nghiệm kiểm thử 

Website với công cụ 

kiểm thử tự động 

Selenium 

Lê Thị Thảo Nguyễn Hiền 

Trinh 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu về 

lý thuyết về kiểm thử phần mềm, vai trò của kiểm thử phần mềm, các phƣơng 

pháp kiểm thử, các loại test, phƣơng pháp kiểm thử ứng dụng web và ứng dụng 

phổ biến, testcase; Nghiên cứu về selenium; Ứng dụng selenium trong kiểm 

thử website. 
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Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Khảo sát, phân tích cấu trúc và hoạt động chức năng của website đƣợc  

kiểm thử; 

- Xây dựng quy trình kiểm thử chức năng của Website; 

- Sử dụng công cụ kiểm thử tự động selenium kiểm thử chức năng của website. 

Kết quả: Xây dựng thành công Demo kiểm thử chức năng của website bằng 

công cụ kiểm thử tự động selenium.  

73  Đại học Xây dựng Website bán 

Labtop cho công ty Phú 

Thành - Thái Nguyên 

Tạ Thị Thảo Nguyễn Hiền 

Trinh 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT, BOOSTRAP và mô 

hình MVC. 

- Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết kế để xây dựng 

website cho công ty Phú Thành – Thái Nguyên . 

- Thiết kế và xây dựng website bán laptop cho công ty Phú Thành – Thái Nguyên. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Khảo sát thực trạng tại công ty Phú Thành – Thái Nguyên 

- Phân tích thiết kế hệ thống và sử dụng IBM Rational Rose Enterprise Edition 

để vẽ biểu đồ. 

- Sử dụng ngôn ngữ PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT, BOOSTRAP và phần 

mềm Sublime Text3 để xây dựng website bán laptop cho công ty Phú Thành – 

Thái Nguyên . 

Kết quả: Xây dựng thành công website bán laptop cho công ty Phú Thành – 

Thái Nguyên và chạy thực nghiệm tại công ty. 

74  Đại học Xây dựng trò chơi Go 

Up trên Mobile 

Trần Quang 

Thế 

Nguyễn Hiền 

Trinh 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu Unity Engine và ngôn ngữ C# 

- Tìm hiểu quá trình xây dựng game 

- Xây dựng trò chơi GO UP trên điện thoại Xiaomi A1 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Nghiên cứu để hiểu và nắm đƣợc cơ bản cách sử dụng Unity Engine để xây 

dựng và thiết kế kết hợp với tìm tài liệu trên mạng 

- Sử dụng Unity Engine để thiết kế giao diện và xây dựng ứng dụng; 

- Build và sử dụng trò chơi GO UP trên điện thoại Xiaomi A1 

Kết quả: Xây dựng thành công game, build ra file apk và chạy ổn định trên 

điện thoại Xiaomi A1. 
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75  Đại học Xây dựng hệ thống 

mạng dự phòng, bảo 

mật cho công ty cổ 

phần Tesung - Bắc 

Giang 

Tô Thị Toàn Nguyễn Hiền 

Trinh 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Xây dựng mạng dự phòng cho công ty sử dụng công nghệ Hot Standby 

Redundancy Protocol(HSRP) và giao thức Spanning tree protocol (STP), Công 

nghệ EtherChannel; 

- Triển khai hệ thống bảo mật Sử dụng tƣờng lửa ASA. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Sử dụng phần mềm Microsoft 

Visio 2010 để vẽ sơ đồ vật lý, sơ đồ logic của công ty; Sử dụng phần mềm 

Packet Trancer 7.2 để xây dựng demo. 

Kết quả: Xây dựng thành công mạng dự phòng, bảo mật cho công ty TESUNG 

– BẮC GIANG. 

76  Đại học Xây dựng hệ thống 

quản lý phòng trọ Đạt 

Phong - Quyết Thắng 

Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Trang 

Nguyễn Hiền 

Trinh 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C# 

- Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống quản lý phòng trọ Đạt Phong-Thái 

Nguyên; 

- Xây dựng, cài đặt và chạy thử nghiệm với bộ dữ liệu thực hệ thống quản lý 

phòng trọ Đạt Phong-Thái Nguyên. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C# và sử dụng Visual Studio để xây dựng hệ 

thống quản lý phòng trọ Đạt Phong-Thái Nguyên; 

- Phân tích thế kế hệ thống và sử dụng Star UML xây dựng biểu đồ. 

Kết quả: Xây dựng thành công hệ thống quản lý phòng trọ Đạt Phong-Thái 

Nguyên, chạy thử nghiệm với bộ dữ liệu thực hiện có tại khu nhà trọ. 

77  Đại học Xây dựng website bán 

điện thoại cho cửa hàng 

Minh Ngọc - Thái 

Nguyên 

Phan Hải 

Thanh 

Nguyễn Hiền 

Trinh 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình PHP; HTML, CSS, JS; 

- Nghiên cứu Mã nguồn mở WordPress; 

- Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết kế hệ thống xây 

dựng website bán điện thoại cho cửa hàng Minh Ngọc – Thái Nguyên; 

- Thiết kế và xây dựng website bán điện thoại cho cửa hàng Minh Ngọc – Thái 

Nguyên. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bán điện thoại tại cửa hàng Minh Ngọc – Thái 

Nguyên; 

- Phân tích thiết kế hệ thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. 
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- Sử dụng ngôn ngữ PHP, HTML, CSS, mã nguồn mở WordPress để xây dựng 

website bán điện thoại cho cửa hàng Minh Ngọc – Thái Nguyên. 

Kết quả: Xây dựng thành công website bán điện thoại cho cửa hàng Minh 

Ngọc – Thái Nguyên và chạy thử nghiệm tại cửa hàng. 

78  Đại học Xây dựng website bán 

hàng thời trang cho cửa 

hàng Essence 

Nguyễn Tiến 

Đoàn 

Nguyễn Kim 

Sơn 

Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề chính: 

1. Nghiên cứu  HTML, CSS, MySQL, PHP. 

2. Nghiên cứu Mã nguồn mở WordPress. 

3. Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết kế hệ thống 

website. 

4. Xây dựng website bán hàng thời trang Essence. 

Quá trình thực thiện và kết quả nghiên cứu: 

Hiểu rõ các yêu cầu của một website bán hàng từ đó phân tích và thiết kế hệ 

thống về mặt chức năng và dữ liệu. 

1. Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu cho hệ thống. 

2. Sử  dụng HTML, CSS để xây dựng frontend cho website có wordpress hỗ trợ. 

3. Sử dụng PHP để code backend cho website. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: 

- Xây dựng thành công website bán hàng thời trang Essence 

- Sử dụng thành công các chức năng của website để phục vụ tốt cho công việc 

bán hàng. 

79  Đại học Xây dựng website cung 

cấp hình nền cho đồng 

hồ thông minh 

SamSung Gear 

Lƣu Phƣơng 

Nam 

Nguyễn Kim 

Sơn 

Nội dung của đồ án tập trung 6 vấn đề chính: 

1) Cơ sở lý thuyết 

2) Giới thiệu thiết kế photoshop sản phẩm giao diện mặt đồng hồ 

3) Khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống 

4) Xây dựng giao diên website (front end: html,css, js, font, bootstrap,jquery) 

với những mẫu mặt đồng hộ thiết kế mới nhất, đẹp nhất. 

5) Xây dựng trang quản trị, các function bắt sự kiện các nút(back end: 

php,js..): Thêm sửa, xóa, tìm kiếm, show các mặt đồng hồ. 

6) Hoàn thiện đồ án báo cáo 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

- Sử dụng Sublime text 3 là công cụ chính để dev chƣơng trình. 

- Sử dụng Xampp và google Chrome là công cụ tạo môi trƣờng localhost, môi 

trƣờng dev. 
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- Sử dụng Adobe Photoshop CS6 là công cụ để thiết kế mẫu giao diện mặt 

đồng hồ thông minh. 

- Sử dụng StarUML 3 để phân tích thiết kế hệ thống. 

- Thiết kế giao diện: Sử dụng Bootstrap, Jquery, html, css, font… 

- Xây dựng trang quản trị: Html, css, js, chủ yếu là php. 

Kết quả đạt đƣợc: 

- Thiết kế photoshop thành công các giao diện mặt đồng hồ (hình nền mặt 

đồng hồ). 

- Xây dựng thành công website cung cấp hình nền cho đồng hồ thông minh 

SamSung Gear.  Hỗ trợ mã giảm giá để cài Apps giao diện mặt đồng hồ thông 

qua App của điện thoại SamSung. 

80  Đại học Xây dựng ứng dụng 

quản lý mặt hàng quần 

áo trên hệ điều hành 

Android 

Lƣu Bá Thảo Nguyễn Kim 

Sơn 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu về hệ điều hành Android và cách thức tổ chức file dữ liệu 

2. Tìm hiểu và ứng dụng realtime database, storage, authentication firebase vào 

đồ án tốt 

nghiệp 

3. Thiết kế giao diện và xây dựng các chức năng cho ứng dụng quản lý mặt 

hàng quần áo trên hệ điều hành Android. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

Phân tích thiết kế cho ứng dụng 

- Sử dụng phần mềm Android Studio và Firebase để thiết kế giao diện và xây 

dựng các chức năng cho ứng dụng 

- Include và kết nối với Google Firebase 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Hoàn thành bản phân tích thiết kế hệ thống 

- Thiết kế đƣợc các giao diện ứng dụng 

- Include thƣ viện và kết nối thành công với Google Firebase 

- Xây dựng thành công ứng dụng quản lý mặt hàng quần áo trên hệ điều hành 

Android 

81  Đại học Xây dựng thƣơng hiệu 

số cho cửa hàng điện 

thoại di động 

Kengphone 

Phạm Thị 

Thanh Hoàn 

Nguyễn 

Quang Hiệp 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về PHP và MySQL 

2. Phân tích thiết kế website và thƣơng hiệu số cho cửa hàng điện thoại 

kengphone 
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3. Xây dựng website, thƣơng hiệu số và Fanpage 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Hiểu tổng quan về thƣơng hiệu, thành phần , chức năng của thƣơng hiệu 

- Hiểu đƣợc các bƣớc trong quá trình xây dựng thƣơng hiệu 

- Xây dựng đƣợc thƣơng hiệu số cho cửa hàng điện thoại bao gồm : bộ nhận 

diện thƣơng hiệu, Website bán hàng,  kênh bán hàng trên fanpage FaceBook. 

82  Đại học Xây dựng hệ thống mã 

nguồn mở nodeblog 

Nguyễn Văn 

Quân 

Nguyễn 

Quang Hiệp 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

1.  Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về Node.js và hệ quản trị csdl MongoDB 

2.  Phân tích thiết kế trang web nodeblog 

3.  Xây dựng hệ thống mã nguồn mở nodeblog 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Hoàn thành hệ thống đáp ứng những yêu cầu chức năng cơ bản của ngƣời 

dùng. 

-  Hiểu đƣợc cách hoạt động và nắm đƣợc kiến thức cơ bản của ngôn ngữ 

JavaScript. 

-  Nắm đƣợc các bƣớc trong quá trình xây dựng và phát triển website sử dụng 

framework Express.js và MongoDB. 

83  Đại học Xây dựng hệ thống 

mạng dự phòng, bảo 

mật trong công ty 

TNHH VYVY 

Triệu Văn 

Hùng 

Nguyễn Thị 

Duyên 

1. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 2 vấn đề chính: 

1.1 Xây dựng mạng dự phòng cho công ty TNHH VyVy sử dụng công nghệ 

Hot Standby Redundancy Protocol(HSRP), Giao thức Spanning tree protocol 

(STP), Công nghệ EtherChannel 

1.2  Triển khai hệ thống bảo mật Sử dụng tƣờng lửa ASA 

2. Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

2.1 Sử dụng phần mềm Microsoft Visio 2010 để vẽ sơ đồ vật lý, sơ đồ logic 

của công ty. Sử dụng phần mềm Packet Trancer 7.2 để xây dựng demo. 

2.2  Kết quả: Xây dựng thành công mạng dự phòng, bảo mật cho công ty 

TNHH VyVy 

84  Đại học Xây dựng hệ thống 

mạng frame relay cho 

bƣu điện tỉnh Nam 

Định 

Nguyễn Trung 

Thành 

Nguyễn Thị 

Duyên 

1. Các vấn đề nghiên cứu chính 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1.1.Khảo sát hạ tầng mạng của bƣu điện tỉnh Nam Định để nắm bắt đƣợc các 

ƣu điểm,nhƣợc điểm của hệ thống mạng hiện thời. 

1.2. Phân tích, đánh giá và đề xuất xây dựng hệ thống mạng mới cho bƣu điện 
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sao cho tối ƣu nhất. 

1.3. Xây dựng demo minh họa dự án thiết kế trên phần mềm Cisco Packet 

Tracer 7.2 để mô phỏng lại quá trình lắp đặt hệ thống mạng. 

2. Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

2.1 Xây dựng demo minh họa dự án thiết kế trên phần mềm Cisco Packet 

Tracer 7.2 để mô phỏng lại quá trình lắp đặt hệ thống mạng. 

2.2 Kết quả nghiên cứu đồ án: 

-          Nắm bắt đƣợc hạ tầng mạng của bƣu điện tỉnh Nam Định và đƣa ra đề 

xuất lắp đặt hệ thống mạng mới. 

-          Mô phỏng đƣợc hệ thống mạng mới trên phần mềm Cisco Packet 

Tracer 7.2 

85  Đại học Kiểm thử sản phẩm 

thƣơng mại điện tử trên 

nền Wordpress sử dụng 

công cụ Selenium 

Hà Kim Hằng Nguyễn Thị 

Oanh 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1) Tìm hiểu kiểm thử phần mềm và phần mềm mã nguồn mở WordPress. 

2) Kiểm thử ứng dụng website và lựa chọn công cụ kiểm thử tự động. 

3) Kiểm thử sản phẩm thƣơng mại điện tử trên nền WordPress sử dụng công cụ 

Selenium. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

Sử dụng các tài liệu tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và WordPress để có cái 

nhìn đúng đắn, sâu sắc hơn: các vấn đề cơ bản kiểm thử phần mềm và phần 

mềm mã nguồn mở WordPress. 

Nghiên cứu tổng quan về bộ công cụ Selenium để hiểu rõ về các thành phần 

của bộ công cụ và nắm đƣợc cách thức sử dụng hai công cụ là Selenium IDE 

và Selenium WebDriver. 

Trình bày kịch bản kiểm thử và thử nghiệm một số trƣờng hợp kiểm thử tự 

động viết bằng Selenium IDE và Selenium WebDriver cho một ứng dụng cụ 

thể. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Kiểm thử thành công sản phẩm thƣơng mại 

điện tử trên nền WordPress sử dụng công cụ Selenium. Sử dụng thành thạo 

Selenium trong kiểm thử website thƣơng mại điện tử trên nền WordPress. 

86  Đại học Xây dựng website giới 

thiệu bất động sản cho 

công ty Đất Xanh miền 

Bắc 

Hoàng Văn 

Hậu 

Nguyễn Thị 

Oanh 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 4 vấn đề chính: 

1) Tìm hiểu cơ sở lý thuyết: HTML, CSS, PHP, UML. 

2) Khảo sát các trang web bất động sản. 

3) Phân tích thiết kế. 
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4) Xây dựng chƣơng trình bằng HTML, CSS, PHP. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng HTML, CSS để xây dựng giao diện website, 

PHP để xây dựng hệ thống website. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Tìm hiểu và nắm khá rõ về các công cụ để xây dựng website nhƣ: HTML, 

CSS, PHP. 

-  Biết cách thiết kế website. 

- Xây dựng thành công website “Giới thiệu bất động sản cho công ty Đất Xanh 

Miền Bắc”. 

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu ngƣời dùng. 

- Sử dụng đƣợc trên các thiết bị và trình duyệt web khác nhau. 

- Website đã đƣợc sử dụng trên mạng internet. 

87  Đại học Xây dựng website giới 

thiệu các điểm du lịch 

huyện Hoài Đức 

Lê Thị Hƣơng Nguyễn Thị 

Oanh 

Nội dung đồ án tập trung nghiên cứu 2 vấn đề chính sau đây: Đối với ngƣời 

dùng: Ngƣời đọc có thể xem các bài viết và bình luận bài viết. Đối với quản lý: 

Quản lý các bài viết, danh mục bài viết, thành viên và bình luận. 

Quá trình thực hiện: 

- Khảo sát thông tin, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu. 

- Sử dụng html,css,js,bootstrap để thiết kế giao diện. 

- Sử dụng php, codeigniter để chuyển web tĩnh sang web động. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website giới các điểm du lịch huyện 

Hoài Đức. 

88  Đại học Xây dựng website giới 

thiệu sản phẩm điện 

thoại cho cửa hàng Sao 

Biển 

Ngô Thị Lan 

Hƣơng 

Nguyễn Thị 

Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu ngôn ngữ Java, SQL Server, 

Spring(core), Bootstrap, … Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích 

thiết kế để xây dựng website bán điện thoại giúp giới thiệu sản phẩm của cửa 

hàng cho khách hàng và giúp cho khách hàng dễ dàng tìm hiểu vào đặt mua 

hàng. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thu thập thông tin nhu cầu của ngƣời dùng hiện 

nay qua các trang bán hàng điện thoại online. Phân tích thiết kết hệ thống và vẽ 

biểu đồ online ở website https://www.draw.io/. Sử dụng ngôn ngữ Java, SQL 

Server, Spring, Bootstrap, …, phần mềm STS để xây dựng chức năng cơ bản 

và thiết kế giao diện cho website hài hòa, thân thiện với ngƣời dùng. 

Kết quả đạt đƣợc: Xây dựng thành công website bán điện thoại Sao Biển. 

https://www.draw.io/
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89  Đại học Xây dựng website tin 

tức trƣờng THPT Minh 

Hà 

Nguyễn Thị 

Phƣơng Thảo 

Nguyễn Thị 

Oanh 

Nội dung đồ án tập chung nghiên cứu 2 vấn đề chính sau đây: Đối với ngƣời 

dùng: Ngƣời đọc có thể xem các bài viết và bình luận bài viết. Đối với quản lý: 

Quản lý các bài viết, danh mục bài viết, quản lý ngƣời dùng và bình luận. 

Quá trình thực hiện: 

- Khảo sát thông tin, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu. 

-  Sử dụng Nuke Viet để thiết kế giao diện . 

- Sử dụng php, codeigniter để chuyển web tĩnh sang web động. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website tin tức trƣờng Trung Hoc 

Phổ Thông Minh Hà. 

90  Đại học Xây dựng trang Web 

bán hàng cho Công ty 

HITECH 

Nguyễn Hữu 

Hải 

Nguyễn Thị 

Tuyển 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

1. Nghiên cứu về lý thuyết về ngôn ngữ lập trình PHP, MYSQL,JS JQUERY 

AJAX và WORDPRESS 

2. Khảo sát, phân tích và thiết kế website 

3. Cài đặt website 

Quá trình thực hiện: Xử dụng PHP, MYSQL và JS JQUERY AJAX thiết kế 

giao diện và xây dựng website. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng “Website bán hàng cho Công ty 

HITECH” 

- Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ 

thống website. 

- Về mặt giao diện: website đơn giản, dễ thực hiện, đáp ứng thị hiếu ngƣời tiêu 

dùng. 

- Về mặt chức năng: Đối với ngƣời dùng: tìm kiếm sản phẩm, thêm mới sản 

phẩm vào giỏ hàng, thanh toán. Đối với ngƣời quản trị: thêm, sửa, xóa sản 

phẩm, quản lý hóa đơn, quản lý khách hàng. 

91  Đại học Xây dựng trang Web 

bán hàng cho Cửa hàng 

Ánh Nguyễn 

Đỗ Thị Khánh 

Hòa 

Nguyễn Thị 

Tuyển 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu về lý thuyết về ngôn ngữ lập trình PHP, MYSQL ,WORDPRESS 

và WOOCOMMERCE 

- Khảo sát, phân tích và thiết kế website 

Quá trình thực hiện: 

B1 :Tìm hiểu về PHP,MYSQL VÀ WORDPRESS ,WOOCOMMERCE 

B2:Khảo sát tại đơn vị thực tế 
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B3: Phân tích thiết kế hệ thống 

B4: Xây dựng website bán hàng quần áo Ánh Nguyễn cho phép thanh toán 

trực tuyến và có sự tƣơng tác với khách hàng 

B5: báo cáo hoàn thiện chƣơng trình 

Kết quả nghiên cứu: 

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng “Website bán hàng cho cửa hàng 

Ánh Nguyễn 

- Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ 

thống website. 

- Về mặt giao diện: website đơn giản, dễ thực hiện, đáp ứng thị hiếu ngƣời tiêu dùng. 

- Về mặt chức năng: Đối với ngƣời dùng: tìm kiếm sản phẩm, thêm mới sản 

phẩm vào giỏ hàng, thanh toán. Đối với ngƣời quản trị: thêm, sửa, xóa sản 

phẩm, quản lý hóa đơn, quản lý khách hàng. 

92  Đại học Kiểm thử phần mềm 

ứng dụng Web với công 

cụ kiểm thử Selenium 

Nông Thị Thu 

Hồng 

Nguyễn Thị 

Tuyển 

Các vấn đề nghiên cứu trong đề tài bao gồm: Tìm hiểu về phần mềm, thế nào 

là kiểm thử phần mềm, lỗi phần mềm là gì, nguyên nhân nào dẫn đến lỗi phần 

mềm. Tìm hiểu thế nào là kiểm thử phần mềm, các quy trình để kiểm thử phần 

mềm, phân loại các loại kiểm thử phần mềm, tìm hiểu kiểm thủ công và kiểm 

thử tự động khác nhau thế nào. Tìm hiểu công cụ kiểm thử Selenium, 

Selenium IDE, Selenium RC, Selenium Webdriver, selenium Gird. Tìm hiểu 

ứng dụng Selenium Webdriver trong kiểm thử Website, tìm hiểu kiểm thử ứng 

dụng web là gì, các bƣớc để thực hiện kiểm thử ứng dụng web, áp dụng 

Selenium Webdriber trong kiểm thử Website. 

Quá trình thực hiện và kết quả đạt đƣợc: 

- Hiểu tổng quan về kiểm thử phần mềm: các khái niệm phần mềm, kiểm thử 

phần mềm, quy trình kiểm thử phần mềm, phân loại phần mềm, lỗi phần mềm, 

nguyên nhân dẫn đến lỗi phần mềm. 

- Hiểu đƣợc các thành phần của công cụ Selenium 

- Đi vào tìm hiểu ứng dụng của selenium webdriver trong kiểm thử website: 

Kiểm thử ứng dụng web là gì và tìm hiểu các bƣớc kiểm thử ứng dụng web, 

xây dựng kịch bản kiểm thử cho website đang test. 

- Đƣa ra đƣợc bộ testcase cho website http://phongtrotnu.epizy.com/index.php  

- Kiểm thử tự động cho hai chức năng Đăng kí và Đăng nhập dựa trên ngôn 

ngữ hộ trợ Webdriver C#. 

http://phongtrotnu.epizy.com/index.php
http://phongtrotnu.epizy.com/index.php
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93  Đại học Thiết kế Website môi 

giới nhà đất cho 6 thành 

phố tại đất nƣớc Hà Lan 

Nguyễn Bá 

Duy 

Nguyễn Thị 

Tuyển 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 2 vấn đề chính:Một là dựng 

website dựa trên html,css, ngôn ngữ php, javascript và cms wordpress.Hai là 

ứng dụng api google map vào website để hiển thị bản đồ và thông tin các địa 

điểm cho thuê. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Sử dụng cms wordpress và lunacy 

xây dựng front-end website dựa trên design bằng file Sketch đã có. Nghiên cứu 

các function của website cần có dựa trên phân tích thiết kế và yêu cầu thực tế, 

sau đó xây dựng các module cho website. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website môi giới nhà đất 

và là responsive trên các màn hình. Áp dụng thành công api google map vào 

hiển thị dữ liệu trên website. 

94  Đại học Xây dựng mạng riêng 

ảo cho công ty cổ phần 

XSPACE MEDIA 

Dƣơng Thị 

Tƣơi 

Nguyễn Thu 

Hƣơng (1981) 

1. Nội dung của đồ án: 

1.1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết: WAN, VPN, 

1.2. Khảo sát hiện trạng và xác lập nhu cầu thiết kế mạng tại công ty XSPACE 

MEDIA. 

1.3. Phân tích, đánh giá và thiết kế hệ thống mạng tại công ty XSPACE 

MEDIA. 

1.4. Xây dựng demo 

2. Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

2.1. Khảo sát thực trạng hệ thống mạng 

tại công ty XSPACE MEDIA 

2.2. Xác lập nhu cầu thiết kế hệ thống mạng. 

2.3. Phân tích và thiết kế hệ hệ thống mạng tại công ty XSPACE MEDIA. 

2.4. Đề xuất và thử nghiệm mô hình hệ thống mạng VPN cho công ty. 

3. Kết quả: 

Đề xuất và thử nghiệm thành công mô hình hệ thống mạng VPN cho công ty 

XSPACE MEDIA. 

95  Đại học Xây dựng game máy 

bay chiến 2D trên điện 

thoại di động 

Nguyễn Thị Út Nguyễn Thu 

Hƣơng (1981) 

1. Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề nghiên cứu chính: 

1.1. Tìm hiểu ngôn ngữ C#. 

1.2. Tìm hiểu về phần mềm Unity 2D. 

1.3. Sử dụng Unity 2D, C#, để thiết kế giao diện trò chơi game máy bay chiến 

2D trên điện thoại di động. 

2. Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 
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2.1. Nghiên cứu để hiểu và nắm đƣợc cơ bản cách sử dụng Unity 2D, C# và 

xây dựng thành công một ứng dụng trên phần mềm Unity 2D. 

2.2. Sử dụng Unity 2D, C#  để thiết kế giao diện và ứng dụng. 

2.3. Build và sử dụng trò chơi game máy bay chiến 2D trên điện thoại di động. 

3. Kết quả: Xây dựng thành công demo trò chơi game máy bay chiến 2D trên 

điện thoại di động. 

96  Đại học Xây dựng Website bán 

hàng cho cửa hàng 

Nheo YT - Việt Trì - 

Phú Thọ 

Nguyễn Thị 

Minh Ngà 

Nguyễn Thu 

Hƣơng(1981) 

1. Nội dung của đồ án: 

1.1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết: PHP, Xampp, UML. 

1.2. Tìm hiểu Framework, Laravel Framework. 

1.3. Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết kế website cho 

cửa hàng Nheo YT-Việt Trì-Phú Thọ. 

1.4. Thiết kế website và xây dựng  website cho cửa hàng Nheo YT-Việt Trì-

Phú Thọ. 

2. Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

2.1. Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bán hàng 

của cửa hàng Nheo YT-Việt Trì-Phú Thọ. 

2.2. Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng 

đối tƣợng, sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. 

2.3. Sử dụng ngôn ngữ PHP, Framework, Laravel Framework để xây dựng 

website cho cửa hàng Nheo YT-Việt Trì-Phú Thọ. 

3. Kết quả: 

Xây dựng thành công website bán hàng cho cửa hàng Nheo YT-Việt Trì-Phú 

Thọ với một số chức năng cơ bản và chạy thử nghiệm tại cửa hàng. 

97  Đại học Xây dựng website bất 

động sản trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên dựa 

trên công nghệ Dot Net 

MVC 

Bùi Quang 

Hƣng 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

Nội dung của đồ án tập trung nghiên cứu xây dựng một website với giao diện 

trực quan, dễ dàng sử dụng để tìm kiếm, đăng tin và đặt thuê. Ngƣời dùng có 

thể tra cứu với những thông tin bất động sản cùng những thông tin chi tiết đi 

cùng với nó. Ngoài ra còn có thể quảng cáo và định giá bất động sản. 

Quá trình thực: Khảo sát hiện trạng -> Sử dựng Star UML để thiết kế các 

UseCase phân tích hệ thống -> Sử dụng HTML/CSS để thiết kế giao diện 

front-end -> Sử dụng C#  để xây dựng back-end. 

Kết quả thu đƣợc là xây dựng đƣợc website minh họa việc thuê, mua, bán nhà 

đất online, cho phép ngƣời sử dụng đăng tin cho thuê, bán bất động sản. Hỗ trợ 
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cho ngƣời sử dụng tìm kiếm bất động sản theo nhu cầu của mình bằng việc đƣa 

nhiều chi tiết bất động sản lên web kèm hình ảnh của bất động sản rõ ràng. 

Đem đến cho ngƣời sử dụng thông tin giá bất động sản ở một số khu vực ở 

Thái Nguyên 

98  Đại học Kiểm thử ứng dụng 

website  

Dƣơng Thị 

Hƣờng 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

Nội dung đồ án tập trung nghiên ,nắm rõ khái niệm, các kỹ thuật, phƣơng 

pháp, quy trình và các loại kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động. Cài đặt và 

sử dụng thành thạo công cụ Selenium cho việc kiểm thử tự động vào trang web 

học trực tuyến Medu E-Learning 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, đề tài còn có những hạn chế nhƣ sau: 

- Chƣa test đƣợc chức năng vào học bài giảng ở dạng video. 

- Trong quá trình kiểm thử phần mềm, chất lƣợng mạng còn kém và không ổn 

định nên thời gian thực thi test script còn chậm. 

Quá trình thực hiện : Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm -> Dựa vào các chức 

năng của trang web để thiết kế testcase  -> Sử dụng công cụ kiểm thử tự động 

Selenium để kiểm thử chức năng trang web . 

Kết quả thu đƣợc là xây dựng đƣợc testcase cho bốn chức năng của website: 

Login, đăng ký học, vào học và nhận chứng chỉ. Sử dụng Selenium để thực 

hiện test bốn chức năng trên.  

99  Đại học Xây dựng phần mềm 

quản lý bến xe khách 

Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

Nội dung của đồ án tập trung nghiên cứu công tác quản lý thông tin, lập kế 

hoạch và điều độ xe đối với xe khách chạy tuyến cố định tại bến xe Thái 

Nguyên và từ đó phân tích hệ thống theo yêu cầu khách hàng để đƣa ra các 

biểu đồ Use-Case tƣơng ứng từng trƣờng hợp sử dụng, cuối cùng là nghiên cứu 

về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng 

phần mềm quản lý bến xe khách Thái Nguyên. 

Quá trình thực: Khảo sát hiện trạng -> Sử dụng Enterprise Architect để thiết kế 

các Use-Case phân tích hệ thống -> Sử dụng DevExpress để thiết kế giao diện 

-> Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng phần xử lý của hệ thống. 

Kết quả thu đƣợc là xây dựng thành công phần mềm Quản lý bến xe, hiện đang 

đƣợc sử dụng tại Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Nguyên. Hƣớng 

phát triển trong thời gian tới cho phần mềm là phát triển thêm một số chức 

năng khác nhằm xây dựng một phần mềm có hiệu quả tối ƣu trong việc quản lý 

hoạt động của xe khách tuyến cố định tại Bến xe khách Trung tâm Thành phố 

Thái Nguyên. 
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100  Đại học Xây dựng website bất 

động sản trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Mai 

Phƣơng 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

Đồ án tập trung nghiên cứu xây dựng website nhà đất giúp cho các doanh 

nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản có thể đăng tải, quảng bá sản 

phẩm của mình và những ngƣời có nhu cầu bán và cho thuê nhà đất đến với 

nhiều đối tƣợng đang quan tâm, có nhu cầu tìm kiếm bất động sản trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. Đồ án sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối 

tƣợng, framework Angular và ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng website 

Bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc sử dụng Angular giúp 

website có tốc độ xử lý các yêu cầu nhanh hơn, độ tƣơng thích cao với mỗi 

trình duyệt nên tăng trải nghiệm cho ngƣời sử dụng. Hƣớng phát triển trong 

thời gian tới cho website là cải thiện về mặt giao diện và một số chức năng (ví 

dụ: tìm kiếm) để website thân thiện và dễ sử dụng hơn với ngƣời dùng. Ngoài 

ra, xây dựng thêm một số module nhằm giúp cho website thêm trực quan, cung 

cấp đƣợc nhiều thông tin cần thiết hơn cho ngƣời dùng. 

101  Đại học Thiết kế test-case trong 

kiểm thử phần mềm cho 

hệ thống chỉ đƣờng trên 

xe ô tô 

Trần Thị Yến Nguyễn Tuấn 

Anh 

Nội dung của đồ án tập trung nghiên cứu về Kiểm thử phần mềm nói chung và 

thiết kế test case cho hệ thống chỉ đƣờng cho xe ô tô nói riêng. 

Quá trình thực: Tìm hiểu tổng quan về Kiểm thử phần mềm -> Cách thức xây 

dựng thiết kế test case -> Xây dựng và áp dụng test bộ test case đã thiết kế. 

Kết quả thu đƣợc là: Hiểu tổng quan về Kiểm thử phần mềm gồm: các khái 

niệm, các cấp độ, kĩ thuật, phƣơng pháp, nguyên tắc kiểm thử… Khái niệm, 

quy trình thiết kế test case. Xây dựng và thực hiện test bộ test case của hệ 

thống chỉ đƣờng trên xe ô tô (Navigation System of Automotive): Đặc tả hệ 

thống, phƣơng thức test: manual testing, thực hiện test và đƣa ra kết quả. 

102  Đại học Xây dựng website bán 

sản phẩm cho cửa hàng 

mỹ phẩm Phƣơng Thúy 

- Thái Nguyên. 

Lý Thị Thƣ Nguyễn Văn 

Việt 

Nội dung đồ án tập chung nghiên cứu các vấn đề chính sau đây: 

1. Tổng quát lại ngôn ngữ HTML, CSS, WORDPRESS. 

2. Khảo sát và tiến hàng phân tích thiết kế hệ thống 

- Khảo sát thực trạng của Shop 

- Mô tả bài toán xây dựng website 

- Đƣa ra các yêu cầu của hệ thống 

- Phân tích hệ thống, vẽ các biểu đổ  

3. Demo xây dựng website bán sản phẩm cho cửa hàng mỹ phẩm Phƣơng 

Thúy - Thái Nguyên. 

- Đƣa lên những hình ảnh nhƣ: Trang chủ, sản phẩm, tìm kiếm, thanh toán ... 
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4. Kết quả đạt đƣợc 

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng 1 website bán hàng 

- Xây dựng thành công website bán sản phẩm cho cửa hàng mỹ phẩm Phƣơng 

Thúy - Thái Nguyên. 

- Xây dựng website giới thiệu đƣợc chi tiết về sản phẩm, tin tức, và giới thiệu 

của cửa hàng, trong đó website có các chức năng nhƣ: 

- Đối với ngƣời dùng: tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thanh toán. 

- Đối với ngƣời quản trị: Thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý hóa đơn, quản lý 

khách hàng. 

103  Đại học Xây dựng website 

quảng bá du lịch cho 

tỉnh Điện Biên 

Cà Thị Xuân Nguyễn Văn 

Việt 

Nội dung đồ án tập chung nghiên cứu 2 vấn đề chính sau đây: 

·  Đối với ngƣời dùng: Khách hàng có thể vào xem tin tức website,tìm kiếm,  

xem tuor du lịch , đặt tuor và thanh toán. 

·  Đối với quản lý: quản lý danh mục, quản lý tin tức, quản lý tuor đặt, quản lý 

liên hệ phản hồi 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu : 

Quá trình thực hiện: 

- Khảo sát thông tin, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu 

- Ứng dụng mã nguồn wordpress để thiết kế website. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành website quảng bá du lịch cho tỉnh  

Điện Biên. 

104  Đại học Thiết kế các Test-Case 

để kiểm thử website 

bán hàng 

Đỗ Thùy Dung Phạm Thị 

Liên 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm và cách xây dựng Test-Case 

2:Tiểm hiểu về công cụ kiểm thử tự động Jmeter và Seledium 

3:Thực hiện Kiểm thử website bán hàng và đƣa ra kết quả. 

Quá trình thực hiện: 

- Xây dựng bộ Test- case cho các chức năng trong website bán hàng 

- Sử dụng Tool kiểm thử tự động có sẵn ,cài đặt và thực hiện kiểm kiểm thử 

website bán hàng 

 Kết quả nghiên cứu 

- Biết đƣợc về kiểm thử phần mềm, hiểu đƣợc quy trình kiểm thử phần mềm 

-  Biết cách xây dựng Test- case. 

- Biết sử dụng tool kiểm thử tự động để kiểm thử website. 
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105  Đại học xây dựng website quảng 

bá sản phẩm cho cơ sở 

Thanh Huyền Trà 

Phạm Thị 

Ngọc Quỳnh 

Phạm Thị 

Liên 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình PHP, các phần mềm ứng dụng hỗ trợ. 

- Nghiên cứu phân tích thiết kế hệ thống cho một website. 

- Nghiên cứu cách thức hoạt động của ngôn ngữ lập tình PHP để xây dựng nên 

một website ứng với thực tiễn. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

+ Đã sử dụng ứng dụng phần mềm SublimeText3 để thiết kế giao diện. 

+ Sử dụng thêm công cụ hỗ trợ MySQL, Javascript, Html, Css, Jquery để thiết 

lập các chức năng cũng nhƣ thiết kế giao diện cho website đẹp hơn. 

+ Sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu cho website. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website quảng bá sản 

phẩm cho cơ sở. Tạo lập đƣợc các chức năng cần thiết cho website. 

106  Đại học Nghiên cứu RPA ứng 

dụng tự động hóa quy 

trình nhập dữ liệu bằng 

Robot 

Đào Thị 

Phƣơng Thảo 

Phạm Thị 

Liên 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

1. Cơ sở lý thuyết về HTTT quản lý, RPA. 

2. Tìm hiểu phần mềm uipath studio để tự động hóa quy trình nhập dữ liệu 

3. Ứng dụng  Phần Mềm Uipath Studio 

Kết quả nghiên cứu 

+ Hệ thống hóa đƣợc các kiến thức cơ bản liên quan đến RPA. 

+ Sử dụng đƣợc thành thạo phần mềm UiPath Studio. 

+ Nắm  đƣợc  quy  trình  xử  lý nhập dữ liệu. 

+ Sử dụng UiPath Studio để xây dựng quy trình nhập dữ liệu bằng robot. 

107  Đại học Xây dựng ứng dụng đặt 

món ăn cho nhà hàng 

Lƣơng Quốc 

Tiệp 

Phạm Thị 

Liên 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình PHP, các phần mềm ứng dụng hỗ trợ. 

- Nghiên cứu phân tích thiết kế hệ thống cho một website. 

- Nghiên cứu cách thức hoạt động của ngôn ngữ lập tình PHP để xây dựng nên 

một website ứng với thực tiễn. 

Quá trình thực hiện: 

+ Đã sử dụng ứng dụng phần mềm SublimeText3, PHP Storm, Adobe 

Photoshop Cs6 để thiết kế giao diện. 

+ Sử dụng thêm công cụ hỗ trợ MySQL, Javascript, Bootstrap, Jquery để thiết 
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lập các chức năng cũng nhƣ thiết kế giao diện cho website đẹp hơn. 

+ Sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu cho website. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

+ Xây dựng thành công website đặt món ăn cho nhà hàng. 

+ Tạo lập đƣợc các chức năng cần thiết cho website.  

108  Đại học Nghiên cứu công nghệ 

Unity và xây dựng ứng 

dụng game worrior 3D 

Đỗ Xuân Duy 

Phƣơng 

Phùng Thế 

Huân 

CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH 

• Tổng quan về công nghiệp trò chơi,game engine và không gian 3D 

• Tìm hiều về unity engine 

• Xây dựng ứng dụng game Space Warrior 3D 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN  

• Tìm hiểu về trò chơi và Công nghiệp trò chơi 

• Tìm hiểu về Game Engine 

• Tìm hiểu về game engine Unity (Các thành phần, Kiến trúc,….)  

• Thiết kế và xây dựng các mô hình  

• Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# kết hợp công cụ hỗ trợ của Unity engine để 

thiết kế game  

• Sửa lỗi, hoàn thành game 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 

• Hiểu về công nghệ Unity 3D 

• Hiểu về kiến trúc project trong việc thiết kế game trên unity  

•  Xây dựng ứng dụng game Space Warrior 3D 

109  Đại học Xây dựng website hỗ 

trợ tìm kiếm phòng trọ 

Nguyễn Hồng 

Sơn 

Phùng Thế 

Huân 

Nội dung đồ án tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

1. Một số ngôn ngữ lập trình website nhƣ HTML, CSS, PHP, JS.  

2. Ứng dụng xây dựng website hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ. 

Quá trình thực hiện: 

1. Tìm kiếm tài liệu, phân tích thiết kế ứng dụng. 

2. Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mySQL xây dựng cơ sở dữ liệu. 

3. Sử dụng các ngôn ngữ lập trình website HTML, CSS, PHP, JS xây dựng 

website. 

4. Tạo dữ liệu thực nghiệm, kiểm tra website. 

5. Fix lỗi, hoàn thành website. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ. 
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110  Đại học Xây dựng website bán 

hàng sản phẩm thiết bị 

mạng cho công ty Bảo 

An - TP. Thái Nguyên 

Nguyễn Công 

Tiến 

Phùng Thế 

Huân 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP để thực 

hiện đề tài “xây dựng website bán sản phẩm thiết bị mạng cho công ty Bảo An”. 

2. Khảo sát thực tế cách thức mua hàng online hiện nay, phân tích thiết kế để 

xây dựng hệ thống website bán sản phẩm thiết bị mạng. 

3. Xây dựng website bán sản phẩm thiết bị mạng dựa vào các ngôn ngữ 

HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP  và các tài liệu khảo sát phân tích thiết kế 

đã tìm hiểu. 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

- Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ HTML, CSS để xây dựng giao 

diện chƣơng trình. JavaScript, Php để xây dựng hệ thống của chƣơng trình… 

- Khảo sát thực tế các nhu cầu của mọi ngƣời về việc mua và đặt hàng online. 

- Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng để phân tích thiết 

kế hệ thống. 

- Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website bán sản phẩm 

thiết bị mạng cho công ty Bảo An. 

111  Đại học Sử dụng Frame Work 

Laravel, xây dựng bộ 

CMS cho website 

Lê  Đức Ánh Tô Hữu 

Nguyên 

Tìm hiểu lý thuyết về laravel, và các chứ năng của nó. Lý thuyết về hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu MySQL. Ngôn ngữ mô hình hóa UML. Thiết kế website trên nền 

laravel: khảo sát hệ thống, mô tả bài toán, xác định yêu cầu của hệ thống,  phân 

tích thiết kế hệ thống. Xây dựng Demo website trên nền laravel: cài đặt demo 

website.  

112  Đại học Xây dựng website bán 

hàng điện tử cho cửa 

hàng phụ kiện Trung 

Nguyễn 

Nguyễn Thị 

Hà 

Tô Hữu 

Nguyên 

Tìm hiểu lý thuyết về wordpress, và các chứ năng của nó. Lý thuyết về hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu MySQL. Ngôn ngữ mô hình hóa UML 

Thiết kế website bán hàng cho shop Dũng Tân trên nền wordpress: 

- Khảo sát thực trạng của shop 

- Mô tẩ bài toán xây dựng website bán hàng cho shop Dũng Tân 

- Xác định yêu cầu của hệ thống  

- Phân tích thiết kế hệ thống: xác định các tác nhân tham gia vào hệ thống, các 

use case đƣợc sử dụng,... 

Xây dựng Demo website trên nền wordpress: cài đặt demo website.  
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113  Đại học Xây dựng website 

thƣơng mại điện tử tích 

hợp tính năng tìm kiếm 

nhanh. 

Trần Thị 

Huyền Trang 

Tô Hữu 

Nguyên 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

1. Cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu về Wordpress, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, 

ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML, tìm kiếm từ khoá. 

2. Khảo sát hệ thống, xác định yêu cầu của hệ thống và đƣa ra hƣớng xây dựng 

ứng dụng có tính tƣơng tác trực tiếp cao để sử dụng có hiệu quả cho ngƣời sử 

dụng. 

3. Phân tích thiết kế bài toán: Sử dụng ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML 

để đƣa ra các biểu đồ. Thiết kế cơ sở dƣ liệu 

4. Xây dựng Demo website trên nền tảng wordpress: cài đặt demo website.  

114  Đại học Xây dựng ứng dụng tìm 

kiếm phòng trọ tại Thái 

Nguyên trên hệ điều 

hành Android 

Hoàng Văn 

Cƣờng 

Trần Duy 

Minh 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu lý thuyết về Android và các chứ năng của nó. Lý thuyết về hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu MySQL. 

2. Thiết kế ứng dụng trên nền tảng Android: khảo sát hệ thống, mô tả bài toán, 

xác định yêu cầu của hệ thống,  phân tích thiết kế hệ thống. 

3. Xây dựng Demo tìm kiếm phòng trọ trên nền tảng Android: cài đặt demo 

tìm kiếm phòng. Nội dung các bƣớc thực hiện: 

- Tìm hiểu và sử dụng google map api xây dựng bản đồ. 

- Sử dụng XML xây dựng giao diện ứng dụng (Client). 

- Sử dụng Java xây dựng lớp xử lý dữ liệu (Client). 

- Sử dụng Font Awesome thiết kế icon sử dụng trong ứng dụng. 

- Sử dụng Volley Android để thực hiện trao đổi dữ liệu với Server sử dụng 

giao thức HTTP. 

- Sử dụng HTML, CSS, bootstrap,  js xây dựng giao diện trên web (Admin). 

- Sử dụng PHP xây dựng lớp xử lý dữ liệu trên Server. 

- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng hệ thống. 

- Sử dụng mô hình MVC xây dựng Server. 

115  Đại học Xây dựng chƣơng trình 

quản lý học sinh cho 

trƣờng THCS Xuân 

Mai - Lạng Sơn 

Nông Văn 

Tuyến 

Trần Duy 

Minh 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

1. Khảo sát và tiến hàng phân tích thiết kế hệ thống 

- Khảo sát thực trạng của trƣờng học Xuân Mai. 

-  Mô tả bài toán xây dựng ứng dụng. 

- Đƣa ra các yêu cầu của hệ thống. 

- Phân tích hệ thống, vẽ các biểu đổ.  

- Dần hoàn thiện phát triển ứng lớn mạnh hơn và chuyên nghiệp hơn. 
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2. Kết quả đạt đƣợc: Thiết kế một giao diện dễ nhìn hài hòa. Nắm đƣợc quy 

trình thiết kế và xây dựng 1 ứng dụng quản lý học sinh cho trƣờng THCS Xuân 

Mai. Xây dựng ứng dụng thực hiện đƣợc các nghiệp vụ nhƣ quản lý, trong đó 

ứng dụng có các chức năng nhƣ sau: 

- Đối với ngƣời dùng: tìm kiếm thông tin học sinh và giáo viên. 

- Đối với ngƣời quản trị: thêm, sửa, xóa thông tin học sinh và giáo viên, quản 

lý điểm. 

116  Đại học Xây dựng website bán 

dƣợc liệu quý và đặc 

sản Tây Bắc 

Hoàng Văn 

Mạnh 

Trần Hải 

Thanh 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình website để thực hiện đề tài  

2. Khảo sát thực tế cách thức mua hàng online hiện nay, phân tích thiết kế để 

xây dựng hệ thống website bán dƣợc liệu. 

3. Xây dựng website bán dƣợc liệu quý và đặc sản Tây Bắc Hƣớng giải quyết 

và các bƣớc thực hiện: 

- Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ HTML, CSS để xây dựng giao 

diện chƣơng trình. JavaScript, Php để xây dựng hệ thống của chƣơng trình… 

- Khảo sát thực tế các nhu cầu của mọi ngƣời về việc mua và đặt hàng online. 

- Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng để phân tích thiết 

kế hệ thống. 

- Xây dựng chƣơng trình mô phỏng 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website bán dƣợc liệu 

quý và đặc sản Tây Bắc. 

117  Đại học Xây dựng phần mềm 

quản lý thƣ viện cho 

trƣờng trung học phổ 

thông Phú Lƣơng Thái 

Nguyên trên C#. 

Nguyễn Đức 

Thuấn 
Trịnh Văn Hà Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính sau đây: 

- Khảo sát và thu thập tài liệu thƣ viện trƣờng trung học phổ thông Phú Lƣơng-

Thái nguyên từ đó thiết kế cơ sở dữ liệu. 

- Xây dựng phần mềm với các chức năng chính: Quản lý sách, Quản lý độc 

giả, Báo cáo thống kê. Cho phép ngƣời dùng đăng nhập, đăng xuất khi hết giờ 

làm việc. 

Quá trình thực hiện: 

- Sử dụng ngôn ngữ C# lập trình phần mềm. 

- Sử dụng SQL server, Visual Studio 2017 để xây dựng phần mềm 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công phần mềm quản lý thƣ 

viện bằng C# trên hệ điều hành windows. 
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118  Đại học Xây dựng hệ thống bảo 

mật cho hệ thống mạng 

công ty Hadanbi Vina 

trên ISA Server. 

Trịnh Hoàng 

Vũ 

Trịnh Văn Hà Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

- Tìm hiểu  về hệ thống bảo mật Firewall và ISA Server 

- Khảo sát & phân tích hệ thống mạng của công ty Hadanbi Vina và đƣa  ra các 

yêu cầu bảo mật. 

-  Xây dựng demo các yêu cầu trên ISA Server 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

Sử dụng tƣờng lửa mềm ISA Server 

- Tăng cƣờng bảo mật toàn diện cho hệ thống mạng công ty. 

- Quản lý theo dõi các loại traffic ra vào hệ thống. 

- Thiết lập cơ chế phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập trái phép vào 

hệ thống mạng. 

- Lọc và ngăn chặn spam và virus cho hệ thống email. 

- Lọc và ngăn chặn virus malware xâm nhập vào hệ thống mạng. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Chƣơng trình đã tƣơng đối hoàn chỉnh cấu hình đƣợc các Access Rule: 

+  Quản lý các máy client truy cập Internet 

+  Theo dõi các client làm việc 

+  Ngăn chặn download các gói tin có virus 

+  Phát hiện các cuộc tấn công trái phép vào hệ thống 

+  Cấm download các file chỉ định 

+ Cấm truy cập các trang web có nội dung xấu… 

119  Đại học Xây dựng mô hình hệ 

thống mạng Frame 

relay cho bƣu điện tỉnh 

Thái Nguyên 

Hoàng Tuấn 

Anh 

Vũ Đức Thái 1. Các vấn để nghiên cứu chính. 

-Tìm hiểu lý thuyết về mạng diện rộng WAN, và các chức năng; công nghệ 

Frame Relay. 

-Khảo sát hệ thống mạng WAN của bƣu điện tỉnh Thái Nguyên và một số 

huyện; mô tả bài toán, phân tích xác định yêu cầu của hệ thống, thiết kế kiến 

trúc mạng. 

-Xây dựng mô phỏng bản thiết kế hệ thống mới dựa vào công nghệ Frame 

Relay 
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2. Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu. 

- Sử dụng Microsoft Visio lập sơ đồ Logic, sơ đồ Vật Lý của mạng cho một số 

huyện sử dụng công nghệ Frame Relay. 

- Sử dụng phần mềmCisco Packet Tracer thiết lập mô phỏng kết nối, chia sẻ tài 

nguyên, bảo mật hệ thống  

- Mô phỏng thành công một số hoạt động của mạng và đánh giá chất lƣợng mô 

phỏng 

120  Đại học Ứng dụng công nghệ 

Web Single Page vào 

xây dựng website cho 

nhà xe Hƣng Hằng 

Hoàng Giang 

Sơn 

Vũ Đức Thái Quá trinth thực hiện: Hiểu tổng quan về angular gồm: các khái niệm, cấu trúc 

của một Themme word, thuận lợi của wordpress khi thiết kế giao diện…; Hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu MySQL; Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML trong 

phân tích thiết kế hệ thống. Khảo sát hiện trạng tại nhà xe Hƣng Hằng: giới 

thiệu về nhà xe, hoạt động cho thuê xe du lịch , dịch vụ vân chuyển hàng 

hóa… 

Phân tích và thiết kế website: mô tả yêu cầu chức năng, phi chức năng. Vẽ biểu 

đồ USE- CASE gồm: Use case tổng quát, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt đông, 

biểu đồ lớp. Thiết kế giao diện Website gồm các chức năng: xem xe, đặt xe, 

trang quản trị,… 

Kết quả: Phần mềm quản lý dịch vụ cung cấp xe cho khách hàng online. 

121  Đại học Xây dựng phần mềm 

quản lý quán coffee 

N01. 

Nguyễn Đức 

Thành 

Vũ Đức Thái Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu cơ sở lí thuyết về SQL server, C# windown 

- Khảo sát nhu cầu của khách hàng với quán coffee, nhu cầu của các đối tƣợng 

ngƣời sử dụng đối với phần mềm 

- Thiết kế cơ sở dữ  liệu cho phần mềm quản lí quán coffee, thiết kế phần mềm 

bằng C# winform 

- Phân tích hệ thống: Sử dụng Visio 2016 giúp vẽ biểu đồ Use, sử dụng 

Enterprise Architect để thiết kế biểu đồ tuần tự và biểu đồ giao diện của  phần 

mềm quản lý quán coffee No.1. 

- Sử dụng DevExpress 17.1 để cài đặt giao diện phần mềm 

- Sử dụng SQL server 2017 và Visual studio 2017 để cài đặt CSDL và viết  

code cho hệ thống phần mềm quản lí quán coffee No.1 

- Cài đặt, thử nghiệm, tinh chỉnh phần mềm. 
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 Kết quả: 

- Tăng cƣờng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, nắm đƣợc sơ bộ quy trình tạo 

dựng, lập kế hoạch triển khai và phát triển một dự án phần mềm. Sử dụng khá 

thành thạo công cụ EA và Visio để tạo ra các biểu đồ trong phân tích; sử dụng 

công cụ Visual Studio cùng với ngôn ngữ C# để phát triển hệ thống. Ứng dụng 

SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ứng dụng công nghệ lập trình mới 

với việc sử dụng Entiy Framework, mô hình MVVM để xây dựng phần mềm. 

-Xây dựng thành công đƣợc phần mềm quản lí nhà hàng Coffee đáp ứng đƣợc 

các yêu cầu dễ sử dụng, tính tiền bàn theo đồ khách gọi tự động nhanh gọn, 

quản lý nguyên liệu chế biến lên đồ uống, quản lý đƣợc thu chi hàng ngày, 

quản lý đƣợc nhân viên trực ca, thống kê báo cáo… 

122  Đại học Xây dựng ứng dụng 

quản lý chi tiêu cá nhân 

trên Android 

Nguyễn Công 

Tuyến 

Vũ Thị 

Nguyệt 

CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH 

· Tổng quan về lập trình android 

· Tìm hiều về google firebase 

· Tìm hiểu các API liên quan 

· Xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

· Khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống 

· Sử dụng ngôn ngữ lập trình JAVA kết hợp công cụ hỗ trợ Android Studio để 

thiết kế ứng dụng 

· Sửa lỗi, hoàn thành ứng dụng 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân  

thành công. 

123  Đại học Xây dựng website bán 

hàng cho doanh nghiệp 

Tùng Hƣờng - Tỉnh 

Thái Nguyên 

Phạm Thanh 

Hƣơng 

Vũ Thị Thúy 

Thảo 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 4 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình Php, framework Laravel và hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu MySQL để thực hiện đề tài “Xây dựng Website bán hàng cho doanh 

nghiệp Tùng Hƣờng – tỉnh Thái Nguyên”. 

2. Khảo sát thực tế quy bán hàng của doanh nghiệp, các nhƣợc điểm của hệ 

thống làm việc cũ và những ƣu nhƣợc điểm của hệ thống mới. 

3. Phân tích thiết kế ứng dụng bằng phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng. 

4. Xây dựng ứng dụng bằng Php, framework Laravel, MySQL 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 
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· Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ Php, framework Laravel, 

MySQL xây dựng hệ thống của chƣơng trình, giao diện trang quản trị, giao 

diện trang mua hàng,… 

· Khảo sát thực tế quy bán hàng của doanh nghiệp, thu thập các thông tin cần 

thiết nhƣ danh mục bán hàng, ngƣời sử dụng user, ngƣời quản lý,... 

· Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng và sử dụng phần 

mềm StarUML để thực hiện phân tích thiết kế. 

· Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ JavaScript, Css 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website bán hàng cho 

doanh nghiệp Tùng Hƣờng với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, có đầy đủ các 

chức năng cơ bản nhƣ: Mua hàng, đăng nhập, đăng xuất, bình luận, … 

124  Đại học Xây dựng Website bán 

hàng cho cửa hàng 

Dũng Hằng – Tỉnh Sơn 

La 

Nguyễn Minh 

Khôi 

Vũ Thị Thúy 

Thảo 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 4 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình JAVA, HTML, CSS, SERVLET và hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu MySQL để thực hiện đề tài “Xây dựng website bán hàng cho 

cửa hàng Dũng Hằng – Tỉnh Sơn La”. 

2. Khảo sát thực tế quy trình bán hàng của cửa hàng, các trang thƣơng mại điện 

tử hiện nay, phân tích thiết kế để xây dựng website bán hàng giúp nâng cao 

doanh thu và quảng bá  hình ảnh cho cho cửa hàng Dũng Hằng – Tỉnh Sơn La. 

3. Phân tích thiết kế Website bằng phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng. 

4. Xây dựng wbsite hỗ trợ bán hàng online dựa vào các ngôn ngữ HTML, CSS, 

JAVA, MySQL 

Quá trình thực hiện 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

· Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ Java xây dựng hệ thống của 

chƣơng trình ,giao diện trang quản trị, giao diện trang khách hàng,… 

· Khảo sát thực tế quy trình bán hàng của cửa hàng Dũng Hằng, thu thập thông 

tin nhu cầu của ngƣời tiêu dùng hiện nay qua các trang bán hàng lớn hiện nay 

nhƣ : thegioididong, MediaMart, FPTshop, XTmoobile, VinPro... 

· Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng và sử dụng phần 

mềm StarUML để thực hiện phân tích thiết kế. 
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· Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ JAVA, HTML, CSS, SERVLET. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website bán hàng cho cửa 

hàng Dũng Hằng – Tỉnh Sơn La với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, có đầy đủ các 

chức năng cơ bản nhƣ: tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, quản lý giỏ hàng, 

thanh toán, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý hóa đơn,... 

125  Đại học Xây dựng ứng dụng đọc 

tin tức OWSNews trên 

2 nền tảng Android và 

IOS bằng ngôn ngữ 

React Native 

Nguyễn Nhật 

Linh 

Vũ Thị Thúy 

Thảo 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 4 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình Node JS, Reac Native, JavaScript, HTML, 

CSS và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để thực hiện đề tài “Xây dựng ứng 

dụng đọc tin tức OWSNews trên 2 nền tảng android và IOS bằng ngôn ngữ 

React Native”. 

2. Khảo sát thực tế quy trình làm việc của bộ phận truyền thông công ty OWS, 

các ƣu nhƣợc điểm của hệ thống làm việc cũ và những ƣu nhƣợc điểm của hệ 

thống mới. 

3. Phân tích thiết kế ứng dụng bằng phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng. 

4. Xây dựng ứng dụng bằng React native, Node JS, MySQL 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

· Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ Node JS, JavaScript, React 

native, MySQL xây dựng hệ thống của chƣơng trình, giao diện trang quản trị, 

giao diện trang bạn đọc,… 

· Khảo sát thực tế quy trình làm việc của bộ phận truyền thông trong công ty 

OWS, thu thập các thông tin cần thiết nhƣ danh mục loại tin, ngƣời sử dụng 

user, ngƣời quản lý,... 

· Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng và sử dụng phần 

mềm StarUML để thực hiện phân tích thiết kế. 

·  Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ React natice, Node JS, JavaScript, Css 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công ứng dụng đọc tin tức 

OWSNews cho công ty OWS với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, có đầy đủ 

các chức năng cơ bản nhƣ: Đọc tin tức, đăng nhập, đăng xuất, bình luận, 

like,… 
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126  Đại học Xây dựng website  bán 

hàng  cho cửa hàng  

Mộc - Thành phố Thái 

Nguyên  

Hà Thị Luân Vũ Thị Thúy 

Thảo 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu về phần mềm nguồn mở WordPress, ngôn ngữ lập trình website 

PHP, UML và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để thực hiện đề tài 

“Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng Mộc – Thành phố Thái Nguyên” 

2. Khảo sát thực tế quy trình làm việc tại cửa hàng, các ƣu nhƣợc điểm của hệ 

thống làm việc hiện tại và yêu cầu hệ thống mới. 

3. Phát triển Website theo hƣớng đối tƣợng. 

4. Website xây dựng trên nền tảng WordPress cung cấp đầy đủ thông tin, tin 

tức trên Website. 

Quá trình thực hiện 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

· Sử dụng tài liệu tìm hiểu nguồn mở WordPress, PHP, MySQL để xây dựng 

Website bán hàng. 

· Tìm hiểu  UML trong phân tích thiết kế hệ thống và vẽ các sơ đồ chính trong 

UML nhƣ: Usecase tổng quát, sơ đồ trình tự, sơ đồ hoạt động, sơ đồ lớp… 

· Khảo sát hiện trạng tại cửa hàng: giới thiệu cửa hàng, hoạt động bán hàng 

hiện tại của cửa hàng, yêu cầu xây dựng hệ thống mới, thu thập các thông tin 

cần thiết nhƣ danh mục loại tin, ngƣời sử dụng user, ngƣời quản lý,... 

· Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống trên phần mềm 

nguồn mở WordPress. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Xây dựng thành công Website bán hàng cho cửa 

hàng Mộc với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, nội dung hiển thị khoa học và 

chi tiết theo từng chuyên mục  với các chức năng nhƣ: đăng nhập, thêm sản 

phẩm, bình luận, đặt hàng… 

127  Đại học Xây dựng website ứng 

dụng quản lý phim sử 

dụng Web API và 

Angular 

Đào Thị Mai Vũ Thị Thúy 

Thảo 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 4 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình  JavaScript, HTML, CSS, hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu MySQL và Angular để thực hiện đề tài “Xây dựng Website quản lý 

phim sử dụng WEB API và Angular”. 

2. Khảo sát thực tế quy trình làm việc của bộ phận bán vé tại rạp Cinema 

Theatre, các ƣu nhƣợc điểm của hệ thống làm việc cũ và những ƣu nhƣợc điểm 

của hệ thống mới. 

3. Phân tích thiết kế ứng dụng bằng phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng. 
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4. Xây dựng ứng dụng bằng MySQL , HTML, CSS, Angular. 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

· Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ JavaScript, React native, 

MySQL và Angular để xây dựng hệ thống của chƣơng trình, giao diện trang 

quản trị, giao diện trang ngƣời dùng,… 

· Khảo sát thực tế quy trình làm việc của bộ phận bán vé tại rạp Cinema 

Theatre, thu thập các thông tin cần thiết nhƣ danh mục loại tin, ngƣời sử dụng 

user, ngƣời quản lý,... 

· Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng và sử dụng phần 

mềm Draw.io để thực hiện phân tích thiết kế. 

· Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ JS, HTML, CSS, JAVASCRIPT, ANGULAR. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng đƣợc website quản lý phim cho rạp 

Cinema Theatre với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, gồm có các chức năng cơ 

bản nhƣ: Xem thông tin phim, chọn ghế, xem Trailer các bộ phim.. 

128  Đại học Xây dựng quản lý các 

ứng dụng trên điện 

thoại trên nền tảng của 

Android nâng cao 

Hồ Thị Quỳnh 

Anh 

Vũ Vinh 

Quang 

1. Tìm hiểu các lý thuyết cơ bản về nền tảng Andrroid 

2. Tìm hiểu về các kỹ thuật và kỹ năng trong cơ bản trong lập trình Java, 

Android, Android nâng cao 

3. Tìm hiểu vấn đề quản lý các phần mềm trên điện thoại hiện tại, ƣu, nhƣợc 

điểm 

4. Đề xuất mô hình quản lý các ứng dụng trên hệ điều hành 

5. Xây dựng thành công hệ thống quản lý các ứng dụng trên điện thoại dựa trên 

nền tảng của Anroid nâng cao 

6. Test kiểm thử phần mềm 

129  Đại học Nghiên cứu ngôn ngữ 

lập trình C# xây dựng 

phần mềm điều độ xe 

khách 

Lục Thị Bé Vũ Vinh 

Quang 

1. Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# 

2. Tìm hiểu mô hình thực tế về bài toán điều độ tại các bến xe tại Việt Nam, ƣu 

điểm, nhƣợc điểm 

3. Đề xuất mô hình quản lý điều độ trên máy tính điện tử 

4. Phân tích thiết kế hệ thống của bài toán điều độ 

5. Xây dựng thành công phần mềm điều độ QLBX tại bến xe Thái nguyên trên 

nền C# 

6. Test kiểm thử phần mềm 
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130  Đại học Nghiên cứu Adroid 

thiết kế chƣơng trình trò 

chơi trên thiết bị di 

động 

Lê Trần Dũng Vũ Vinh 

Quang 

1. Nghiên cứu Hệ điều hành Android: nền tảng Android, kiến trúc của hệ điều 

hành, một số ngôn ngữ lập trình Android, xu hƣớng phát triển của Android. 

2. Lý thuyết thiết kế trò chơi trên thiết bị di động: Cơ sở xây dựng trò chơi, 

phân loại trò chơi, công cụ hỗ trợ lập trình, một số tài nguyên lập trình trò chơi 

trên thiết bị di động cho nền tảng Android. 

3.Thiết kế phần mềm trò chơi trên thiết bị di động: Thiết kế hệ thống, nghiên 

cứu mã lệnh, khó khăn cùng giải pháp, phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng. 

4. Xây dựng Demo chƣơng trình trò chơi trên nền Android: Nguyên lý hoạt 

động  

5. kiểm thử phần mềm, kết quả thực nghiệm và hƣớng phát triển.  

131  Đại học Nghiên cứu công nghệ 

Unity thiết kế xây dựng 

trò chơi đua xe trên 

máy tính điện tử 

Trần Minh 

Đức 

Vũ Vinh 

Quang 

1. Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về các phần mềm thiết kế trò chơi 

2. Nghiên cứu chi tiết công nghệ Unity 

1. 3. Đề xuất mô hình hệ thống đua xe 

4. Phân tích thiết kế hệ thống mô tả các đối tƣợng  

2. 5. Xây dựng thành công trò chơi “Đua xe trên  máy tính điện tử” dựa trên trên 

công nghệ Unity 

  6. Kiểm thử phần mềm 

132  Đại học Nghiên cứu ngôn ngữ 

Workpres xây dựng 

Website quản lý bán 

hàng   

Bùi Thị Thu 

Hằng 

Vũ Vinh 

Quang 

1. Nghiên cứu chi tiết về ngôn ngữ WordPress 

2. Nghiên cứu về lý thuyết phân tích thiết kế hệ thống 

3. Tìm hiẻu mô hình của bài toán quản lý bán hàng trong thực tế 

4. Phân tích thiết kế chi tiết hệ thống bài toán quản lý bán hàng tổng quát 

5. Xây dựng thành công website bán hàng nội thất Hòa Phát 

6. Test kiểm thử phần mềm 

133  Đại học Nghiên cứu Amazon, 

Ebay xây dựng phát triển 

shop bán hàng trên trang 

thƣơng mại điện tử  

Đàm Thế Hậu Vũ Vinh 

Quang 

1.Tìm hiểu về thƣơng mại điện tử 

2.Nghiên cứu chi tiết về 2 hệ thống Amazon và Ebay 

3. Phân tích hệ thống bán hàng trực tuyến 

4. Phát triển các trang thƣơng mại điện tử xây dựng Shop bán hàng trên Internet 

5. Test kiểm thử phần mềm 

134  Đại học Nghiên cứu PHP trên 

nền tảng Wordpress 

thiết kế Website bán 

hàng điện tử cho công 

ty EXP 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

Vũ Vinh 

Quang 
1. Nghiên cứu về PHP và Wordpress 

2. Tìm hiểu về framework trong quá trình làm theme 

3. Nâng cao thêm kĩ năng lập trình, tổng hợp vấn đề và giải quyết vấn đề, kỹ 

năng đọc và nghiên cứu tài liệu. 

4. Tìm hiẻu mô hình của bài toán quản lý bán hàng trong thực tế 
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5. Phân tích thiết kế chi tiết hệ thống bài toán quản lý bán hàng tổng quát 

6. Hoàn thành xây dựng trang Web bán hàng điện tử cho công ty EXP trên mã 

nguồn mở Wordpress 

7. Test kiểm thử phần mềm 

135  Đại học Xây dựng website bán 

hàng sử dụng Spring 

Framework 

Nguyễn Bá 

Đạt 

Đinh Xuân 

Lâm 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính : 1) Google Maps 

API, 2) Công nghệ xây dựng webapp (SpringMVC, jQuery, Hibernate, SQL 

Server...), 3) Xây dựng website quản lý khách sạn sử dụng Spring Framework . 

Hiện tại kinh tế phát triển thì nhu cầu đi du lịch của con ngƣời cũng tăng cao. 

Chính vì vậy nhu cầu tìm kiếm và đặt chỗ tại khách sạn mà có thể đáp ứng các 

yêu cầu là rất cần thiết. 

Đồ án áp dụng Google Maps API để xây dựng module tìm kiếm bằng bản đồ 

giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm khách sạn. 

Kết quả của đồ án : áp dụng Google Maps API và các công nghệ xây dựng 

webapp (SpringMVC, jQuery, Hibernate, SQL Server...) xây dựng thành công 

hệ thống. 

136  Đại học Xây dựng Core Service 

cho phần mềm quản lý 

tools áp dụng kiến trúc 

Microservices 

Vũ Thanh 

Bình 

Đỗ Đình 

Cƣờng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính : 1) Kiến trúc 

microservices, 2) Businees nghiệp vụ trong hệ thống nội bộ của doanh nghiệp, 

3) Công nghệ xây dựng webapp (SpringMVC, AngularJS, Hibernate, 

Oracle...). 

Chức năng, tính năng của các ứng dụng nội bộ tại công ty FSOFT ngày một 

nhiều lên dẫn đến sự cồng kềnh của ứng dụng, thời gian tƣơng tác ứng dụng 

ngày càng chậm, logic code ngày càng phức tạp, tốn kém nhiều tài nguyên và 

vô cùng khó khăn cho việc mở rộng, bảo trì, quản lý ứng dụng. 

Khách hàng muốn mua một vài module nhƣng phải bỏ ra số tiền để mua cả 

ứng dụng. 

Đồ án áp dụng kiến trúc microservice để phân tách nhỏ các ứng dụng từ đó 

gom nhóm lại các business để xây dựng nên Coreservice lƣu trữ toàn bộ dữ 

liệu thiết yếu về mỗi nhân viên và các dữ liệu dùng chung cho công ty FSOFT 

và các công ty khác để có thể dễ dàng trong việc phát triển, bảo trì và bán cho 

khách hàng. 

Kết quả của đồ án : áp dụng kiến trúc Microservice vào thực tế và xây dựng 

thành công ứng dụng Coreservice . 
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137  Đại học Thiết kế và mô phỏng 

hệ thống VoIP cho hãng 

taxi Mai Linh 

Phùng Khắc 

Hiếu 

Đỗ Đình 

Cƣờng 

Các giao thức trong VoIP Tính bảo mật và hƣớng khắc phục. Khảo sát và thiết 

kế demo mô phỏng. 

Quá trình thực hiện: Vận dụng và tổng kết những kiến thức , cơ sở lí thuyết đã 

học để nghiên cứu , tìm hiểu về công nghệ VOIP . 

Kết quả: Nắm đƣợc các kiến thức của công nghê VOIP. Mô hình và demo mô 

phỏng. Rút ra đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm của công nghệ. 

138  Đại học Thiết kế và cấu hình 

hoạt động của hệ thống 

mạng lõi cho trƣờng 

Đại học Công nghệ 

Thông tin & Truyền 

thông 

Nguyễn Văn 

Thịnh 

Đỗ Đình 

Cƣờng 

Nội dung của đồ án tập trung nghiên cứu về 3 vấn đề chính: 

- Tìm hiểu về công nghệ định tuyến. 

- Tìm hiểu một số dịch vụ của mạng nội bộ 

- Khảo sát và thiết kế mô hình cho hệ thống mạng lõi của trƣờng Đại học Công 

nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. 

- Cấu hình hoạt động của các thiết bị trong mạng lõi 

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết 

- Thiết kế mô hình mạng trên Packet Tracer. 

- Xây dựng các yêu cầu cấu hình các dịch vụ mạng. 

- Cấu hình mô phỏng các yêu cầu thiết kế trên Packet Tracer. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Bảng khảo sát hiện trạng hệ thống mạng 

- Mô hình mạng cho hệ thống mạng lõi ICTU 

- Mã nguồn, mô phỏng cấu hình Packet Tracer cho hệ thống mạng lõi đã  

thiết kế. 

139  Đại học Xây dựng website quản 

lý bán hàng cho cửa 

hàng RoyalTea 

Lâm Thị 

Hƣơng 

Dƣơng Thu 

Mây 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính nhƣ sau: 

1. Nghiên cứu mô hình MVC. 

2. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP & MySQL. 

3. Thiết kế hoàn chỉnh các chức năng quản lý cửa hàng RoyalTea 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Tìm hiểu sâu hơn Laravel Framework để có thể đáp ứng nhiều hơn nữa nhu 

cầu của ngƣời sử dụng, phát triển và tối ƣu hóa hệ thốn 

- Kết hợp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn hơn: SQL Server,… 

- Tìm hiểu thêm một số ngôn ngữ, các phần mềm ứng dụng để nâng cao giao 

diện đồ họa đẹp mắt, thân thiện hơn… 

- Xây dựng trang Web quy mô lớn hơn với nhiều ứng dụng, chức năng… 
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Kết quả đạt đƣợc: 

- Phân tích và thiết kế đề tài theo UML. 

- Thiết kế giao diện dễ nhìn. 

- Phân loại sản phẩm theo danh mục. 

- Hiển thị thông tin từng lọai sản phẩm, tin tức 

- Thiết kế giỏ hàng giúp khách hàng chọn mua hàng dễ dàng và cập nhật giỏ 

hàng. 

- Ngƣời quản trị có các chức năng quản lý, có thể thêm, xóa, sửa một số bảng 

dữ liệu nhƣ: sản phẩm, danh mục, nhà cung cấp, tin tức ... 

140  Đại học Xây dựng hệ thống 

phần mềm quản lý tài 

sản cho trƣờng Đại học 

Công nghệ Thông tin & 

Truyền thông 

Nguyễn Thị 

Phƣợng 

Dƣơng Thu 

Mây 
Nội dung nghiên cứu đồ án tập chung vào 3 vấn đề chính: 

1. Nghiên cứu mô hình 3 layer. 

2. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C#, tìm hiểu về DevExpress, Call Api qua 

webservice. 

3. Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tài sản cho trƣờng Đại học Công 

nghệ thông tin và Truyền thông. 

Quá trình thực hiện và nghiên cứu: Khảo sát, phân tích hệ thống hƣớng đối 

tƣợng cho hệ thống, nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C#, nghiên cứu tìm hiểu về 

DevExpress để áp dụng vào thiết kế hệ thống phần mềm quản lý tài sản cho 

Trƣờng Đai học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. 

Kết quả đạt đƣợc: 

- Biết khảo sát quy trình làm việc của phòng quản trị phục vụ trƣờng Đại Học 

Công nghệ thông tin và Truyền thông, từ đó đƣa ra đƣợc các vấn đề đặt ra cho 

hệ thống mới, xây dựng đƣợc bản phân tích gồm các biểu đồ tuần tự, biểu đồ 

hoạt động và biểu đồ lớp. 

- Xây dựng thành công giao diện trên mang hình desktop hài hòa, thân thiện 

với ngƣời dùng. 

141  Đại học Xây dựng website quản 

lý bán hàng cho công ty 

TNG 

Trƣơng Thị 

Thanh Quỳnh 

Dƣơng Thu 

Mây 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu vấn đề chính: 

1) Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP; 

2) Nghiên cứu mô hình MVC; 

3) Xây dựng trang web demo bán hàng cho công ty TNG. 

 Quá trình thực hiện: 

- Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng đối tƣợng, sử dụng ngôn ngữ PHP, cơ sở 
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dữ liệu MySql cho website bán hàng công ty TNG. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Đƣa ra bản phân tích hệ thống: các biểu đồ hoạt động, biểu đồ lớp của hệ 

thống. 

- Xây dựng trang web demo bán sản phẩm cho công ty TNG. 

142  Đại học Xây dựng website bán 

hàng nông sản Việt 

Nam 

Trịnh Thị Lan 

Anh 

Lê Hoàng 

Hiệp 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP và MySQL để thực hiện đề tài “Xây 

dựng website bán hàng nông sản Việt Nam”. 

2. Khảo sát, phân tích thiết kế để xây dựng website bán hàng trực tuyến. 

3. Xây dựng website bán hàng nông sản online dựa vào các tài liệu khảo sát 

phân tích thiết kế đã tìm hiểu. 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

·  Khảo sát, thu thập thông tin. 

· Sử dụng phần mềm StartUML để phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng 

·  Sử dụng phần mềm Sublime Text để soạn thảo code. 

·  Sử dụng phần mềm XAMPP để quản lý, xây dựng và phát triển website. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công webstie bán sách online có giao 

diện đơn giản, quản trị dễ dàng, có đầy đủ các chức năng cơ bản nhƣ: đăng 

nhập, đăng ký, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thanh toán, quản lý giỏ hàng, 

quản lý sản phẩm, quản lý danh mục sản phẩm,... 

143  Đại học Xây dựng quy trình 

quản trị mạng sử dụng 

hệ điều hành Windows 

Server cho công ty 

TNHH thƣơng mại - du 

lịch Sao Phƣơng Đông 

Nguyễn Ngọc 

Hƣng 

Lê Hoàng 

Hiệp 

Các vấn đề nghiên cứu: 

1. Tổng quan về hệ điều hành Windows Server 2012 

- Giới thiệu về Windows Server 2012 

- Các phiên bản của Windows Server 2012 

- Những tính năng mới của Windows server 2012 

2. Tìm hiều về một số dịch vụ mạng trên windows server 

- Cài đặt và nghiên cứu dịch vụ ADDS ( Active Directory Domain Services ) 

-  Dịch vụ DNS  (Domain Name System) 

-  Dịch vụ FTP Server 

-  Dịch vụ MailExchange 2013 ( mail nội bộ ). 

3. Khảo sát và xây dựng giải pháp quản trị mạng cho công ty du lịch TNHH 
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thƣơng mại, du lịch Sao Phƣơng Đông 

4. Mô tả bài toán và xây dựng demo minh họa 

Quá trình và kết quả nghiên cứu: 

- Hiểu thêm đƣợc các tính năng mới của hệ điều hành Windows Server 2012 

- Xây dựng demo cài đặt thành công các dịch vụ ADDS, DSN, FTP, Mail 

Exchange 2013 trên hệ điều hành Windows Server 2012 

144  Đại học Xây dựng quy trình 

quản trị mạng sử dụng 

hệ điều hành Windows 

Server cho công ty du 

lịch Homestay Bắc Hà - 

Lào Cai 

Vũ Hoài Ninh Lê Hoàng 

Hiệp 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

1.Tìm hiểu về hệ điều hành Windows Server 2012 

+ Các phiên bản mới của windows server 2012 

+ Các tính năng mới của hệ điều hành win server 2012 

2. Tìm hiều về một số dịch vụ mạng trên windows server 

+ Cài đặt và nghiên cứu dịch vụ ADDS ( Active Directory Domain Services ) 

+  Dịch vụ DNS  (Domain Name System) 

+  Dịch vụ FTP Server 

+  Dịch ụ MailExchange 2013 ( mail nội bộ ). 

3. Khảo sát và xây dựng giải pháp quản trị mạng cho công ty du lịch Homestay 

Bắc Hà – Lào Cai 

4. Mô tả bài toán và xây dựng demo minh họa 

Quá trình và kết quả nghiên cứu: 

+ Hiểu thêm đƣợc các tính năng mới của hệ điều hành Windows Server 2012 

+ Xây dựng demo cài đặt thành công các dịch vụ ADDS, DSN, FTP, Mail 

Exchange 2013 trên hệ điều hành Windows Server 2012 

145  Đại học Triển khai giải pháp 

phát hiện và phòng 

chống tấn công SQL 

Injection dựa trên mã 

nguồn mở Suricata cho 

các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. 

Đỗ Tuấn Anh Lê Khánh 

Dƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1) Cấu trúc, chức năng, cơ chế hoạt động của Suricata 

2) Cách thiết lập luật phát hiện/ngăn chặn tấn công SQL Injection 

3) Một số biện pháp bảo vệ máy chủ và phòng chống tấn công SQL Injection 

trong PHP 

Quá trình thực hiện 

- Sử dụng Apache để triển khai WebServer và Scripts PHP chứa lỗ hổng SQL 

Injection. Sau khi đã cài đặt WebServer chứa lỗ hổng SQL Injection, sử dụng 

mã nguồn mở Suricata để phát hiện/ngăn chặn tấn công SQL Injection. 
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- Để tăng tính an toàn cho WebServer, sử dụng thêm một số biện pháp bảo mật 

dịch vụ máy chủ nhƣ: cấu hình SSH, .htaccess & .htpasswd, vô hiệu hóa một 

số hàm PHP sử dụng trong webshell, phân quyền thƣ mục/tệp tin và sử dụng 

một số hàm phòng chống tấn công SQL Injection trong PHP. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Nghiên cứu thành công cách sử dụng mã nguồn Suricata phát hiện/phòng 

chống tấn công SQL Injection 

- Triển khai thành công máy chủ phát hiện/phòng chống tấn công SQL 

Injection cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

146  Đại học Xây dựng hệ thống phát 

hiện và phòng chống 

xâm nhập bằng 

PFSense kết hợp với 

Suricata 

Bùi Công 

Minh Hoàng 

Lê Quang 

Minh 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1) Tìm hiểu về các công nghệ Firewall, cách xây dựng và mô hình triển khai 

Firewall; 

2) Tìm hiểu về IDS/IPS Suricata và các tập luật có sẵn của Suricata; 

3) Tìm hiểu giải pháp tối ƣu hóa traffic của hệ thống thông qua proxy; 

4) Cách viết luật cho Suricata để phát hiện tấn công khai thác lỗ hổng MS17-

010 EnternalBlue; 

Nhắm hƣớng tới một hệ thống đảm bảo cơ bản 3 tính chất An toàn Thông tin 

là: Bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng. Em đã tìm hiểu và xây dựng nên một hệ thống 

cơ bản đảm bảo ba tính chất trên. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng pfSense làm nền tảng để xây dựng hệ thống 

Firewall, IDS/IPS quản lý mạng nội bộ. 

- Cài đặt và cấu hình tƣờng lửa pfSense trên máy ảo. 

- Cài đặt và cấu hình Squid proxy. 

- Cài đặt và cấu hình Suricata. 

- Viết các luật để phát hiện khai thác lỗ hổng MS17-010 EnternalBlue. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Cài đặt thành công tƣờng lửa pfSense để quản lý lƣu lƣợng máy nội bộ. 

- Cài đặt thành công Squid proxy để quản lý lƣu lƣợng mạng trong mạng nội 

bộ. 

- Cài đặt thành công Suricata trên pfSense, có để tự động update rule định kỳ 

theo lịch đặt trƣớc. 

- Tạo rule phát hiện hành vi khai thác lỗ hổng MS17-010 EnternalBlue. 



82 

 

TT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC  

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

147  Đại học Tìm hiểu hệ thống IPS 

Suricata và triển khai 

phòng chống tấn công 

mạng cho doanh nghiệp 

Nguyễn Thị 

Anh 

Nguyễn Anh 

Chuyên 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1) Cấu trúc, chức năng, cơ chế hoạt động của Suricata 

2) Cách thiết lập luật phát hiện/ngăn chặn tấn công các lỗ hổng bảo mật phổ 

biến nhƣ: XSS, SQL Injection, Local attack.. 

3) Một số biện pháp bảo vệ máy chủ và phòng chống tấn công áp dụng cho các 

doanh nghiệp. 

Quá trình thực hiện: 

- Cấu hình và cài đặt Suricata ở chế độ IPS, xây dựng mô hình mạng và kịch 

bản thử nghiệm.. 

- Tiến hành thử nghiệm các luật và nghiên cứu xây dựng các luật mới phù hợp 

với kịch bản thƣ nghiệm và mô phỏng các tấn công trên thực tế. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Nghiên cứu thành công cách sử dụng mã nguồn Suricata phát hiện/phòng 

chống tấn công SQL Injection 

- Triển khai thành công máy chủ phát hiện/phòng chống tấn công các lỗ hổng 

trên máy chủ và các dịch vụ trong hệ thống mạng của các doanh nghiệp. 

148  Đại học Nghiên cứu giải pháp 

và xây dựng phần mềm 

đảm bảo an toàn thông 

tin cho hệ thống mạng. 

Hoàng Tuấn 

Tùng 

Nguyễn 

Thanh Tùng 

1. Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

- Tổng quan tình trạng an toàn thông tin 

- Snort và các giải pháp phòng chống phát hiện tấn công mạng. 

- Xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng. 

2. Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

2.1. Tổng quan tình trạng an toàn thông tin 

Yêu cầu: Tìm hiểu tình trạnh an toàn thông tin ở Việt Nam cũng nhƣ toàn thế 

giới trong những năm gần đây 

Kết quả: Tìm hiểu đƣợc tình trạng mất an toàn thông tin ở Việt Nam cũng nhƣ 

khu vực Đông Á và toàn thế giới thông qua các số liệu thống kê thực tế về thiệt 

hại kinh tế, số lƣợng các lỗ hổng.... 

2.2 Snort và các giải pháp phòng chống phát hiện tấn công mạng 

Yêu cầu: Tìm hiểu các giải pháp phòng chống và phát hiện tấn công mạng hiện 

nay đặc biệt là Snort. 

Kết quả: Tìm hiểu đƣợc 5 giải pháp phòng chống và phát hiện xâm nhập đang 

đƣợc sử dụng phổ biến hiện nay là: 

-  Oseec 
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- Snort 

- Suricata 

- Bro 

- Security onion 

Tìm hiểu đƣợc đặc trƣng và sự khác biệt giữa các giải pháp phòng và phát hiện 

xâm nhập. 

2.3 Xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng 

Yêu cầu: Sử dụng Snort và xây dựng tập luật của Snort trong việc phòng chống 

và phát hiện các cuộc tấn công mạng cho hệ thống website. 

Kết quả: 

- Cài đặt thành công hệ thống phòng chống và phát hiện xâm nhập Snort trên 

nền tảng hệ điều hành Centos giám sát hệ thống website Metasploitable 

- Xây dựng thành công tập luật giúp Snort có thể phát hiện các cuộc tấn công 

dò qoét mạng, SQL injection , XSS. 

- Xây dựng thành công mô hình lab cho việc pentest hệ thống phòng chống và 

phát hiện xâm nhập đã xây dựng.  

149  Đại học Xây dựng ứng dụng hỗ 

trợ đặt vé máy bay với 

Chrome Extensions và 

Firebase 

Lục Văn Ngọc Nguyễn Toàn 

Thắng 

Nắm vững các kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống thông tin và lập 

trình với HTML, CSS, Javascript. Nghiên cứu và ứng dụng các thƣ viện - 

framework nhƣ Jquery, Bootstrap, Momentjs, Bootstrap-select,… và áp dụng 

dự án. Từ đó hoàn thiện ứng dụng trên nền tảng Chrome extension và Firebase. 

Tìm hiểu thực tế công việc bán vé máy bay của các phòng vé, đại lý du lịch. 

Trên cơ sở đó và kiến thức đã có, tiến hành xây dựng ứng dụng hỗ trợ đặt vé 

máy bay, giúp cho ngƣời dùng có thể tối giản hóa các thao tác, tăng cƣờng độ 

chính xác và tiết kiệm thời gian công sức trong quá trình làm việc. Chú trọng 

vào việc hỗ trợ 4 hãng hàng không trong nƣớc bao gồm Vietnam Airlines, 

Vietjet, Jetstar Pacific Airlines, Bamboo Airways. 

KẾT QUẢ CỦA ĐỒ ÁN: 

- Hiểu hơn về công việc bán vé máy bay của các phòng vé, đại lý du lịch. Các 

quy trình nghiệp vụ, tiếp cận khách hàng và xử lý thông tin. 

- Sử dụng nhuần nhuyễn các kiến thức đã đƣợc học ở trƣờng về lập trình trên 

nền tảng web. 

- Giải quyết đƣợc các vấn đề đặt ra trong đề tài. Xây dựng thành công ứng 

dụng hỗ trợ đặt vé máy bay. Đăng và đƣợc cửa hàng Google Chrome trực 
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tuyến chấp nhận. 

HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

- Cải thiện hiệu năng, tối ƣu hóa code và cách xử lý dữ liệu. Khắc phục các lỗi 

có thể gặp phải trong quá trình sử dụng. 

- Tiếp tục phát triển thêm các tính năng mới (quản lý khách hàng, ghi chú…) 

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động (iOS, Android). 

150  Đại học Xây dựng website bán 

điện thoại Minh Tâm 

Trần Thị 

Khánh 

Nguyễn Việt 

Dũng 

Các vấn đề cần nghiên cứu: Tìm hiểu ngôn ngữ Java, SQL Server, Spring, 

Hibernate, Bootstrap,… để thực hiện đề tài : “Xây dựng website bán điện thoại 

Minh Tâm”. Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết kế để xây 

dựng website bán điện thoại giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu vào đặt mua hàng. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thu thập thông tin nhu cầu của ngƣời dùng hiện 

nay qua các trang bán hàng điện thoại online. Phân tích thiết kết hệ thống và sử 

dụng starUML để vẽ biểu đồ. Sử dụng ngôn ngữ Java, SQL Server, Spring, 

Hibernate, Bootstrap,…, phần mềm STS để xây dựng chức năng cơ bản và 

thiết kế giao diện cho website hài hòa, thân thiện với ngƣời dùng. Hoàn thiện 

các chức năng của website bán điện thoại. 

Kết quả đạt đƣợc: Xây dựng thành công website bán điện thoại Minh Tâm. 

151  Đại học Ứng dụng triển khai 

quản trị tƣờng lửa ASA 

bằng ASDM trong  

đảm bảo an ninh mạng. 

Chu Việt Duy Phạm Hồng 

Việt 
1. Vấn đề nghiên cứu chính: 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1) Tìm hiểu tổng quan về an ninh mạng hiện nay; 

2) Các công nghệ tƣờng lửa và ứng dụng. 

3) Nguyên cứu về nguyên lí hoạt động, cấu trúc và kĩ thuật đảm bảo an ninh 

của tƣờng lửa ASA. 

4) Ứng dụng và triển khai quản trị tƣờng lửa ASA bằng ASDM. 

2. trình thực hiện và kết quả nghiên cứu : 

- Sử dụng công cụ giả lập EVE-NG, Vmware để thiết kế sơ đồ mạng và ứng dụng. 

- Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

 + Xây dựng thành công hệ thống mạng bằng eve-ng . 

 + Triển khai quản trị tƣờng lửa ASA bằng ASDM và thực hiện một số chính 

sách bảo an ninh cho hệ thống mạng áp dụng. 
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152  Đại học Ứng dụng triển khai 

quản trị tƣờng lửa 

IPCOP trong đảm bảo 

an ninh mạng  

cho doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. 

Phạm Ngọc 

Hoàn 

Phạm Hồng 

Việt 
Các vấn đề nghiên cứu chính: 

1)  Tìm hiểu tổng quan về an ninh mạng. 

2)  Các công nghệ tƣờng lửa đang ứng dụng, 

3)  Nguyên cứu về nguyên lí hoạt động, cấu trúc và kĩ thuật đảm bảo an ninh 

của tƣờng lửa IPCOP 

4)  Xây dựng các kịch bản mô phỏng một số chính sách an ninh cho hệ thống. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Sử dụng phần mềm VMware Workstation hỗ trợ tạo máy ảo trên PC để tạo 

và cài đặt ipcop và windown 7 

- Sử dụng nhân ipcop-2.1.8-install-cd.i486 để cài đặt tƣờng lửa IPCOP 

- Sử dụng nhân: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056 

để cài đặt máy giả lập windown7 trên VMWare 

Kết quả đạt được: Hiểu đƣợc cơ sở lý thuyết của đề tài. Hiểu đƣợc các vấn đề 

cơ bản của công nghệ tƣờng lửa. Hoàn thành đƣợc demo mô phỏng đề tài. 

Hoàn thành quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp slide bảo vệ, đĩa CD. 

153  Đại học Xây dựng hệ thống bảo 

mật cho hệ thống mạng 

của công ty Cổ phần 

Thƣơng mại & Dịch vụ 

Minh cầu trên ISA 2016 

Lê Thị Liên Trần Lâm 1. Các vấn đề nghiên cứu chính : 

- Tìm hiểu về hệ thống bảo mật Firewall và ISA 2006 

- Khảo sát & phân tích hệ thống mạng công ty Cổ Phần Thƣơng Mại và Dịch 

Vụ Minh Cầu 

- Xây dựng demo các yêu cầu trên  ISA 2006. 

2. Quá trình thực hiện 

- Nghiên cứu thực trạng hệ thống mạng công ty CPTM&DV Minh Cầu. 

- Nghiên cứu và đƣa ra hƣớng giải quyết phù hợp 

- Kiểm thử hệ thống 

3. Kết quả đạt đƣợc: Chƣơng trình đã tƣơng đối hoàn chỉnh cấu hình đƣợc các 

Access Rule: 

- Cho phép nhân viên truy cập đầy đủ vào máy chủ Isa Server 2006 

- Cho phép máy nội bộ truy cập sử dụng dịch vụ Internet 

- Cấm nhóm” kế toán” truy cập Internet trong giờ hành chính 

- Cấm chat bằng Yahoo Messenger 

- Cấm gửi mail bằng phƣơng thức Post 
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- Cấm download file có phần mở rộng “ .exe ” 

- Cấu hình proxy cho Isa Server. 

- Báo cáo các hoạt động sảy ra trên ISA. 

- Có thể ngăn chặn và phát hiên đƣợc một số tấn công. 

154  Đại học Xây dựng hệ thống 

đăng ký tên đề tài 

online cho sinh viên 

khoa Công nghệ thông 

tin, trƣờng đại học 

Công nghệ thông tin 

và Truyền thông 

Trần Quang 

Huy 
Trần Lâm Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Ngôn ngữ lập trình PHP 

- Hệ CSDL mySQL 

- HTML&CSS 

Quá trình thực hiện 

- Nghiên cứu, phân tích hiện trạng việc đăng ký tên đề tài thực tập của sinh 

viên 

- Đƣa ra giải pháp và chọn phƣơng án tối ƣu 

Kết quả đạt đƣợc 

- Hệ thống hỗ trợ sinh viên đăng ký đề tài với giáo viên hƣớng dẫn qua môi 

trƣờng internet, giảm thiểu thời gian sinh viên cần tìm gặp giáo viên để nhận 

đề tài. Hệ thống cung cấp các chức năng cho giáo viên có thể xác nhận đề tài 

mà sinh viên đƣợc giao (nhận) 

155  Đại học Ứng dụng công nghệ 

Unity xây dựng game 

3D RPG 

Vũ Văn Dũng Trần Quang 

Huy 

Nội dung nghiên cứu chính: Tìm hiểu về công nghệ Unity 3D, ngôn ngữ lập 

trình C#. Tìm hiểu về lí thuyết xây dựng các phần mềm trò chơi. Sử dụng công 

nghệ Unity 3D kết hợp với ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng game 3D RPG. 

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu lí thuyết về Unity 3D, ngôn ngữ lập trình C# 

- Xây dựng kịch bản game, phân tích thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng ứng dụng. 

Kết quả đạt đƣợc: Hoàn thành game 3D RPG giải mã mê cung. Bao gồm các 

tính năng nhƣ tìm đƣờng đi, giải đố, đối phó với NPC, tránh bẫy,.v.v.  

156  Đại học Triển khai hệ thống 

Failover - cluster cho 

máy chủ cơ sở dữ liệu 

trong hệ thống mạng 

của nhà máy Foxconn 

Nguyễn Văn 

Huy 

Trần Quang 

Huy 

Nội dung nghiên cứu chính: Tìm hiểu về công nghệ Failover-Cluster trên nên 

tảng hệ điều hành Windows Server 2012 R2. Khảo sát thực trạng của hệ thống 

mạng tại nhà máy Foxconn Bắc Ninh, đƣa ra yêu cầu về việc nâng cao tính sẵn 

sàng cho hệ thống máy chủ CSDL trong hệ thống mạng. Tìm hiểu, triển khai 

công nghệ Failover-Cluster cho hệ thống máy chủ CSDL tại nhà máy Foxconn 
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Bắc Ninh Bắc Ninh. 

Quá trình thực hiện: Tiến hành khảo sát hiện trạng của hệ thống mạng, vẽ sơ 

đồ. Tìm hiểu vai trò của hệ thống máy chủ CSDL. Nghiên cứu và triển khai 

công nghệ Failover-Cluster cho các máy chủ CSDL trên phần mềm mô phỏng. 

Lên kịch bản sự cố và đánh giá hiệu năng của hệ thống, khả năng phục hồi khi 

có sự cố của hệ thống. 

Kết quả đạt đƣợc: Triển khai thành công công nghệ Failover-Cluster cho máy 

chủ CSDL trên phần mềm mô phỏng hoạt động ổn định, có khả năng chống 

chịu lỗi, khôi phục sau sự cố với thời gian downtime ngắn. Có thể áp dụng 

triển khai trên thực tế. 

157  Đại học Triển khai hệ thống 

Failover - cluster cho 

máy chủ DHCP trong 

hệ thống mạng của nhà 

máy Foxconn Bắc Ninh 

Đinh Văn 

Trung 

Trần Quang 

Huy 

Nội dung nghiên cứu chính: Tìm hiểu về công nghệ Failover-Cluster trên nên 

tảng hệ điều hành Windows Server 2012 R2. Khảo sát thực trạng của hệ thống 

mạng tại nhà máy Foxconn Bắc Ninh, đƣa ra yêu cầu về việc nâng cao tính sẵn 

sàng cho hệ thống máy chủ DHCP trong hệ thống mạng. Tìm hiểu, triển khai 

mô hình máy chủ DHCP Failover-Cluster cho hệ thống mạng tại nhà máy 

Foxconn Bắc Ninh. 

Quá trình thực hiện: Tiến hành khảo sát hiện trạng của hệ thống mạng, vẽ sơ 

đồ. Tìm hiểu vai trò của máy chủ DHCP trong hệ thống. Nghiên cứu và triển 

khai hệ thống máy chủ DHCP Failover-Cluster trên phần mềm mô phỏng. Lên 

kịch bản sự cố và đánh giá hiệu năng của hệ thống, khả năng phục hồi khi có 

sự cố của hệ thống. 

Kết quả đạt đƣợc: Triển khai thành công hệ thống máy chủ DHCP Failover-

Cluster trên phần mềm mô phỏng hoạt động ổn định, có khả năng chống chịu 

lỗi, khôi phục sau sự cố với thời gian downtime ngắn. Có thể áp dụng triển 

khai trên thực tế.  

158  Đại học Xây dựng hệ thống 

giám sát, cảnh báo cho 

mạng của công ty cổ 

phần thƣơng mại Minh 

Cầu sử dụng SNMP 

Bùi Thị Dung Trịnh Văn Hà Các vấn đề nghiên cứu chính : 

- Tìm hiểu  về hệ thống giám sát PRTG và giao thức SNM 

- Khảo sát và phân tích hệ thống mạng của công ty cổ phần thƣơng mại Minh Cầu. 

- Xây dựng demo hệ thống giám sát sử dụng PRTG.  

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

Sử dụng hệ thống giám sát PRTG : 
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- Giám sát mang toàn diện với nhiều loại sensor 

- Giám sát băng thông bằng cách sử dung SNMP 

- Giám sát ứng dụng 

- Giám sát máy chủ ảo 

- Cảnh báo về tình trạng của các thiết bị.  

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Chƣơng trình đã tƣơng đối hoàn chỉnh giám sát 

đƣợc các sensor: 

+ Giám sát trạng thái 

+ Giám sát việc sử dụng các tài nguyên nhƣ: Disk, CPU,... 

+ Giám sát lƣu lƣợng mạng ra vào 

+ Thông tin, quản lý dữ liệu 

159  Đại học Xây dựng hệ thống 

firewall cho mạng nhà 

khách quân khu I trên 

TMG 2010 

Nguyễn Thị 

Nga 

Trịnh Văn Hà Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu  về hệ thống bảo mật Firewall và TMG 2010. 

2. Khảo sát & phân tích hệ thống mạng của nhà khách Quân Khu I và đƣa  ra 

các yêu cầu bảo mật. 

3. Xây dựng demo các yêu cầu trên TMG 2010. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

Sử dụng tƣờng lửa mềm Forefront TMG 2010: 

- Tăng cƣờng bảo mật toàn diện cho hệ thống mạng nhà khách. 

- Quản lý theo dõi các loại traffic ra vào hệ thống. 

- Thiết lập cơ chế phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập trái phép vào 

hệ thống mạng. 

- Lọc và ngăn chặn spam và virus cho hệ thống email. 

- Lọc và ngăn chặn virus malware xâm nhập vào hệ thống mạng. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

Chƣơng trình đã tƣơng đối hoàn chỉnh cấu hình đƣợc các Access Rule: 

+Quản lý các máy client truy cập Internet 

+ Theo dõi các client làm việc 

+ Ngăn chặn download các gói tin có virus 

+ Phát hiện các cuộc tấn công trái phép vào hệ thống 

+ Cấm download các file chỉ định 

+ Cấm truy cập các trang web có nội dung xấu… 
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160  Đại học Tìm hiểu SQL Injection 

và thực hiện tấn công 

trên Oracle 

Trần Đức Hải Vũ Thị 

Nguyệt 

Nội dung đồ án tốt nghiệp này tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu về SQL Injection và CSDL Oracle. 

2. Thực hiện tấn công SQL Injection khai thác một số thông tin hữu ích trên 

Oracle. 

3. Đƣa ra một số giải pháp an toàn cho ứng dụng web trƣớc SQL Injection. 

Quá trình thực hiện: 

· Cài đặt Xampp chạy webserver. 

· Cài đặt Oracle. 

· Sử dụng PHP kết nối đến  Oracle Database. 

· Xây dựng Scripts PHP chứa lỗi SQL Injection kết nối đến Oracle Database. 

· Thực hiện tấn công SQL Injection khai thác thông tin trong Oracle Database. 

· Ngăn chặn SQL Injection bằng code PHP. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

· Xây dựng thành công Scripts PHP chứa lỗi SQL Injection kết nối  đến Oracle 

Database. 

· Thực hiện tấn công SQL Injection khai thác một số thông tin trong Oracle 

Database. 

·  Ngăn chặn SQL Injection bằng code PHP. 

161  Đại học Thiết kế hệ thống mạng 

WAN cho VNPT Thái 

nguyên 

Phạm Đình 

Hợp 

Vũ Văn Diện Đồ án tập trung nghiên cứu về 3 vấn đề chính: 

-Tìm hiểu tổng quát về mạng WAN. 

-Tìm hiểu về quy trình thiết kế hệ thống mạng. 

-Thiết kế hệ thống mạng WAN cho VNPT Thái Nguyên. 

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu về mạng WAN 

- Nắm bắt và xây dựng từng bƣớc trong quy trình thiết kế hệ thống mạng: 

Khảo sát hệ thống; thiết kế mạng mức logic; thiết kế mạng mức vật lí; cài 

đặt,vận hành,kiểm thử. 

- Sử dụng Packet Tracer để vẽ mô phỏng về hệ thống mạng WAN của VNPT 

Thái Nguyên. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công hệ thống mạng WAN cho VNPT 

Thái Nguyên 
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162  Đại học Xây dựng hệ thống 

giám sát mạng cho hệ 

thống mạng của trƣờng 

Đại học Kinh tế và 

quản trị kinh doanh 

Thái Nguyên 

Phan Dƣơng 

Tùng 

Vũ Văn Diện Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: Nghiên cứu về 

phần mềm giám sát MRTG; Nghiên cứu về Active Perl; Nghiên cứu và cấu 

hình MRTG trên windows sever 2003. 

 Quá trình thực hiện: SV nghiên cứu tài liệu đặc tả và giới thiệu về MRTG; 

đƣa ra bài toán cần giải quyết về giám sát mạng; nghiên cứu và sử dụng 

MRTG để giám sát hệ thống mạng của trƣờng ĐH KT & QTKD Thái Nguyên 

Kết quả nghiên cứu đồ án đã giải quyết đƣợc các bài toán đã đƣa ra về giám sát 

mạng; xây dựng thành công hệ thống giám sát mạng cho trƣờng ĐH KT & 

QTKD bằng MRTG. 

163  Đại học Xây dựng website bán 

điện thoại Tân Thành 

Mobile 

Đào Thị Hồng 

Nhung 

Vũ Việt Dũng Các vấn đề cần nghiên cứu : 

Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, HTML, MySQL, CSS, JAVASCRIPT, 

BOOSTRAP,… để thực hiện đề tài “Xây dựng website bán điện thoại Tân 

Thành Mobile”. Khảo sát thực trạng tìm hiểu, xác định nhu cầu và phân tích 

thiết kế để xây dựng website bán điện thoại giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu 

và đặt mua điện thoại Tân Thành Mobite – Thái Nguyên. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thu thập thông tin nhu cầu của ngƣời dùng hiện 

nay qua các trang bán hàng điện thoại online. Phân tích thiết kế hệ thống và sử 

dụng IBM Rational Rose Enterprise Edition để vẽ biểu đồ. Sử dụng ngôn ngữ 

PHP, CSS, MySQL, CSS, JAVASCRIPT, BOOSTRAP và phần mềm Sublime 

Text3 xây dựng các chức năng cơ bản và giao diện cho website hài hòa thân 

thiện với ngƣời dùng. Phân tích, thiết kế hệ thống cho trang web. Hoàn thiện 

website bán điện thoại cho Tân Thành Mobile – Thái Nguyên. 

Kết quả đạt đƣợc: Xây dựng website bán điện thoại Tân Thành Mobile. 

164  Đại học Ứng dụng trí tuệ nhân 

tao xây dựng phần mềm 

chơi cờ Caro 

Trần Văn 

Cƣờng 

Bùi Anh Tú Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1.  Tìm hiểu về Artificial Intelligence (AI) 

2.  Tìm hiểu về frameword React Native 

3.  Thuật toán AlphaGo 

4.  Xây dựng phần mềm 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC: 

- Hiểu cơ bản về Artificial Intelligence (AI) 

- Hiểu và áp dụng framework React Native để xây dựng phần mềm cờ caro 
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- Hiểu cơ bản về thuật toán AlphaGo 

-  Hoàn thiện các tính năng của phần mềm: 

• Đăng kí 

• Đăng nhập 

• Chơi với Bot, Chơi với bạn  

165  Đại học Xây dựng phần mềm 

quản lý quán cofe Hòa 

Bình 

Mai Quang 

Hòa 

Bùi Anh Tú Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu về framework Laravel 

2. Thiết kế xây dựng phầm mêm quản lý quán cofe Hòa Bình: khảo sát hệ 

thống, mô tả bài toán, xác định yêu cầu của hệ thống,  phân tích thiết kế hệ 

thống. 

3.  Xây dựng Demo phầm mềm: cài đặt demo phầm mềm.  

166  Đại học Xây dựng hệ thông 

phần mềm cho mô hình 

quán cà phê tƣơng tác 

Phạm Quang 

Bình 

Bùi Anh Tú Nội dung của đồ án tập trung vào các vấn đề chính 

-  Tìm hiểu về Nodejs 

-  Tìm hiểu về Socket trong Nodejs 

-  Xây 2 phần mêm: 

oPhần mềm quản lý quán cà phê 

oPhần mềm cho phép khách hàng đặt đồ từ quán 

Kết quả đạt đƣợc 

- Thành thạo Nodejs 

- Sử dụng Adonisjs (Một framework của nodejs) để làm server cho 2 phần 

mềm 

-  Hoàn thiện các tính năng cơ bản của 2 phần mềm 

O Các tính năng hoàn thiện của phần mềm quản lý quán cà phê 

- Đăng nhập 

- Quản lý đƣợc đơn hàng 

- Quản lý hóa đơn 

- Quản lý bàn, số lƣợng khách trong quán 

O Các tính năng hoàn thiện của phần mềm đặt đồ cho khách 

-  Đăng nhập 

-  Đặt đồ ăn/uống 

-  Kiểm tra lịch sử đặt đồ 

-  Gửi yêu cầu thanh toán 
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167  Đại học Xây dựng ứng dụng từ 

điển song ngữ Anh- 

Việt trên nền tảng 

Android 

Phạm Hồng 

Sơn 

Đào Thị Thu Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu lý thuyết về Lập trình Java, lập trình trên Android cơ bản, tìm hiểu 

về công cụ Android Studio và bộ công cụ SDK. 

2. Xây dựng chƣơng trình với 4 chức năng chính:  

a. Dịch Anh – Việt (Offline): Đọc dữ liệu từ SQLite ra để cung cấp các từ 

muốn địch.  

b. Dịch Việt – Anh (Offline): Đọc dữ liệu từ SQLite ra để cung cấp các từ 

muốn địch.  

c. Dịch đoạn văn bản (Online): Sử dụng API của Google Dịch để thực hiện 

dịch đoạn văn bản  

d. Scan văn bản: Sử dụng thƣ viện ORC để quét, tách văn bản ra khỏi hình ảnh 

sau đó sử dụng API của Google Dịch để thực hiện dịch đoạn văn bản.  

3. Kết quả đồ án: Đã hoàn thành Ứng dụng từ điển song ngữ Anh – Việt trên 

nền tảng Android 

168  Đại học Xây dựng Website bán 

hàng cho công ty 

ADAM shop Thái 

Nguyên 

Nguyễn Văn 

Thắng 

Đào Thị Thu Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu hiểu lý thuyết về lập trình html, css, php, lập trình trên các công cụ 

Sublime text 3, công cụ hỗ trợ xampp để thiết kế website.  

2. Xây dựng chƣơng trình với 4 chức năng chính:  

a. Nạp tiền online: hệ thống giúp ngƣời dùng có thể dễ dàng nạp tiền online 

vào tài khoản mua hàng (hiện đang mô phỏng một tài khoản thẻ ảo).  

b. Tìm kiếm: hệ thống giúp ngƣời dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo tên 

liên quan và theo mức giá.  

c. Sản phẩm, tin tức: hệ thống giúp khách hàng xem chi tiết các sản phẩm, 

thêm sản phẩm vào giỏ hàng, dễ dàng cập nhật các ƣu đãi mới từ website 

thông qua hệ thống blog.  

d. Quản lý: hệ thống giúp ngƣời quản trị quản lý dễ dàng các sản phẩm có trên 

website, đơn hàng và số tiền đã bán.  

3. Kết quả đồ án: Đã hoàn thành website bán hàng trực tuyến cho công ty 

Adam. 
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169  Đại học Xây dựng ứng dụng 

quản lý công việc cho 

công ty Sơn Phát C&T 

Trần Thanh 

Quý 

Đỗ Thị Loan Các vấn đề nghiên cứu chính của đề tài là: Tìm hiểu phƣơng pháp quản lý công 

việc tại các phòng ban trong công ty. Tìm hiểu đƣợc phƣơng pháp lập kế hoạch 

và kiểm soát kế hoạch. Tìm hiểu quy trình quản lý công việc tại công ty Sơn 

Phát C&T. Giới hạn phạm vi xây dựng quy trình quản lý công việc bao gồm 

việc quản lý các đầu việc đƣợc triển khai trong một dự án. Xây dựng demo ứng 

dụng có khả năng quản lý công việc trong các dự án tại công ty, cho phép kiểm 

soát các giai đoạn bao gồm: Giao việc, kiểm soát tiến độ, kiểm soát kết quả 

công việc. Tìm hiểu và xây dựng đƣợc ứng dụng trên nền tảng ASP .Net với 

.Net framework 4.0. Tìm hiểu và sử dụng MS SQL server 2017. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

1: Xây dựng thành công ứng dụng trong phạm vi bài toán. 

2: Demo với ngƣời sử dụng các tính năng của ứng dụng trên nền tảng ASP.Net 

170  Đại học  Nghiên cứu và ứng 

dụng công cụ kiểm thử 

tự động trong kiểm thử 

phần mềm. 

Ngô Thị Mai Dƣơng Thị 

Quy 

Nội dung của đồ án tập trung nghiên cứu 4 vấn đề chính: Kiểm thử phần mềm,  

kiểm thử phần mềm tự động, kiểm thử hiệu năng và công cụ kiểm thử tự động 

Apache JMeter, ứng dụng công cụ kiểm thử tự động JMeter vào kiểm thử ứng 

dụng Web. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện, tác giả 

đã tiến hành nghiên cứu về kiểm thử phần phần cùng với kiểm thử tự động . 

Từ kiến thức đó đi tìm hiểu sâu về kiểm thử hiệu năng các yếu tố, tính chất 

trong kiểm thử hiệu năng. Xây dựng kế hoạch kiểm thử, lựa chọn môi trƣờng, 

công cụ JMeter. Thiết kế test case -> Kiểm thử hiệu năng website -> Tổng kết, 

báo cáo. 

Kết quả đã thu đƣợc kiến thức về kiểm thử phần mềm, kiểm thử phần tự động. 

Có kiến thức về kiểm thử hiệu năng, công cụ kiểm thử tự động JMeter. Áp 

dụng các kiến thức đã nghiên cứu thực hiện kiểm thử hiệu năng của ứng dụng 

web http://shoeshop.somee.com. 

171  Đại học Kiểm thử phần mềm dự 

án BookMe 

Nguyễn Thị 

Nga 

Hoàng Thị 

Cành 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề nhƣ sau: 

Nghiên cứu tổng quan lý thuyết kiểm thử phần mềm. Nghiên cứu về dự án 

Bookme: Nghiên cứu tài liệu đặc tả phần mềm Bookme. Nghiên cứu các  

kĩ thuật kiểm thử phần mềm: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen, kỹ thuật kiểm thử 

hộp trắng. 

Trong quá trình thực hiện, tác giả đã tiến hành: Xây dựng kế hoạch kiểm thử, 

http://shoeshop.somee.com/
http://shoeshop.somee.com/
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Thiết kế kịch bản test, thiết kế test case, xây dựng bộ dữ liệu thử cho phần 

mềm Bookme. Đồng thời, Tìm hiểu và tiến hành thực hiện Auto test và Unit 

Test trên dự án Bookme. Sử dụng công cụ kiểm thử tự động Katalon và đƣa ra 

Test Report. 

172  Đại học Xây dựng hệ thống đặt 

món cho nhà hàng trên 

hệ điều hành Android 

Hà Văn Tín Hoàng Thị 

Cành 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

- Nghiên cứu về hệ điều hành Android, Kết nối server web Php và kết nối với 

cơ sở dữ liệu MySQL trong Android, kết hợp tìm hiểu các ứng dụng, hệ thống 

có trên thị trƣờng qua đó có hƣớng đi thực hiện đề tài một cách hiệu quả. 

- Phân tích các yêu cầu thực tế và đƣa ra hƣớng xây dựng ứng dụng có tính 

tƣơng tác trực tiếp cao để sử dụng có hiệu quả giữa nhân viên và chủ cửa hàng. 

- Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu xây dựng đƣợc server để quản lý các thông 

tin của hệ thống đặt món cho nhà hàng ăn uống. 

- Xây dựng thành công hệ thống đặt món cho nhà hàng với các chức năng: 

1. Quản lý thông tin các bàn ăn trong nhà hàng và các khu vực bàn. 

2. Quản lý các sản phẩm, đặt món của từng bàn, có thể thêm và xóa món đặt 

của từng bàn và thanh toán khi kết thúc đặt món cho từng bàn. 

3. Quản lý thông tin nhân viên đối với ngƣời quản lý nhà hàng. 

4. Nhân viên xem và sửa thông tin cá nhân của mình và có thể phản hồi về lỗi 

ứng dụng hoặc gửi yêu cầu về server. 

173  Đại học Xây dựng ứng dụng trò 

truyện trực tuyến trên 

mạng ngang hàng 

EzMeet. 

Trần Bá Trịnh 

Trọng 

Hoàng Thị 

Cành 
Nội dung đồ án tập trung nghiên cứu 4 vấn đề chính: 

1) Tìm hiểu lý thuyết mạng ngang hàng; 

2) Nghiên cứu phƣơng pháp thiết lập mạng ngang hàng; 

3) Phát triển giải pháp hỗ trợ thiết lập kết nối ngang hàng; 

4) Áp dụng xây dựng ứng dụng trò truyện trực tuyến trên mạng ngang hàng; 

Quá trình thực hiện đồ án tác giả đã: Nghiên cứu công nghệ lập trình NodeJS. 

Sử dụng VueJS Framework để xây dụng giao diện ứng dụng. Sử dụng các dịch 

vụ đám mây của Google Firebase để triển khai các thành phần của ứng dụng. 

Tìm hiểu về dự án mã nguồn mở WebRTC trong việc thiết lập mạng đồng 

đẳng trên nền tảng web. 

Kết quả của đồ án: Triển khai hệ thống hỗ trợ thiết lập kết nối ngang hàng 

EzConnect; xây dựng ứng dụng nhắn tin trực tuyến qua mạng ngang hàng 

EzMeet. 
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174  Đại học Xây dựng hệ thống 

quản lý kí túc xã cho 

công ty Funing Hồng 

Hải 

Đỗ Văn Trung Hoàng Thị 

Cành 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính nhƣ sau: 

- Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình C#. Thiết kế giao diện winform sử dụng 

DevExpress, Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lƣu trữ dữ liệu của 

hệ thống. 

- Khảo sát hiện trạng tại KTX của CÔNG TY TNHH FUNNING HỒNG HẢI: 

Giới thiệu về Công Ty, Nghiên cứu phần mềm quản lý hiện tại của Công Ty. 

- Đề xuất giải pháp mới khắc phục các lỗi tồn tại của phần mềm hiện tại, Ứng 

dụng thuật toán K-Mean để giải quyết bài toán, Phân tích và thiết kế hệ  

thống mới. 

- Xây dựng thành công chƣơng trình quản lý KTX cho CÔNG TY TNHH 

FUNNING HỒNG HẢI với các chức năng cơ bản có khả năng ứng dụng trong 

thực tiễn cao. 

175  Đại học Xây dựng ứng dụng 

chia sẻ dữ liệu giữa 

điện thoại Android, IOS 

và PC trên nền tảng 

Android thông qua 

mạng LAN 

Ngô Thị Ánh Nguyễn Hồng 

Tân 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

1. Xây dựng ứng dụng launcher trên hệ điều hành Android. 

2. Đƣa ứng dụng vào thử nghiệm thực tế để hoàn thiện ứng dụng. 

3. Áp dụng các công nghệ tiên tiến để xây dựng các chức năng mới cho sản phẩm. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng android studio và ngôn ngữ java để xây dựng 

ứng dụng Android. Sử dụngmô hình MVP để thiết kế hệ thống. Sử dụng thƣ 

viện Mockito để test chƣơng trình. Sử dụng star UML để tạo tài liệu phân tích 

thiết kế. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công ứng dụng launcher trên hệ điều 

hành Android. 

176  Đại học Phát triển Game Iron 

Man trên Unity 

Hoàng Đình 

Bằng 

Nguyễn Hồng 

Tân 

Các vẫn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu sâu hơn về unity 2D. 

- Tìm hiểu sâu hơn vê quá trình làm game bằng Unity và C#. 

- Tìm hiểu về cách viết kịch bản, định hƣớng 1 kịch bản hay. 

- Xây dựng game 2D, thiết kế map cho game. 

- Tìm hiểu về phần xử lý hình ảnh, các hoạt họa. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu. 

- Sử dụng chức năng hỗ trợ trong Unity để tách các hình ảnh để phục vụ cho 

quá trình xây dựng map và xây dựng nhân vật. 

- Sử dụng photoshop để tạo các item mới cho game. 
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- Sử dụng Proshow để cắt ghép nhạc cho game. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Xây dựng thành công game IRONMAN II – 3000 đại đạo phiên bản 2D trên 

window. 

- Xây dựng 9 scene trong chƣơng 1 theo kịch bản game. 

- Xây dựng đƣợc hệ thống nhân vật mới, với những hình ảnh đƣợc sử dụng lại. 

- Đã có định hƣớng chiến lƣợc cho việc phát triển game cho sau này. 

- Chiến lƣợc quảng cáo game để có thể tiếp cận các ngƣời chơi một cách tốt 

nhất bằng Youtube. 

177  Đại học Xây dựng ứng dụng 

Lewcher trên nền tảng 

Android 

Dƣơng Tuấn 

Cảnh 

Nguyễn Hồng 

Tân 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

1. Xây dựng web server trên Android sử dụng thƣ viện nanohttpd trên 

Android. 

2. Xây dựng giao diện ứng dụng android để quản lý nội dung chia sẻ. 

3. Xây dựng giao diện web để các thiết bị kết nối truy cập nội dung chia sẻ. 

Quá trình thực hiện: 

1. Sử dụng android studio và ngôn ngữ java để xây dựng ứng dụng Android. 

2. Sử dụng thƣ viện nanohttpd để tạo một web server chạy trên Android. 

3. Sử dụng wifi LAN và socket để chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị. 

4. Sử dụng ngôn ngữ HTML và CSS để xây dựng giao diện web. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công ứng dụng chạy trên Android giúp 

chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại andoid, iphone và PC trên nền tảng Android 

thông qua mạng LAN. 

178  Đại học Xây dựng trò chơi ngôi 

sao may mắn 

Cao Văn Hải Nguyễn Hồng 

Tân 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 2 vấn đề chính: 

1. Nghiên cứu các kỹ thuật và công cụ xây dựng game trên nền tảng Java. 

2. Xây dựng trò chơi “Ngôi sao may mắn” 

Quá trình thực hiện 

1. Sử dụng photoshop cs6 để tạo các đối tƣợng trong trò chơi. 

2. Sử dụng công cụ netbean và ngôn ngữ Java để tạo liên kết và điều khiển các 

đối tƣợng. 

3. Sử dụng các gói trong gói Java 2D và các gói khác đƣợc cung cấp bởi Java 

để biểu diễn các thành phần giao diện, hoạt họa và các xử lý khác. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công trò chơi “Ngôi sao may mắn” trên 

nền tảng windows. 
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179  Đại học Xây dựng website bán 

nƣớc hoa cho cửa hàng 

Huyền XjnhXjnh với 

ASP.NET MVC5, Web 

API, Angular JS 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

Nguyễn Thị 

Dung 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính là: Tìm hiểu về ASP.NET 

MVC5, AngularJS, WebApi; Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống; Thiết kế 

giao diện và xây dựng Website cho cửa hàng Huyền XjnhXjnh. 

Quá trình thực hiện: 

+  Khảo sát thực tế tại: cửa hàng Huyền XjnhXjnh 

+  Khảo sát trên một số website 

+  Thiết kế front-end sử dụng visual studio code 

+  Xây dựng project sử dụng visual studio 2017 community 

+  Sử dụng enterprise architect để vẽ các biểu đồ. 

Kết quả nghiên cứu: 

-  Hoàn thành bản phân tích thiết kế hệ thống 

- Xây dựng thành công website bán nƣớc hoa với các chức năng cơ bản. 

180  Đại học Nghiên cứu Machine 

Learning và ứng dụng 

xây dựng phần mềm 

nhận dạng văn bản, 

biển số xe theo thời 

gian thực; chuyển đổi 

văn bản viết tay sang dữ 

liệu số. 

Nguyễn Sơn 

Tùng 

Nguyễn Thị 

Dung 

Đồ án tập trung nghiên cứu những phần sau: 

1. Nhận dạng biển số xe 

- Nhận ảnh có chứa biển số thông qua camera. 

- Trích ảnh biển số và tách ký tự. 

- Nhận dạng ký tự trên ảnh biển số. 

- Lƣu thông tin xe vào cơ sở dữ liệu (số xe, ngày giờ gửi,…) 

2. Nhận dạng chữ viết tay 

- Xây dựng phần mềm viết chữ trên thiết bị Android. 

- Hậu xử lý làm đẹp chữ viết tay trên ứng dụng. 

- Nhận dạng chữ viết tay trên ứng dụng. 

- Chuyển dữ liệu chữ viết tay thành dữ liệu số. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

- Sử dụng công cụ Android Studio và bộ SDK Spen của Samsung xây dựng 

ứng dụng viết chữ cho các thiết bị di động. 

- Áp dụng các thuật toán đơn giản hóa và làm mƣợt, bo tròn các nét chữ của 

ngƣời viết. 

-  Sử dụng Python và cấu trúc mạng Neural 3 lớp huấn luyện dữ liệu chữ viết 

tay và cài đặt nhận dạng chữ viết tay trên ứng dụng trên. 

- Sử dụng phƣơng pháp nhận dạng chữ viết tay ở chƣơng trình trên và một số 
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thuật toán xử lý ảnh cài đặt chƣơng trình nhận dạng biển số xe bằng ngôn ngữ 

Csharp. 

Kết quả: 

-  Hoàn thành cả 2 chƣơng trình trên. 

- Nắm đƣợc cách sử dụng mạng Neural để xử lý các bài toán khó nhƣ nhận 

dạng ảnh, giọng nói hay xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

181  Đại học Xây dựng website bán 

điện thoại di động và 

phụ kiện cho cửa hàng 

Apple One với ASP.Net 

MVC5 

Phạm Quốc 

Tùng 

Nguyễn Thị 

Dung 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công nghệ ASP.NET MVC5, HTML5/CSS3, 

Javascript, bootstrap4, jquery, Framework AngularJS. 

- Tìm hiểu về các mô hình thiết kế và xây dựng hệ thống web site: MVC, N-

layer, design pattern. 

- Khảo sát hệ thống, Phân tích và thiết kế đƣợc cơ sở dữ liệu, thiết kế các biểu 

đồ use case và sequence, class diagram. 

Quá trình thực hiện: 

- Khảo sát tại cửa hàng Apple One 

- Khảo sát online một số website: https://www.thegioididong.com/, 

https://fptshop.com.vn/hp 

- Thiết kế front-end sử dụng visual studio code 

- Xây dựng project sử dụng visual studio 2017 community 

-  Sử dụng StarUML để vẽ các biểu đồ. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Hoàn thành bản phân tích thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng thành công website bán điện thoại và phụ kiện online với các chức 

năng cơ bản. 

182  Đại học Xây dựng website bán 

hàng cho cửa hàng điện 

thoại Green Mobile         

Trần Văn Nam Nguyễn Thị 

Dung 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính là: Tìm hiểu về ngôn ngữ lập 

trình PHP và MySQL; Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống; Thiết kế giao 

diện và xây dựng Website cho cửa hàng Green Mobile. 

Quá trình thực hiện: 

+ Khảo sát thực tế tại: cửa hàng điện thoại Green Mobile 

+ Khảo sát trên một số website  

+ Sử dụng phần mềm StartUML để vẽ các biểu đồ; Sử dụng dreamware 8 để 

soạn thảo code;  Sử dụng phần mềm XAMPP để quản lý, xây dựng và phát 

triển website. 

https://www.thegioididong.com/
https://www.thegioididong.com/
https://fptshop.com.vn/hp
https://fptshop.com.vn/hp
https://fptshop.com.vn/hp
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Kết quả nghiên cứu: 

-  Hoàn thành bản phân tích thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng thành công website bán hàng cho cửa hàng điện thoại Green Mobile  

183  Đại học Xây dựng website quản 

lý bán hàng điện thoại 

di động và phụ kiện 

online cho cửa hàng 

Mobile store 

Nguyễn Phan 

Quốc 

Nguyễn Thị 

Tính 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công nghệ ASP.NET MVC5, HTML5/CSS3, 

Javascript, bootstrap4, jquery, Framework AngularJS. 

- Tìm hiểu về các mô hình thiết kế và xây dựng hệ thống website: MVC, N-

layer, design pattern. 

- Phân tích và thiết kế đƣợc cơ sở dữ liệu, thiết kế các biểu đồ use case và 

sequence, class diagram. 

Quá trình thực hiện: 

- Khảo sát online một số website: https://www.thegioididong.com/ 

- Thiết kế front-end sử dụng visual studio code 

- Xây dựng project sử dụng visual studio comunity 2017 

- Sử dụng StarUML để vẽ các biểu đồ. 

- Quản lý source code bằng github 

Kết quả nghiên cứu: Hoàn thành bản phân tích thiết kế project. Xây dựng thành 

công website bán điện thoại và phụ kiện online với các chức năng cơ bản. 

184  Đại học Xây dựng website bán 

sách online 

Vũ Văn Tiến Nguyễn Thị 

Tính 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công nghệ 

ASP.NET MVC5, HTML5/CSS3, Javascript, bootstrap4, jquery. Tìm hiểu về 

các mô hình thiết kế và xây dựng hệ thống website: MVC, N-layer, design 

pattern. Phân tích và thiết kế đƣợc cơ sở dữ liệu, thiết kế các biểu đồ use case 

và sequence, class diagram. 

Quá trình thực hiện: 

- Khảo sát online một số website: http://nobita.vn/, 

http://www.vinabooks.com.vn 

- Thiết kế front-end sử dụng visual studio code 

- Xây dựng project sử dụng visual studio comunity 2017 

- Sử dụng visual-paradigm để vẽ các biểu đồ. 

-  Quản lý source code bằng github 

Kết quả nghiên cứu: 

-  Hoàn thành bản phân tích thiết kế project. 

- Xây dựng thành công website bán sách online với các chức năng cơ bản. 

https://www.thegioididong.com/
https://www.thegioididong.com/
http://nobita.vn/
http://www.vinabooks.com.vn/
http://www.vinabooks.com.vn/
http://www.vinabooks.com.vn/
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185  Đại học Xây dựng website học 

tiếng anh cho trẻ em 

Đoàn Văn Đại Nguyễn Thu 

Phƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề chính: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công nghệ ASP.NET MVC5, HTML5/CSS3, 

Javascript, bootstrap4, jquery. 

- Tìm hiểu về các mô hình thiết kế và xây dựng hệ thống website: MVC, N-

layer, design pattern. 

- Phân tích và thiết kế đƣợc cơ sở dữ liệu, thiết kế các biểu đồ use case và 

sequence, class diagram. 

- Xây dựng chƣơng trình demo 

Quá trình thực hiện: Khảo sát hệ thống; Thiết kế front-end sử dụng visual 

studio code; Xây dựng project sử dụng visual studio comunity 2017; Sử dụng 

visual-paradigm để vẽ các biểu đồ.  

Kết quả nghiên cứu: Hoàn thành bản phân tích thiết kế project. Xây dựng 

thành công website học tiếng anh cho trẻ em. 

186  Đại học Xây dựng website bán 

hàng cho cửa hàng 

Trang TaiLor Bắc 

Giang 

Phan Văn 

Khánh 

Nguyễn Thu 

Phƣơng 
Nội dung của đồ án tập trung nghiên cứu 4 vấn đề chính: 

● Lý thuyết về ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL và 

Laravel Framework 

● Tiến hành khảo sát, phân tích và thiết kế website. 

● Ứng dụng công nghệ vào xây dựng website demo 

Quá trình thực hiện: 

·Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL và framework Laravel. 

· Khảo sát cửa hàng Trang Tailor - Bắc Giang, từ đó phân tích thiết kế hệ 

thống các biểu đồ về chức năng của hệ thống website 

· Áp dụng kiến thức đã tìm hiểu để xây dựng website demo 

 Kết quả nghiên cứu: 

● Có kiến thức về ngôn ngữ PHP, framework Laravel 

● Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ 

thống website. 

●  Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một website bán hàng. 

●  Xây dựng thành công website bán hàng với đầy đủ các chức năng cơ bản 

cho cửa hàng Trang Tailor - Bắc Giang 

●  Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu 
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187  Đại học Xây dựng ứng dụng 

quản lý nhà hàng trên 

thiết bị di động 

Ma Duy 

Khƣơng 

Nguyễn Thu 

Phƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

· Lý thuyết về ngôn ngữ lập trình trên Android 

· Tiến hành khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống 

Qúa trình thực hiện: Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình; Khảo sát hệ thống từ 

đó xác định các yêu cầu;  Phân tích thiết kế hệ thống; Áp dụng kiến thức đã 

tìm hiểu để xây dựng ứng dụng. 

 Kết quả nghiên cứu: 

Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình 

- Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ 

thống. 

-  Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một ứng dụng trên mobile 

- Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. 

188  Đại học Xây dựng ứng dụng Fit 

4 You trên Android 

Nguyễn Trung 

Kiên 

Nguyễn Thu 

Phƣơng 

Nội dung nghiên cứu 

1. Nghiên cứu Hệ điều hành Android: nền tảng Android, kiến trúc của hệ điều 

hành, một số ngôn ngữ lập trình Android, xu hƣớng phát triển của Android, 

các thành phần trong một ứng dụng Android. 

2. Phân tích thiết kế: Khảo sát thực tế, phân tích thiết kế hệ thống, nghiên cứu 

thuật toán, khó khăn cùng giải pháp. 

3. Xây dựng Demo ứng dụng trên android: Nguyên lý hoạt động, kết quả thực 

nghiệm và sản phẩm. 

Kết quả đạt đƣợc: Quyển báo cáo và phần mềm  

189  Đại học Xây dựng website đặt 

phòng Homestay 

Lê Công Nam Nguyễn Thu 

Phƣơng 

Nội dung của đồ án tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

-  Lý thuyết về ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và 

Laravel Framework 

- Tiến hành khảo sát, phân tích và thiết kế website 

- Ứng dụng công nghệ vào xây dựng website demo 

 Qúa trình thực hiện: 

· Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL và framework Laravel. 

· Khảo sát thực tế từ đó phân tích thiết kế hệ thống các biểu đồ về chức năng 

của hệ thống website. 

· Áp dụng kiến thức đã tìm hiểu để xây dựng website demo. 

 Kết quả nghiên cứu: 
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- Có kiến thức về ngôn ngữ PHP, framework Laravel 

- Hoàn thành về cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ 

thống website. 

- Nắm đƣợc quy trình thiết kế và xây dựng một website đặt phòng homestay. 

- Xây dựng thành công website đặt phòng Homestay với đầy đủ các chức năng 

cơ bản. 

190  Đại học Xây dựng website bán 

điện tử online BigShop 

với ASP.NET MVC5, 

Web API, Angular JS 

Nguyễn Văn 

Cƣơng 

Nguyễn Văn 

Núi 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết công nghệ ASP.NET MVC5, Web API, AngularJS, 

Unit test. 

- Tìm hiểu về các mô hình thiết kế và xây dựng hệ thống web site: MVC, N-

layer, design pattern, REST API. 

- Phân tích và thiết kế đƣợc cơ sở dữ liệu, thiết kế các biểu đồ use case và 

sequence, class diagram. 

Quá trình thực hiện: 

- Khảo sát online 2 website fptshop.com.vn, thegioididong.com. 

- Khảo sát thực tế tại chi nhánh thế giới di động Chợ Cá- Nam Phƣơng Tiến. 

- Sử dụng visual studio code để xây dựng font-end, visual studio 2017 để code 

và unit test. 

- Sử dụng StarUMl để vẽ các biểu đồ. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Hoàn thành bản phân tích thiết kế project. 

- Xây dựng thành công website bigshop với các chức năng cơ bản. 

191  Đại học Xây dựng website nghe 

nhạc bằng ngôn ngữ lập 

trình C# 

Giàng A Dính Nguyễn Văn 

Núi 

Các vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu, tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C#, hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Nghiên cứu về Web API, AngularJS, biết 

đƣợc các ƣu nhƣợc điểm về web api. 

Quy trình thực hiện: 

Cài đặt môi trƣờng: SQL Server 2017, Visual Studio 2017, Star UML, Gulp… 

Phân tích và thiết kế hệ thống, sử dụng phần mềm Star UML để vẽ, thiết kế 

cấu trúc database (bảng, thuộc tính) cần thiết cho website. Dựa vào cấu trúc 

bảng đã thiết kế tiến hành tạo database trên SQL Server: tạo bảng, viết các 
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funcion, store procedure cần thiết phục vụ cho việc viết API. Sử dụng công cụ 

Visual Studio viết API kết nối với Database bằng ngôn ngữ lập trình C#. Sau 

khi Database, các API cần thiết hoàn tất tiến hành xây dựng và thiết kế giao 

diện của website. Sử dụng HTML, SCSS, AngularJS để thiết kế website và 

build website bằng Gulp. 

Kết quả nghiên cứu: Tạo đƣợc database đủ và cần thiết cho website. API chạy 

ổn định, phản hồi nhanh, trả ra thông tin đầy đủ. Xây dựng thành công website 

nghe nhạc bằng ngôn ngữ lập trinh C#. 

192  Đại học Nghiên cứu ứng dụng 

ASP.NET MVC, 

HTML 5 và CSS xây 

dựng website mua bán 

và quảng bá linh kiện 

máy tính điện tử cho 

Meiko-Computer 

Nguyễn Văn 

Du 

Nguyễn Văn 

Núi 
Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết công nghệ ASP.NET MVC5, HTML5, Javascript, 

bootstrap, jquery. 

- Tìm hiểu về các mô hình thiết kế và xây dựng hệ thống web site: MVC, N-

layer, design pattern. 

- Phân tích và thiết kế đƣợc cơ sở dữ liệu, thiết kế các biểu đồ use case và 

sequence, class diagram. 

Quá trình thực hiện: 

- Khảo sát online một số website: phongvu.vn, hanoicomputer.vn, 

- Khảo sát thực tế tại cửa hàng linh kiện Meiko-computer,Hoàng Long Store. 

- Sử dụng visual studio code để xây dựng font-end, visual studio 2017 để code. 

-  Sử dụng draw.io để vẽ các biểu đồ. 

Kết quả nghiên cứu: 

-  Hoàn thành bản phân tích thiết kế project. 

- Xây dựng thành công website Meiko-computer với các chức năng cơ bản. 

193  Đại học Kiểm thử tự động ứng 

dụng web với Katalon 

Studio 

Bùi Thị Linh 

Giang 

Nguyễn Văn 

Núi 

Nội dung của đồ án tập trung vào 4 vấn đề chính: 

1. Trình bày tổng quan về kiểm thử phần mềm 

2. Trình bày tổng quan về kiểm thử tự động 

3. Nghiên cứu về công cụ kiểm thử tự động Katalon Studio 

4. Ứng dụng kiểm thử tự động Katalon Studio vào bào toán thực tế 

Quá trình thực hiện: Dựa trên những kiến thức tìm hiểu đƣợc về kiểm thử phần 

mềm nói chung và kiểm thử tự động nói riêng, đồ án tập trung vào việc sử 

dụng công cụ kiểm thử tự động Katalon Studio để kiểm thử cho website bán 
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hàng nƣớc hoa Huyen Xjnh Xjnh với các chức năng nhƣ: Đăng nhập và Thêm 

sản phẩm của Admin. Xây dựng những bộ test script dựa trên ngôn ngữ chính 

của Katalon Studio là Groovy và dựa trên những tính năng chính mà công cụ 

đem lại để có thể xây dựng đƣợc chƣơng trình demo kiểm thử tự động cho 

trang web. 

Kết quả đạt đƣợc: 

+ Xây dựng thành công bộ kiểm thử tự động cho trang web + Áp dụng đƣợc 

vào test những chức năng cơ bản của trang web. 

194  Đại học Nghiên cứu và ứng 

dụng công cụ kiểm thử 

tự động trong kiểm thử 

phần mềm Web 

Ma Thị Thơ Nguyễn Văn 

Núi 

Đề tài đƣợc thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu về kiểm thử phần mềm, kiểm 

thử tự động phần mềm, đặc biệt là kiểm thử tự động các ứng dụng Web. Tập 

trung nghiên cứu vai trò, phƣơng pháp cũng nhƣ ứng dụng của Selenium IDE 

trong việc kiểm thử ứng dụng Web.. Từ kết quả kiểm thử đánh giá đƣợc chất 

lƣợng của Website đó. 

Kết quả đạt đƣợc: 

-  Trình bày đầy đủ tổng quan về phần mềm, lỗi phần mềm, đặc tả yêu cầu 

phần mềm, chất lƣợng và độ tin cậy của phần mềm cũng nhƣ các vấn đề liên 

quan tới kiểm thử phần mềm. 

-  Tìm hiểu chi tiết cách cài đặt và sử dụng tiện ích Selenium IDE trên trình 

duyệt Mozilla Firefox. 

-  Áp dụng kiến thức đã tìm hiểu để kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản của 

ứng dụng Web https://sanho.vn/ bằng tiện ích Selenium IDE. 

Hạn chế 

-  Đồ án mới tập trung nghiên cứu sâu 1 tiện ích trong bộ công cụ kiểm thử tự 

động Selenium. 

-  Chƣa nghiên cứu đƣợc các kỹ thuật nâng cao khi sử dụng Selenium IDE. 

-  Chỉ áp dụng kiểm thử duy nhất chức năng đăng ký tài khoản của ứng dụng 

Web https://sanho.vn/ 

195  Đại học Nghiên cứu sử dụng 

ASP.NET MVC Frame 

Work xây dựng website 

bán giầy thể thao 

Online -Pham Vinh 

Phạm Văn 

Vinh 

Nguyễn Văn 

Tảo 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công nghệ ASP.NET MVC5, HTML5/CSS3, 

Javascript, bootstrap4, jquery, Framework AngularJS. 

- Tìm hiểu về các mô hình thiết kế và xây dựng hệ thống web site: MVC, N-

layer, design pattern. 

-  Phân tích và thiết kế đƣợc cơ sở dữ liệu, thiết kế các biểu đồ use case và 

https://sanho.vn/
https://sanho.vn/
https://sanho.vn/
https://sanho.vn/
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sequence, class diagram. 

Quá trình thực hiện: 

- Thiết kế front-end sử dụng visual studio code 

- Xây dựng project sử dụng visual studio comunity 2017 

- Sử dụng StarUML và draw.io để vẽ các biểu đồ. 

-  Quản lý source code bằng github 

Kết quả nghiên cứu: 

-  Hoàn thành bản phân tích thiết kế project. 

- Xây dựng thành công website bán giày thể thao online với các chức năng cơ bản. 

196  Đại học Xây dựng và phát triển 

website bán hàng thời 

trang và mỹ phẩm 

online trên nền tảng mã 

nguồn mở Laravel 

Phùng Quang 

Vinh 

Nguyễn Văn 

Tảo 

Nội dung của đồ án nghiên cứu gồm 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các trang web bán hàng trên mạng và tự đƣa ra giải pháp cho đề tài 

của mình 

2. Tìm hiểu các ngôn ngữ chính dùng để thiết kế trang web. 

3. Ứng dụng laravel framework thiết kế website bán hàng thời trang và mỹ 

phẩm BETTER. 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Tìm hiểu lý thuyết, ứng dụng thực tiễn vào đề tài. 

2. Vẽ biểu đồ chức năng. 

3. Sử dụng HTML, CSS, JS, Bootstrap để thiết kế giao diện web. 

4. Sử dụng MySQL để lƣu trữ database, dùng migration để thao tác với 

database. 

5. Sử dụng laravel framework thiết kế các chức năng chính của website. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Xây dựng thành công giao diện website bán hàng 

thời trang và mỹ phẩm BETTER. Xây dựng thành công các chức năng admin. 

197  Đại học Xây dựng ứng dụng 

quản lý bán laptop 

online chạy trên HĐH 

Android cho cửa hàng 

laptop Tuấn Nghĩa-Thái 

Nguyên 

Trần Văn Vinh Nguyễn Văn 

Tảo 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Phân tích bài toán quản lý thực tế. Thiết kế, lựa 

chọn cấu trúc ứng dụng phù hợp với bài toán. Sử dụng ngôn ngữ Java trong lập 

trình Android vào xây dựng ứng dụng quản lý đáp ứng nhu cầu đề ra. 

Quá trình thực hiện: 

- Phân tích các kết quả khảo sát đƣa ra phƣơng án lựa chọn công nghệ. Công 

nghệ đƣợc lựa chọn là ứng dụng sẽ đƣợc viết bằng Java thay vì Kotlin, cơ sở 

dữ liệu sử dụng là MySQL, máy chủ sẽ đƣợc viết bằng PHP thuần. Trong quá 
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trình phân tích thiết kế đã sử dụng StarUML để vẽ biểu đồ. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và API. Đã sử dụng xampp để tạo host local nhằm 

xây cơ sở dữ liệu MySQL và API local trƣớc khi tải lên Sever. Kết quả xây 

dựng thành công API thao tác với Database. 

- Sử dụng Android Studio thiết kế toàn bộ các giao diện của ứng dụng. 

- Sử dụng Android Studio hoàn thành xây dựng chức năng Đăng nhâp, Bán 

hàng, Quản lý mặt hàng, Quản lý khách hàng, Quản lý khuyến mãi. 

- Sử dụng Android Studio hoàn thành xây dựng các chức năng còn lại. 

Kết quả đạt đƣợc: Xây dựng thành công ứng dụng quản lý bán laptop online 

chạy trên HĐH Android. 

198  Đại học Xây dựng ứng dụng 

order đồ ăn cho cửa 

hàng Đức Huệ - Thái 

Nguyên 

Hà Văn Thuận Nguyễn Văn 

Việt 

Các vẫn đề nghiên cứu chính:Tìm hiểu về hệ điền hành android; Tìm hiểu các 

công cụ hỗ trợ : firebase,Sqlite; Xây dụng ứng dụng Order món ăn; Cách xuất 

file APK; Cài đặt và hƣớng dẫn sử dụng 

Quá trình thực hiện: 

- Phân tích bài toán tìm ra các yêu cầu đặt ra 

- Phâp tích và thiết kế về các chức năng 

- Phân tích cơ sở dữ liệu 

- Xây dựng chi tiết các Fragment cho từng trang riêng 

Kết quả: Xây dựng hoàn tất ứng dụng order món ăn cho cửa hàng Đức Huệ - 

Thái Nguyên, Hoàn thành các chức năng cho ứng dụng, Xây dựng thêm đƣợc 

website thanh toán để sát với thực tế. 

199  Đại học Xây dựng website cho 

hội cựu sinh viên 

Trƣờng Đại học Công 

nghệ thông tin và 

truyền thông 

Phùng Việt 

Tiến 

Nguyễn Văn 

Việt 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu về framework laravel. 

- Khảo sát bài toán và xây dựng website cựu sinh viên trƣờng Công Nghệ 

Thông Tin Và Truyền Thông. 

- Quá trình thực hiện 

+ Phân tích bài toán tìm ra các yêu cầu đặt ra. 

+ Phân tích thiết kế và vẽ biểu đồ chức năng. 

+ Phân tích cơ sở dữ liệu. 

+ Xây dựng chi tiết chức năng và giao diện từng trang riêng. 

 -Kết Quả. 

+ Xây dựng thành công website cựu sinh viên trƣờng Công Nghệ Thông Tin 
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Và Truyền Thông. 

+ Xây dựng trang quản trị giai đoạn 1. 

+ Xây dựng trang ngƣời dùng giai đoạn 2. 

+ Hoàn thiện giai đoạn 3. 

200  Đại học Xây dựng website kinh 

doanh nhà đất 

Nguyễn Thái 

Dƣơng 

Phạm Thị 

Thƣơng 

CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH 

1. Lý thuyết 

- Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở WordPress và Mô hình MVC trong việc 

triển khai phần mềm kinh doanh nhà đất 

- Phân tích, thiết kế hƣớng đối tƣợng 

2. Ứng dụng·          

- Xây dựng Website kinh doanh nhà đất. 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

- Khảo sát nhu cầu thực tế 

- Phân tích, thiết kế 

- Cài đặt, kiểm thử, đóng gói, và vận hành website  

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Hoàn thành bản phân tích thiết kế dự án 

2. Xây dựng thành công website với các chức năng cơ bản. 

201  Đại học Phát triển website bán 

sách cho nhà sách trí 

tuệ 

Phùng Xuân 

Hiếu 

Phạm Thị 

Thƣơng 

CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH 

1. Lý thuyết 

- Nghiên cứu khai thác công nghệ ASP.NET MVC5 và các công nghệ liên 

quan khác để xây dựng Website 

- Các tiếp cận phân tích, thiết kế hƣớng đối tƣợng 

2. Ứng dụng·          

- Xây dựng Website bán sách cho nhà sách trí tuệ sử dụng các công nghệ đã tìm hiểu. 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

- Khảo sát nhu cầu thực tế 

- Phân tích, thiết kế 

- Cài đặt, kiểm thử website  

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

- Hoàn thành bản phân tích thiết kế website 

- Xây dựng thành công website với các chức năng cơ bản dành cho 2 tác nhân 

chính là khách hàng và nhà quản trị. 
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202  Đại học Xây dựng hệ thống 

luyện thi chứng chỉ 

CNTT sử dụng ASP 

MVC5 

Nguyễn Hoà Phạm Thị 

Thƣơng 

CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH 

1. Lý thuyết 

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ASP.NET MVC5, Web API, AngularJS, 

SQLSever. 

- Tìm hiểu các mô hình thiết kế và xây dựng website: MVC, 3-layer, design 

pattern 

2. Ứng dụng·          

- Xây dựng chƣơng trình luyện cấp chứng chỉ CNTT đáp ứng nhu cầu thực 

tiễn.. 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

- Nghiên cứu lý thuyết liên quan, lựa chọn giải pháp cho vấn đề cần thực hiện. 

- Khảo sát phần mềm CNTT coban trên hệ điều hành android 

- Thiết kế front-end sử dụng visual studio code 

- Xây dựng project sử dụng visual studio community 2017 

- Sử dụng website DrawIO.com để vẽ các biểu đồ. 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

- Hoàn thành bản phân tích thiết kế project. 

- Xây dựng thành công website TestOnline luyện thi chứng chỉ CNTT với các 

chức năng: 

- Chức năng cho ngƣời quản trị và nhân viên: Quản lí sản phẩm,quản lí danh 

mục sản phẩm, quản lí nhà cung cấp sản phẩm,quản lí đơn hàng,quản lí phân 

quyền, thống kê, đăng ký , đăng nhập, quản lý menu. 

- Chức năng cho khách hàng: trang chủ , tìm kiếm sản phẩm,xem chi tiết sản 

phẩm,thêm giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán. 

203  Đại học Nghiên cứu công nghệ 

java Swing, ứng dụng 

xây dựng phần mềm 

quản lý bán hàng tại 

siêu thị 

Lý Văn Minh Phạm Thị 

Thƣơng 

CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH 

1. Lý thuyết 

- Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Java Swing 

- Các kiến thức liên quan đến phân tích, thiết kế hƣớng đối tƣợng và quy trình 

phát triển phần mềm. 

2. Ứng dụng·          

- Xây dựng phần mềm Quản lý bán hàng tại siêu thị. 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

- Nghiên cứu lý thuyết liên quan, lựa chọn giải pháp cho vấn đề cần thực hiện. 
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- Khảo sát hiện trạng và nhu cầu cấp thiết cần xây dựng phần mềm hỗ trợ bán 

hàng tại siêu thị 

- Phân tích, thiết kế chƣơng trình 

- Cài đặt chƣơng trình 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Hoàn thành bản phân tích thiết kế chƣơng trình 

2. Cài đặt thành công chƣơng trình hỗ trợ bán hàng. 

204  Đại học Tìm hiểu kỹ thuật phát 

triển ứng dụng trên 

HĐH Android và xây 

dựng ứng dụng học 

tiếng Nhật trên thiết bị 

di động 

Hoàng Đức 

Duẩn 

Quách Xuân 

Trƣởng 

Các vấn đề nghiên cứu: Tìm hiểu  kỹ thuật phát triển ứng dụng trên thiếu bị di 

động, tìm hiểu về tiếng nhật và phƣơng pháp học tiếng Nhật. Xây dựng ứng 

dụng học tiếng Nhật trên hệ điều hành Android sử dụng ngôn ngữ lập trình 

Kotlin. 

Quá trình thực hiện: Cài đặt môi trƣờng phát triển: Android Studio, DB 

Browser for SQLite, Draw.io 

Tìm hiểu về tiếng Nhật và phƣơng pháp học tiếng nhật: bảng chữ cái, ngữ âm, 

từ vựng, ngữ pháp,... 

Khảo sát một số ứng dụng học tiếng nhật hiện có trên Google Store: Mazzi, 

học tiếng Nhật Minna, trang web học tiếng Nhật của đài NHK. Phân tích thiết 

kế hệ thống sử dụng công cụ Draw.io: vẽ biểu đồ usecase, sequence, class. 

Thiết kế và xây dựng database bằng công cụ DB Browser for SQLite. Sử dụng 

Android Studio xây dựng ứng dụng học tiếng Nhật. Các chức năng đƣợc thiết 

kế theo cấu trúc bài học của giáo trình Minna no Nihongo – tiếng Nhật cho 

mọi ngƣời và giáo trình Kanji Look and Learn. 

 Kết quả đạt đƣợc: 

Đã xây dựng đƣợc ứng dụng hỗ trợ học tiếng Nhật với các chức năng, cơ bản 

đáp ứng đƣợc việc học tiếng Nhật sơ cấp. Chia các chữ cái theo bài để ngƣời 

học dễ học, cung cấp đầy đủ 50 bài học ngữ pháp theo giáo trình đào tạo tiếng 

Nhật chuẩn quốc tế Minna No Nihongo. 

Ứng dụng đƣợc cài đặt trên hệ điều hành Android có giao diện hợp lý, đơn 

giản, dễ sử dụng. 

205  Đại học Ứng dụng framework 

Laravel xây dựng hệ 

quản trị nội dung cho 

các website 

Vũ Xuân Đại Quách Xuân 

Trƣởng 

Hiện nay công ty Bytesoft đang cần một hệ quản trị nội dung có: Tính linh 

hoạt – Hệ thống sẽ thích ứng với phần cứng và môi trƣờng hiện tại và tƣơng 

lai, tiết kiệm thời gian phát triển dự án nhanh hơn, hệ thống phải có giao diện 

thông minh khiến ngƣời dùng mới và ngƣời dùng cao cấp đều hài lòng và có 
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tính triển khai nhanh. Vậy để đáp ứng đƣợc nhu cầu trên team đã thực hiên xây 

dựng một chƣơng trình quản trị nội dung đáp ứng đƣợc các nhu cầu trên. Hệ 

thống quản trị nội dung đƣợc phát triển trên framework laravel đƣợc thực hiện 

qua các bƣớc phân tích yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống, thực thi chƣơng 

trình và test chƣơng trình. 

kết quả: đồ án đã phân tích và thiết kế hệ quản trị nội dung web theo yêu cầu 

của một tổ chức cụ thể là công ty Bytesoft. hệ thống đã phát triển đƣợc một số 

tính năng cơ bản theo yêu cầu.  

206  Đại học Lập trình Game bằng 

ngôn ngữ C++ 

Trần Công 

Đoàn 

Quách Xuân 

Trƣởng 

Nội dung và mục tiêu của đồ án tập trung nghiên cứu 2 vấn đề chính: 

Tìm hiểu các game 2D trang và tự đƣa ra giải pháp cho đề tài của mình.Tìm 

hiểu các ngôn ngữ chính dùng lập trình game. - Sử dụng thƣ viện đồ họa SDL 

(image, mixer, ttf) kết hợp C++ OOP. 

Thiết lập trò chơi theo màn hình ngang, cho màn hình di chuyển theo chiều 

ngang. Thiết kế nhân vật chính di chuyển đƣợc trên toàn màn hình, nhân vật 

chính có 3 mạng. Thiết kế các mối trở ngại là máy bay địch ngẫu nhiên xuất 

hiện ở các vị trí. Thiết kế khả năng bắn đạn cho nhân vật chính, mối trở ngại và 

sự va chạm giữa chúng. Thiết kế menu và tính điểm cho game. 

Phƣơng phaps: Tìm hiểu lý thuyết, ứng dụng thực tiễn vào đề tài.Vẽ biểu đồ 

chức năng.Thành phần cơ bản của chƣơng trình. Các đối tƣợng của chƣơng 

trình game theo hƣớng đối tƣợng OPP (C++). 

Kết quả của đồ án: Nắm chắc lý thuyết cơ bản về xây dựng game sử dụng ngôn 

ngữ C++ và  thƣ viện đồ họa  SDL (Simple DirectMedia Layer).Xây dựng 

thành công game bằng ngôn ngữ C++.Xây dựng thành công các chức năng 

players 

207  Đại học Xây dựng ứng dụng đa 

nền tảng tối ƣu lộ trình 

cho dịch vụ Logistics 

Nguyễn Văn 

Đông 

Quách Xuân 

Trƣởng 

Đồ án (vcroute.com) đƣợc xây dựng nhằm mục đích tối ƣu hóa khâu vận 

chuyển hàng hóa bằng cách .sử dụng thuật toán sinh ra 1 lộ trình tối ƣu cho 

nhà vận tải giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển hàng hóa từ kho đến các cửa 

hàng tiêu thụ sản phẩm. VCroute sử dụng dữ liệu đƣờng sá openstreetmap và 

thuật toán mô phỏng luyện kim để sinh ra 1 lộ trình tối ƣu từ các vị trí lộn xộn 

do ngƣời dùng cung cấp. Sau nhiều thử nghiệm đồ án mang lại kết quả khả 

quan có thể sinh ra một lộ trình rất tối ƣu và có thể áp dụng vào thực tế. 
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208  Đại học Xây dựng website bán 

hàng điện thoại và phụ 

kiện điện thoại cho 

shop KeengPhone 

Nguyễn Thị 

Thùy Dƣơng 

Tô Hữu 

Nguyên 

Tìm hiểu lý thuyết về lập trình web. Lý thuyết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

MySQL. Các ngôn ngữ lập trình web HTML, CSS, PHP,… 

Khảo sát hệ thống: Phân tích tổng quan mục đích hệ thống, Khảo sát và đánh 

giá, Cách khắc phục, Yêu cầu của hệ thống… 

Thiết kế website: phân tích thiết kế hệ thống gồm các biểu đồ usecase, biểu đồ 

hoạt động , biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp thực thể, thiết kế cơ sở dữ liệu. 

Xây dựng Demo website : cài đặt demo website. 

209  Đại học Xây dựng ứng dụng đặt 

món ăn trên hệ điều 

hành Android 

Trần Xuân Oai Tô Hữu 

Nguyên 

Tìm hiểu lý thuyết về Lập trình Java, lập trình trên Android cơ bản, tìm hiểu về 

công cụ Android Studio và bộ công cụ SDK.  

Xây dựng chƣơng trình với 7 chức năng chính:  

○ Chức năng đăng nhập, đăng xuất, đăng ký 

○ Chức năng gọi món 

○ Chức năng sửa thông tin bản ghi chép 

○ Hiển thị danh sách chờ 

○ Danh sách món ăn yêu thích (dựa trên tổng số lần món đƣợc gọi) 

○ Thống kê báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm 

○ Quản lý bàn ăn, món ăn, loại món. 

Kết quả đồ án: Đã hoàn thành ứng dụng đặt món trên nền tảng Android. 

210  Đại học Xây dựng hệ thống trắc 

nghiệm tiếng Anh cho 

Trung tâm Ngoại Ngữ 

Harvard - Hà Nội 

 Lê Thị Hợi Trần Hải 

Thanh 

Quá trình thực hiện: 

Khảo sát hệ thống: Qua quá trình khảo sát, yêu cầu bài toán đặt ra: 

- Cần có chức năng để nhập đề, tạo các bài tập trên các bộ đề có sẵn. 

- Đối với giáo viên cần có chức năng phân bài tập, tài liệu cho lớp mà giáo 

viên đó giảng dạy, theo dõi quá trình làm bài tập của học viên trong lớp, 

- Đối với học sinh, cần có chức năng làm bài tập, xem lịch sử làm bài tập của 

học sinh đó, xem và tải tài liệu đƣợc giáo viên phân cho lớp. 

Phân tích thiết kế hệ thống: Từ yêu cầu bài toán đặt ra, hệ thống có các chức 

năng chính sau: 

- Quản lý kho đề: Tạo đề và cập nhật đề. 

- Quản lý tài nguyên: tạo bài tập và thêm tài liệu. 

- Phân công: Giáo viên phân bài tập và tài liệu cho lớp giáo viên đó chịu trách nhiệm. 

- Làm bài tập: học viên có thể làm bài tập online và xem kết quả ngay sau khi 

nộp bài. 

- Quản lý lớp học: Tạo các lớp học, 
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- Quản lý tài khoản: Vì hệ thống dùng trong nội bộ trung tâm nên để sử dụng 

hệ thống cần phải có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. 

- Xây dựng hệ thống: Hệ thống đƣợc xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình 

ASP.NET Core là trên công cụ hỗ trợ lập trình Visual Studio cùng hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu MySQL. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công hệ thống trắc nghiệm tiếng anh cho 

trung tâm tiếng Anh Harvard Hà Nội với các chức năng cần thiết. 

211  Đại học Xây dựng hệ thống 

WebService và ứng 

dụng phát triển website 

quản lý cửa hàng Cộng 

cà phê - Thanh Xuân - 

Hà Nội 

Ngô Xuân Thế Trần Hải 

Thanh 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 2 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu và xây dựng hệ thống web service quản lý cửa hàng Cộng cà phê. 

2. Ứng dụng hệ thống web service đã xây dựng để xây dựng hệ thống website 

quản lý cửa hàng 

Quá trình thực hiện: 

- Khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống quản lý cho cửa hàng Cộng cà phê 

- Tìm hiểu về web service và các phƣơng thức giao tiếp http method. 

- Tìm hiểu về Spring boot, Spring data, Spring security. 

- Tìm hiểu về SQL cơ bản và nâng cao. 

- Sử dụng Spring framework, mySQL để xây dựng hệ thống web service. 

- Sử dụng Spring framework xây dựng website quản lý cửa hàng. 

- Sử dụng html/css, javascript, bootstrap xây dựng giao diện website. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Xây dựng thành công hệ thống web service quản lý cửa hàng Cộng cà phê. 

- Bƣớc đầu ứng dụng đƣợc hệ thống web service để xây dựng website quản lý 

cửa hàng cà phê theo yêu cầu. 

212  Đại học Sử dụng công nghệ 

JSP-SERVLET, xây 

dựng website bán phụ 

kiện điện thoại cho cửa 

hàng SVMobile - Thái 

Nguyên 

Nông Duy 

Thiệu 

Trần Hải 

Thanh 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu: 

1. Công nghệ JSP-SERVLET, cách hoạt động của JSP và Servlet. 

2. Cách sử dụng Spring Framework. 

3. Cơ chế Bean trong Spring. 

4. Cơ chế IOC(Inversion Of Control) trong Spring. 

5. Cơ chế DI(Dependency Injection) trong Spring. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu. 

- Sử dụng HTML,CSS và Thymeleaf để xây dựng phần giao diện của trang 

web nhằm quảng bá sản phẩm và thực hiện chức năng quản lý bán hàng trực 
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tiếp trên trang web. 

- Sử dụng ngôn ngữ Java để xây dựng phần xử lý phía Server bằng Spring 

Framework. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Xây dựng thành công giao diện quảng bá sản phẩm và 

giao diện quản lý bán hàng dành cho nhân viên và ngƣời quản lý cửa hàng. Xây 

dựng các chức năng quản lý bán hàng, lập hóa đơn, thêm, sửa, xóa sản phẩm. 

213  Đại học Ứng dụng công nghệ đa 

nền tảng Unity xây 

dựng game 2D bắn máy 

bay 

Đinh Hồng 

Phúc 

Võ Văn 

Trƣờng 

Nội dung của đồ án tập trung vào 4 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu những kiến thức tổng quan về nền tảng Unity, làm quen với môi 

trƣờng Unity. 

2. Tìm hiểu về game bắn máy bay. 

3. Tìm hiểu về một thành phần hỗ trợ trong việc xây dựng một Game Unity. 

4. Áp dụng các kiến thức trên để xây dựng game bắn máy bay 2D. Game bắn 

máy bay là một game bắn súng có các chức năng sau: 

- Play 

- Quit 

- Resume 

- Pause 

- Tấn công 

- Di chuyển 

- Tăng tốc trò chơi 

- Điểm số 

Quá trình thực hiện: 

1. Tìm hiểu về Unity và tựa game bắn máy bay. 

2. Tìm hiểu thành phần hỗ trợ nhƣ Assets, Scenes, Game Object, Components, 

Scripts, Prefabs trên nền tảng Unity. 

3. Phân tích và thiết kế game. 

4. Xây dựng game bắn máy bay 2D. 

 Kết quả nghiên cứu đồ án: 

1. Hiểu cách tạo game bắn máy bay 2D với Unity. 

2. Cơ bản hiểu đƣợc Unity. 

3. Biết cách sử dụng một số thành phần hỗ trợ trong Unity. 

4. Xây dựng đƣợc bản demo game bắn máy bay 2D. 
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214  Đại học Xây dựng phần mềm 

quản lý và đánh giá 

nhân sự cho công ty 

phát triển phần mềm 

ByteSoft 

Nguyễn Duy 

Quang 

Võ Văn 

Trƣờng 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính:  

1. Tìm hiểu ngôn ngữ php & mysql  

2. Tìm hiểu Laravel framework  

3. Khảo sát và phân tích yêu cầu cho bài toán quản lý nhân sự  

4. Xây dựng website quản lý nhân sự cho công ty Bytesoft Việt Nam với một 

số chức năng nhƣ: quản lý nhân viên,quản lý lƣơng, khen thƣởng kỷ luật, đánh 

giá nhân sự.  

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết. Phân tích và thiết kế chƣơng 

trình. Xây dựng Website quản lý nhân sự.  

Kết quả nghiên cứu đồ án: Hiểu và vận dụng tốt kiến thức về Laravel 

Framework. Xây dựng thành công Website quản lý và đánh giá nhân sự. 

215  Đại học Xây dựng ứng dụng 

SLauncher trên nền 

tảng Android cho trung 

tâm SVMC 

Lƣu Hoàng 

Việt 

Võ Văn 

Trƣờng 

Nội dung của đồ án tập trung vào 4 vấn đề chính:  

1. Tìm hiểu những kiến thức tổng quan về ứng dụng Android cũng nhƣ vòng 

đời của một ứng dụng Android. 

2. Tìm hiểu mô hình MVP. 

3. Tìm hiểu về một số thƣ viện hỗ trợ trong việc xây dựng một ứng dụng 

Android. 

4. Áp dụng các kiến thức trên để xây dựng ứng dụng SLauncher, SLauncher là 

một ứng dụng launcher có các chức năng sau: 

- Hiển thị danh sách ứng dụng. 

- Mở ứng dụng. 

- Tìm kiếm ứng dụng. 

- Gỡ cài đặt. 

- Thêm ứng dụng vào màn hình chính. 

- Hiển thị số thông báo của ứng dụng. 

- Sắp xếp ứng dụng theo thứ tự từ A đến Z. 

- Sắp xếp ứng dụng theo thứ tự thƣờng dùng. 

- Thay đổi hình nền theo thời tiết. 

- Thêm widget. 

Quá trình thực hiện: 

1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết. 
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2. Phân tích và thiết kế ứng dụng. 

3. Xây dựng ứng dụng SLauncher. 

 Kết quả nghiên cứu đồ án: 

1. Hiểu và vận dụng tốt kiến thức về nền tảng Android. 

2. Cơ bản hiểu đƣợc mô hình MVP. 

3. Biết cách sử dụng một số thƣ viện hỗ trợ trong Android. 

4. Xây dựng thành công ứng dụng SLauncher. 

216  Đại học Xây dựng hệ thống 

quản lý và hỗ trợ đặt 

sân bóng của Trung tâm 

bóng đá trẻ Thái 

Nguyên 

Nguyễn Văn 

Ba 

Vũ Thị 

Nguyệt 

Các vấn đề nghiên cứu chính. 

- Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu: Xây dựng hệ thống quản lý và 

hỗ trợ đặt sân bóng của Trung tâm bóng đá trẻ Thái Nguyên. 

- Đối tƣợng sử dụng là: Khách hàng và ngƣời quản lý. 

- Giúp cho khách hàng chủ động, linh hoạt hơn trong việc đặt sân và sắp xếp 

thời gian đá. 

- Giúp cho quản lý linh hoạt trong việc điều chỉnh bảng giá dịch vụ, chủ động 

trong việc quản lý sân. 

Quá trình thực hiện: 

- Sử dụng Android Studio và ngôn ngữ java để xây dựng ứng dụng di động. 

- Sử dụng ASP.NET – MVC Web API để xây dựng hệ thống web server cho 

ứng dụng di động. 

- Xây dựng hệ thống gồm các chức năng đƣợc phân quyền cho ngƣời quản lý 

và khách hàng: 

Kết quả nghiên cứu: 

- Hoàn thành đƣợc bản phân tích thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng thành công ứng dụng trên Android. 

- Xây dựng thành công web sever cho ứng dụng Android. 

217  Đại học Xây dựng ứng dụng hỗ 

trợ học tiếng anh trên 

Android 

Nguyễn Thị 

Hoa 

Vũ Thị 

Nguyệt 

1. Nghiên cứu Hệ điều hành Android: nền tảng Android, kiến trúc của hệ điều 

hành, một số ngôn ngữ lập trình Android, xu hƣớng phát triển của Android, 

các thành phần trong một ứng dụng Android. 

2. Phân tích thiết kế: Khảo sát thực tế, phân tích thiết kế hệ thống, nghiên cứu 

bài toán, khó khăn cùng giải pháp. 

3. Xây dựng Demo ứng dụng trên android: Nguyên lý hoạt động, kết quả thực 

nghiệm và sản phẩm.  
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218  Đại học Xây dựng trang Web 

giới thiệu các loại trang 

sức 

Trần Thị Mai 

Hoa 

Nông Thị 

Hoa 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

- Tìm hiểu các mặt hàng trang sức 

- Khảo sát, phân tích thiết kế bài toán 

- Xây dựng website giới thiệu các loại trang sức 

Vận dụng ngôn ngữ HTML, CSS, PHP, MYSQL vào việc xây dựng website. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Thu thập các thông tin liên quan đến bài toán 

- Phân tích nghiệp vụ, thiết kế dữ liệu cho bài toán 

- Xây dựng đƣợc website giới thiệu các loại trang sức. 

219  Đại học Xây dựng ứng dụng dạy 

học toán lớp 1 trên 

Android 

Lục Thanh 

Ngọc 

Nông Thị 

Hoa 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

- Tìm hiểu tâm lý trẻ em ở lứa 6 tuổi vá sách giáo khoa môn toán lớp 1 

- Khảo sát, phân tích thiết kế bài toán 

- Xây dựng chƣơng trinh học môn Toán lớp 1. 

Sử dụng ngôn ngữ lập trinh Android  để xây dựng ứng dụng. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Thu thập các thông tin liên quan đến bài toán 

- Phân tích nghiệp vụ, thiết kế dữ liệu cho bài toán 

- Xây dựng đƣợc ứng dụng học toán lớp 1 trên Android. 

220  Đại học Xây dựng Website cho 

cửa hàng Quốc Ngọc 

bằng Laravel 

Ngô Huy Ích Đào Trần 

Chung 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

+  Tìm hiểu cơ sở lý thuyết: Framework Laravel, lý thuyết về phân tích thiết 

kế hƣớng đối tƣợng, cơ sở dữ liệu là Mysql, PHP/HTML/Jquery,XAMPP 

+ Thực hiện khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống. 

+ Xây dựng chƣơng trình Demo 

Sử dụng framework Laravel để xây dựng chƣơng trình. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

+ Tài liệu đặc tả yêu cầu 

+ Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống 

+ Mã nguồn chƣơng trình 

+ Báo cáo và slide 

221  Đại học Xây dựng app game 

Sudoku trên Android 

Nguyễn Duy 

Sơn 

Đào Trần 

Chung 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

+ Tìm hiểu tổng quan về ngành công nghiệp phát triển game ở Việt Nam và 

thế giới 

+ Tìm hiểu về nền tảng Android 
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+ Xây dựng app game Sudoku trên Android 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và Android Studio để xây dựng ứng dụng. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

+ Nền tảng lý thuyết về lập trình game trên Android 

+ Mã nguồn ứng dụng về app game Sudoku 

+ Báo cáo và slide 

222  Đại học Xây dựng ứng dụng 

quản lý tài sản cho 

trƣờng Đại học Công 

nghệ Thông tin - 

Truyền thông 

Lƣu Tuấn Vũ Nguyễn Toàn 

Thắng 

+ Tìm hiểu về quy trình quản lý tài sản tại trƣờng Đại học Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông. 

+ Phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý tài sản cho nhà 

trƣờng. 

+ Xây dựng thành phần dịch vụ và Mobile Application của hệ thống. 

+ Nắm đƣợc quy trình quản lý tài sản hiện tại của nhà trƣờng, các tác nhân 

chính trong hệ thống và các biểu mẫu báo cáo. Từ đây đƣa ra các yêu cầu xây 

dựng một hệ thống mới hỗ trợ ngƣời quản lý làm việc hiệu quả hơn. Hệ thống 

mới cần kế thừa lại dữ liệu từ hệ thống cũ, sử dụng phần mềm tự động là 

chính, hỗ trợ tối đa ngƣời quản lý. 

+ Quá trình phân tích, thiết kế hệ thống thu đƣợc bản phân tích về mặt chức 

năng và dữ liệu của hệ thống, các biểu đồ usecase, trình tự và kiến trúc hệ 

thống. Thiết kế đƣợc giao diện cho các ứng dụng Desktop, Mobile và Web. 

+ Xây dựng đƣợc một Webservice, đứng trung gian giữa cơ sở dữ liệu và các 

ứng dụng ngƣời dùng. 

+ Sử dụng React Native xây dựng đƣợc một Mobile Application chạy đƣợc 

trên hai nền tảng Android và IOS, có chức năng hỗ trợ ngƣời quản lý trong quá 

trình kiểm kê tài sản. 

+ Xây dựng đƣợc một trang web có chức năng xem các thông tin và xuất các 

báo cáo cần thiết, có giao diện đẹp và thân thiện với ngƣời dùng. 

223  Đại học Thiết kế website quản 

lý Đảng Viên, Đoàn 

viên cho trƣờng THPT 

Lƣơng Ngọc Quyến, 

Thái Nguyên bằng ngôn 

ngữ ASP.net 

Trần văn Tuấn Lƣơng Thị 

Minh Huế 

Trong đồ án này trình bày một giải pháp quản lý đảng viên, đoàn viên một 

cách hiểu quả hơn thông qua website đƣợc sử dụng trên nhiều nền tảng khác 

nhau. Hiện nay, việc quản lý đảng viên, đoàn viên tại trƣờng THPT Lƣơng 

Ngọc Quyến đang đƣợc thực hiện trên sổ sách, giấy tờ và lƣu trữ một cách thủ 

công. Việc lữu trữ này rất dễ làm mất dữ liệu và thất lạc các giấy tờ quan trọng 

và việc nhập dữ liệu cũng rất dễ nhầm lẫn. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ 

thông tin để tin học hóa trong công tác quản lý là một nhiệm vụ tất yếu.  
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Nội dung nghiên cứu đồ án này tập trung vào 3 vấn đề chính: Tìm hiểu về 

ngôn ngữ lập trình ASP.NET, nghiên cứu mô hình MVC, xây dựng website 

quản lý đảng viên, đoàn viên cho trƣờng THPT Lƣơng Ngọc Quyến,Thái 

Nguyên bao gồm các chức năng quản lý thông tin đảng viên, đoàn viên, dân 

tộc, tôn giáo, báo cáo khen thƣởng, kỷ luật và thống kê. Quá trình thực hiện và 

nghiên cứu: khảo sát quá trình quản lý đảng viên, đoàn viên, phân tích thiết kế 

hệ thống hƣớng đối tƣợng cho hệ thống quản lý đảng viên, đoàn viên, xây 

dựng các biều đồ. Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình ASP.NET và sử dụng các 

công cụ nhƣ Visual Studio, SQL Server để thiết kế website. Kết quả đạt đƣợc: 

khảo sát việc quản lý đảng viên, đoàn viên của trƣờng, các vấn đề đặt ra cho hệ 

thống mới, xây dựng đƣợc bản phân tích gồm các biểu đồ hoạt động, biểu đồ 

trình tự, biểu đồ lớp chi tiết. Xây dựng thành công website thân thiện với 

ngƣời dùng, dễ thao tác và sử dụng. 

224  Đại học Thiết kế website bán 

sách online cho cửa 

hàng sách Việt Thái 

Nguyên bằng ngôn ngữ 

ASP.net 

Trần Thị Ánh 

Vân 

Lƣơng Thị 

Minh Huế 

Cửa hàng sách Việt – Thái Nguyên chuyên buôn bán sách trƣớc đây buôn bán 

nhỏ lẻ theo phƣơng pháp truyền thống. Hiện nay công nhệ thông tin ngày càng 

phát triển, kéo theo nhu cầu mua bán online của khách hàng ngày càng cao, 

hơn nữa khi bán hàng online, cửa hàng có thể tiếp cận đƣợc với nhiều khách 

hàng hơn và dễ đƣa sản phấm tới khách hàng hơn. Vậy nên cửa hàng mong 

muốn có một website bán sách online để thuận lợi hơn trong việc mua bán và 

quảng bá sản phầm tới khách hàng. Nội dung nghiên cứu đồ án tập trung vào 3 

vấn đề chính : Nghiên cứu mô hình MVC, tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình 

ASP.NET, xây dựng website bán sách cho cửa hàng sách Việt-Thái Nguyên. 

Website bao gồm các chức năng: với ngƣời dùng gồm: xem chi tiết sách, bình 

luận, mua sách, tìm kiếm sách; còn với ngƣời quản trị thì gồm các chức năng: 

quản lý thể loại sách, sách, nhà xuất bản, tác giả, đơn hàng và thống kê báo 

cáo. Quá trình thực hiện và nghiên cứu: khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống 

hƣớng đối tƣợng cho hệ thống, nghiên cứu ngôn ngữ lập trình ASP.NET vào 

thiết kế website cho cửa hàng sách Việt. Kết quả đạt đƣợc: khảo sát quy trình 

làm việc của nhà sách, các vấn đề đặt ra cho hệ thống mới, xây dựng đƣợc bản 

phân tích gồm các biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động, biểu 

đồ lớp chi tiết. Xây dựng thành công giao diện website hài hòa, thân hiện với 

ngƣời dùng. 
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225  Đại học Xây dựng website bán 

hàng cho siêu thị 

SMART MARKET Hà 

Nội 

Chu Văn 

Phƣơng 

Dƣơng Thúy 

Hƣờng 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1.  Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP để thực 

hiện đề tài “Xây dựng website bán hàng cho siêu thị SMART MARKET Hà 

Nội”. 

2. Khảo sát thực tế quy trình bán hàng của các siêu thị, các trang thƣơng mại 

điện tử hiện nay, phân tích thiết kế để xây dựng website bán hàng giúp nâng 

cao doanh thu cho cho siêu thị SMART MARKET. 

3. Xây dựng wbsite hỗ trợ bán hàng online dựa vào các ngôn ngữ HTML, CSS, 

JAVASCRIPT, PHP  và các tài liệu khảo sát phân tích thiết kế đã tìm hiểu. 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

· Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ HTML, CSS để xây dựng giao 

diện chƣơng trình. JavaScript, Php để xây dựng hệ thống của chƣơng trình… 

· Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu của ngƣời tiêu dùng hiện nay qua các 

trang bán hàng lớn hiện nay nhƣ : HC, MediaMart, NguyenKim, 

DienMayXanh, VinPro... 

· Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng để phân tích thiết 

kế hệ thống. 

· Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website bán hàng cho 

siêu thị SMART MARKET. 

226  Đại học Xây dựng ứng dụng 

AutoTest để giúp ích 

cho công việc làm 

Tester 

Phạm Thị 

Minh Hằng 

Dƣơng Thúy 

Hƣờng 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiêm cứu 3 vấn đề chính: 

1. Nghiên cứu về kiểm thử, viết testcase 

2. Nghiên cứu selenium web driver 

3. Nghiên cứu java và xây dựng ứng dụng autotest 

Quá trình thực hiện 

· Nghiên cứu tài liệu đặc tả và giới thiệu trang web để viết testcase 

·  Xây dựng lƣu đồ thuật toán 

· Nghiên cứu và sử dụng selenium webdriver, Swing, JDBC và java để làm 

giao diện và ứng dụng 

 Kết quả nghiêm cứu: Xây dựng thành công testcase cho trang web. Xây dựng 

thành công ứng dụng autotest hỗ trợ cho công việc tester.  
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227  Đại học Xây dựng App Store 

Locator & Pick up cho 

shopify 

Dƣơng Văn 

Tùng 

Dƣơng Thúy 

Hƣờng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiêm cứu 5 vấn đề chính: 

 1. Tìm hiểu cơ chế những hạn chế của shopify và nhu cầu của từng cửa hàng 

2. Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY 

AJAX, PHP để thực hiện đề tài “Xây dựng App Store locator & Pick up”. 

3. Tìm hiểu cơ chế hoạt động Google map API key, tích hợp Google map trên 

website 

4. Phân tích thiết kế hệ thống vẽ Mokup demo để xây dựng App 

5. Xây dựng app Store Locator & Pick Up cho Shopify dựa vào các ngôn ngữ 

HTML, JQUERY AJAX, JAVASCRIPT, VUEJS,  PHP ... 

Quá trình thực hiện: 

· Nghiêm cứu tài liệu cơ chế phƣơng thức App của Shopify 

· Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ HTML, CSS để xây dựng giao diện 

chƣơng trình. JavaScript, JQUERY AJAX, VUEJS, Php để xây dựng ứng dụng 

· Nhúng bản đồ Google maps sử dụng theo mục đích của App 

· Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng để phân tích thiết 

kế hệ thống. 

· Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ HTML, CSS, JQUERY AJAX, JAVASCRIPT, VUEJS,  PHP. 

 Kết quả nghiêm cứu: Xây dựng thành công App Store Locator & Pick up cho 

Shopify 

228  Đại học Xây dựng website 

thƣơng mại điện tử cho 

công ty EUREA Hà Nội 

Đinh Hồng 

Sơn 

Dƣơng Thúy 

Hƣờng 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Sử dụng web API  để  “Xây dựng website thƣơng mại điện tử cho công ty 

EUREA  Hà Nội”. 

2. Khảo sát thực tế quy trình bán hàng của các siêu thị, các trang thƣơng mại 

điện tử hiện nay, phân tích thiết kế để xây dựng website bán hàng giúp nâng 

cao doanh thu cho cho công ty EUREA  . 

3. Xây dựng wbsite hỗ trợ bán hàng online dựa vào framework LARAVEL, 

REACJS và các tài liệu khảo sát phân tích thiết kế đã tìm hiểu. 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

· Sử dụng reacjs để xây dựng giao diện chƣơng trình. framework laravel để 
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xây dựng hệ thống của chƣơng trình… 

· Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu của ngƣời tiêu dùng hiện nay qua các 

trang bán hàng lớn hiện nay nhƣ : HC, FPT SHOP, DienMayXanh... 

· Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng để phân tích thiết 

kế hệ thống. 

· Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ PHP, JAVASCRIPT. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website thƣơng mại điện 

tử cho công ty EUREA  Hà Nội 

229  Đại học Xây dựng website hỗ 

trợ marketing mobile. 

Trần Duy Hải Dƣơng Thúy 

Hƣờng 
Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

1. Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP để thực 

hiện đề tài “xây dựng website hỗ trợ marketing mobile”. 

2. Tìm hiểu, nghiên cứu, tham gia vào công việc marketing mobile với vai trò 

là ngƣời quảng cáo để nắm đƣợc cách thức hoạt động cảu marketing mobile. 

3. Khảo sát thực tế cách thức marketing mobile hiện nay, phân tích thiết kế để 

xây dựng hệ thống website hỗ trợ marketing mobile. 

4. Xây dựng wbsite hỗ trợ marketing mobile dựa vào các ngôn ngữ HTML, 

CSS, JAVASCRIPT, PHP  và các tài liệu khảo sát phân tích thiết kế đã tìm 

hiểu. 

Hƣớng giải quyết và các bƣớc thực hiện: 

- Sử dụng các tài liệu để tìm hiểu các ngôn ngữ HTML, CSS để xây dựng giao 

diện chƣơng trình. JavaScript, Php để xây dựng hệ thống của chƣơng trình… 

- Làm việc với các nhà mạng với vai trò là ngƣời quảng cáo để nghiên cứu 

thống network, thu thập các yêu cầu. 

- Khảo sát thực tế qua các network marketing, các nhà quảng cáo… 

- Sử dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng để phân tích thiết 

kế hệ thống. 

- Xây dựng chƣơng trình dựa vào phân tích thiết kế hệ thống bằng các ngôn 

ngữ HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website hỗ trợ marketing 

mobile, cho các nhà quảng cáo thuê website trên thực tế. 



122 

 

TT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC  

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

230  Đại học Xây dựng website bán 

hàng Online cho cửa 

hàng quần áo thể thao 

K-Sport 

Lê Sơn Tú Nguyễn Lan 

Oanh 
Phân tích thiết kế hệ thống gồm các chức năng sau: 

- Chức năng cho ngƣời quản trị và nhân viên: Quản lí sản phẩm, quản lí danh 

mục sản phẩm, quản lí nhà cung cấp sản phẩm, quản lí đơn hàng, quản lí phân 

quyền, thống kê, đăng ký, đăng nhập. 

- Chức năng cho khách hàng: trang chủ, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản 

phẩm, thêm giỏ hàng, đặt hàng. 

- Công nghệ sử dụng xây dựng website: ASP.NET MVC5, AngularJS, 

WebApi, SQLSever 

Kết quả đồ án: Đã hoàn thành website bán hàng Online cho cửa hàng quần áo 

thể thao K-Sport 

231  Đại học Xây dựng Website bán 

hàng cho Công ty Cổ 

phẩn Đầu tƣ và Thƣơng 

mại Niềm Tin Xanh 

Phạm Thị Hải 

Hà 

Nguyễn Lan 

Oanh 
Các vấn đề nghiên cứu chính: Nội dung đồ án tập trung nghiên cứu 2 vấn đề 

chính: 

- Đối với ngƣời dùng: Khách hàng có thể vào xem thông tin sản phẩm, mua 

hàng, quản lý giỏ hàng và thanh toán. 

- Đối với quản lý: quản lý ngƣời dùng, quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, 

quản lý đơn hàng, quản lý liên hệ, thống kê (Admin) 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website bán hàng cho Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ và Thƣơng mại Niềm Tin Xanh. 

232  Đại học Kiểm thử website bán 

hàng xuất xứ ÚC 

Đoàn Thị 

Thanh Hƣơng 

Nguyễn Lan 

Oanh 
Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Khảo sát hiện trạng của website bán hàng. 

- Xây dựng kịch bản test để nâng cấp nhằm phục vụ yêu cầu công ty. 

- Xây dựng testcase và thực hiện kiểm thử 

Kết quả: Giới thiệu đƣợc các đặc điểm, thành phần của công cụ kiểm thử tự 

động Selenium. Kết hợp công cụ Selenium IDE trong kiểm thử tự động ứng 

dụng Web. 

Áp dụng các kiến thức đã tìm hiểu vào thực hiện kiểm thử tự động các chức 

năng chính của ứng dụng Web bán hàng online 

233  Đại học Xây dựng Website bán 

máy tính cho cửa hàng 

laptop Phong Vũ 

Phạm Thu 

Ngân 

Nguyễn Lan 

Oanh 
Các vấn đề nghiên cứu chính: Nội dung đồ án tập chung nghiên cứu 2 vấn đề 

chính: 

- Đối với ngƣời dùng: Khách hàng có thể vào xem thông tin sản phẩm, mua 

hàng, quản lý giỏ hàng và thanh toán. 

- Đối với quản lý: quản lý ngƣời dùng, quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, 
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quản lý đơn hàng, quản lý liên hệ, thống kê (Admin) 

Kết quả nghiên cứu: 

- Khảo sát thông tin, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu 

- Sử dụng html,css,js để thiết kế giao diện. 

- Xây dựng thành công website bán máy tính cho cửa hàng laptop Phong Vũ 

234  Đại học Xây dựng ứng dụng học 

tiếng anh trên hệ điều 

hành Android 

Lƣơng Thị 

Yến 

Nguyễn Lan 

Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu hiểu lý thuyết về lập trình Java, lập 

trình trển Android cơ bản, tìm hiểu về công cụ Android Studio và bộ công cụ 

SDK. Xây dựng chƣơng trình với 4 chức năng chính: 

- Tra từ: hệ thống giúp ngƣời dùng tra từ điển Anh-Việt và lƣu lại từ mà ngƣời 

dùng cần học. 

- Từ vựng: hệ thống sẽ giúp ngƣời dùng học lại những từ đã lƣu lại ở phần tra từ. 

- Giao tiếp: hệ thống sẽ giúp ngƣời dùng nghe và học các câu giao tiếp cơ bản. 

- Kiểm tra: hệ thống sẽ giúp ngƣời dùng kiểm tra khả năng học của mình thông 

thông qua các bài test, ngƣời dùng nhập câu trả lời và hệ thống sẽ kiểm tra tính 

đúng sai. 

Kết quả đồ án: Đã hoàn thành ứng dụng học tiếng anh trên hệ điều hành Android. 

235  Đại học Xây dựng ứng dụng tìm 

kiếm phòng trọ tại Thái 

Nguyên trên mobile 

Mai Ngọc 

Tuyên 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về Android và Web API 

- Tìm hiểu và phân tích thị trƣờng phòng trọ tại Thái Nguyên 

- Phân tích thiết kế hệ thống ứng dụng 

- Xây dựng và xuất bản ứng dụng 

Kết quả nghiên cứu 

- Xây dựng thành công phần mềm tìm kiếm phòng trọ trên Android 

- Ứng dụng giúp đỡ ngƣời dùng tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí để tìm 

và đặt phòng trọ.  

236  Đại học Xây dựng website bán 

hàng cho cửa hàng 

Ampe Tú Thái Nguyên 

Lê Khắc Quân Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

- Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình PHP; HTML, CSS, JS; 

- Nghiên cứu Mã nguồn mở WordPress Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL; 

- Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết kế hệ thống;  

- Thiết kế và xây dựng website bán hàng cho cửa hàng Ampe Tú Thái Nguyên. 

Kết quả đạt đƣợc 

Xây dựng thành công website bán hàng cửa hàng Ampe Tú Thái Nguyên và 

chạy thử nghiệm tại cửa hàng. 
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237  Đại học Xây dựng chƣơng trình 

Quản lý thƣ viện trƣờng 

THPT Yên Dũng số 1 - 

Bắc Giang 

 

Ong Văn 

Thành 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

- Kiến thức tổng quan về Visual Studio , ngôn ngữ lập trình C#, hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu SQL SERVER. 

- Khảo sát hiện trạng, thông tin chung và cơ chế hoạt động của thƣ viện. 

- Phân tích và thiết kế hệ thống : Xác định thông tin vào ra của hệ thống, phân 

tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu. 

Kết quả đạt đƣợc 

- Xây dựng chƣơng trình thử nghiệm quản lý thƣ viện tại trƣờng THPT Yên 

Dũng 1 Bắc Giang. 

238  Đại học Xây dựng Website giới 

thiệu và bán điện thoại 

cho FPT shop Cầu giấy 

- Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Thành 

Đặng Thị 

Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

- Cách thức tiếp cận và giải quết vấn đề một cách tổng quan với một bài toán 

bất trong cuộc sống, áp dụng nó hƣớng giải quyết theo chuyên ngành công 

nghệ thông tin. 

- Tìm hiểu quy trình thực hiện để tiến hành thiết kế và xây dựng một website 

- Ngôn ngữ lập trình Java: nghiên cứu cú pháp, cách sử dụng và các hàm xử lý. 

- HTML, CSS, JS: nghiên cứu và sử dụng để thiết kế giao diện cho website. 

- Framework Spring: nghiên cứu áp dụng vào website bán hàng, sử dụng một 

số thƣ viện hỗ trợ. 

- Nghiên cứu xu hƣớng của một website bán hàng hiện nay nhằm tạo ra 

website có chức năng và giao diện phù hợp với yêu cầu của ngƣời dùng. 

Kết quả đạt đƣợc: Website giới thiệu và bán điện thoại  

239  Đại học Xây dựng Website hỗ 

trợ bán thiết bị nghe, 

nhìn cho công ty Nhật 

Minh - Thái Nguyên 

Phạm Thị Mai 

Anh 

Đặng Thị 

Oanh 

Nội dung chính 

- Tìm hiểu về wordpress 

- Tìm hiểu về Mysql  

- Khảo sát bài toán bán thiết bị nghe nhìn theo cách truyền thống 

- Phân thích và thiết kế hệ thống 

- Cài đặt chƣơng trình 

Kết quả đạt đƣợc: Website hỗ trợ bán thiết bị nghe nhìn cho công ty Nhật 

Minh Thái Nguyên 
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240  Đại học Xây dựng Website giới 

thiệu và cho thuê xe tải 

phục vụ chuyển đồ cho 

công ty ATZ Hà nội 

Nguyễn Thế 

Giang 

Đặng Thị 

Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

- Khảo sát, phân tích hệ thống. 

- Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình PHP, MYSQL và WORDPRESS. 

- Thiết kế và cài đặt website. 

Kết quả nghiên cứu 

- Hoàn thành yêu cầu của đề tài là khảo sát, phân tích và thiết kế “Website giới 

thiệu và cho thuê xe tải phục vụ chuyển đồ cho công ty ATZ Hà Nội”. 

- Về mặt giao diện: Website đơn giản, dễ thực hiện, đáp ứng thị hiếu ngƣời tiêu dùng. 

- Xây dựng livechat cho ngƣời dùng tƣơng tác với ngƣời quản trị. 

241  Đại học Xây dựng website giới 

thiệu và bán điện thoại 

di động cho cửa hàng 

Hoàng Hà mobile Thái 

Nguyên 

Bùi Thị Duyên Đặng Thị 

Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính :  

- Nội dung đồ án tập chung nghiên cứu 2 vấn đề chính sau đây:  

+ Đối với ngƣời dùng: Khách hàng có thể vào xem thông tin sản phẩm và có 

thể đặt mua sản phẩm. 

+ Đối với quản lý: cập nhật các sản phẩm, xử lý đơn hàng, thống kê đơn hàng. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website giới thiệu và bán điện thoại 

di động cho cửa hàng Hoàng Hà mobile. 

242  Đại học Xây dựng website giới 

thiệu các khu du lịch 

tỉnh Hà Giang 

Nguyễn Tiến 

Chung 

Đặng Thị 

Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính :  

- Khảo sát thực trạng các điểm du lịch tỉnh Hà Giang 

- Giới thiệu về tỉnh Hà Giang 

- Khảo sát thực trạng du lịch ở Hà Giang 

- Mô tả bài toán xây dựng website 

- Phân tích thiết kế hệ thống 

- Xây dựng chƣơng trình  

Kết quả đạt đƣợc: Xây dựng thành công website giới thiệu các khu du lịch tỉnh 

Hà Giang. 

243  Đại học Xây dựng hệ thống 

quản lý và hỗ trợ bán 

hàng cho nhà hàng kiểu 

Nhật 

Phạm Quang 

Huy 

Đặng Thị 

Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu 

- Cơ sở lý thuyết công nghệ ReactJS, Redux, mySQL, KnexJS, ... 

- Khảo sát hiện trạng, phân tích và thiết kế hệ thống. 

- Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống. 
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Kết quả nghiên cứu 

- Hoàn thành yêu cầu của đề tài, khảo sát, phân tích và thiết kế “Hệ thống quản 

lý và bán hàng cho nhà hàng kiểu Nhật”. 

- Giao diện tối giản dễ dàng sử dụng, đáp ứng đủ yêu cầu dành cho ngƣời dùng 

(tự order, đánh giá, thanh toán, ...) 

Chức năng: 

+ Đối với ngƣời dùng: Rút ngắn thời gian chờ đợi order và thanh toán, phản 

hồi và đánh giá trực tiếp, dễ dàng sử dụng phiếu giảm giá,... 

+ Đối với ngƣời quản lý: Giảm chi phí nhân sự, nâng tỉ lệ chuyển đổi, thu thập 

ý kiến khách hàng, quản lý thu chi khoa học, ... 

244  Đại học Xây dựng website giới 

thiệu và bán thiết bị 

công nghệ cho công ty 

máy tính Trung thành - 

TP Thái Nguyên 

  

 

Trịnh Văn 

Hùng 

 

Đặng Thị 

Oanh 

Nội dung chính 

- Tìm hiểu về WordPress. 

- Khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng website giới thiệu và bán thiết bị công nghệ cho công ty máy tính 

Trung Thành – TP Thái Nguyên. 

 Kết quả nghiên cứu: website giới thiệu và bán thiết bị công nghệ cho công ty 

máy tính Trung Thành – TP Thái Nguyên.    

245  Đại học Xây Dựng Hệ Thống 

Thƣ Viện Điện Tử Cho 

Trƣờng Đại Học Y 

Dƣợc - Đại Học Thái 

Nguyên 

Hoàng Tuấn 

Anh 

Nguyễn Toàn 

Thắng 

1. Các vấn đề nghiên cứu chính 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

• Nghiên cứu hệ thống thƣ viện điện tử 

• Nghiên cứu cài đặt hệ thống máy chủ, CDN, Restful API 

• Nghiên cứu React JS, PHP, Java và xây dựng ứng dụng website, android. 

2. Quá trình thực hiện 

• Nghiên cứu tài liệu đặc tả và giới thiệu về hệ thống thƣ viện điện tử 

• Xây dựng hệ thống máy chủ và các thành phần cần thiết 

• Sử dụng ngôn ngữ lập trình tạo ứng dụng web hỗ trợ việc kết nối các thành phần. 

3. Kết quả nghiên cứu 

• Xây dựng thành công hệ thống thƣ viện điện tử, 

• Xây dựng đƣợc hệ thống máy chủ và các thành phần cần thiết 

• Xây dựng thành công ứng dụng web hỗ trợ cho việc kết nối các thành phần. 
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246  Đại học Tìm hiểu và xây dựng 

hệ thống phòng chống 

và phát hiện xâm nhập 

sử dụng snort/snortsam 

Nguyễn Đăng 

Sơn 

Trịnh Minh 

Đức 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

1. Tìm hiểu về cách hoạt động của hệ thống phòng chống và ngăn chặn xâm 

nhập mạng (IDS/IPS). 

2. Triển khai mô hình bảo mật hệ thống dùng Snort làm IDS 

3. Giả lập các cuộc tấn công, kiểm tra phản ứng của Snort. 

Quá trình thực hiện: 

- Cài đặt webserver trên máy ảo Centos 7 

- Cài đặt Snort trên máy ảo Centos 7 

- Giả lập cuộc tấn công DDos và phát hiện - bằng Snort 

- Giả lập Scan port và phát hiện bằng snort 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Nắm bắt đƣợc thế nào là IDS, IPS và cơ chế hoạt động của chúng. 

- Cài đặt và sử dụng Snort, Snortsam làm hệ thống IDS, IPS. 

- Vận dụng kiến thức nghiên cứu đƣợc để phát hiện những tấn công mạng cơ. 
 

4. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế 
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1 Đại học Ứng dụng phần mềm HOTICH.VN 

trong công tác quản lý hồ sơ đăng ký 

khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn 

tại UBND xã Song Khê, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Ninh Thị Ngà ThS. Trần 

Hồng Thái 

- Tổng quan về công tác quản lý hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử 

và đăng ký kết 

- Thực trạng công tác quản lý hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử và 

đăng ký kết tại UBND xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

- Ứng dụng phần mềm HOTICH.VN trong công tác quản lý hồ 

sơ đăng ký khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn tại UBND xã 

Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
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2 Đại học Ứng dụng phần mềm Sinnova trong 

công tác quản lý cơ sở vật chất văn 

phòng tại công ty cổ phần tập đoàn 

JVS_JVS Group. 

Vũ Thị 

Huyền Trang 

ThS. Trần 

Hồng Thái 

- Tổng quan về công tác quản lý lý cơ sở vật chất văn phòng 

- Thực trạng quản lý công tác quản lý cơ sở vật chất văn phòng 

tại công ty cổ phần tập đoàn JVS_JVS Group. 

- Ứng dụng phần mềm Sinnova trong công tác quản lý cơ sở vật 

chất văn phòng tại công ty cổ phần tập đoàn JVS_JVS Group. 

3 Đại học Ứng dụng phần mềm Mícrosoft Excel 

trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự 

tại Sở Tài chính, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Hoàng Thu 

Hằng 

ThS. Đinh Thị 

Nguyên 

- Tổng quan về công tác quản lý hồ sơ nhân sự 

- Thực trạng công tác quản lý hồ sơ nhân sự tại Sở Tài chính, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

- Ứng dụng phần mềm Mícrosoft Excel trong công tác quản lý 

hồ sơ nhân sự tại Sở Tài chính, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

4 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự tại 

Công ty cổ phần Tiến Thành, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Trần Thị Hào ThS. Đinh Thị 

Nguyên 

- Tổng quan về công tác quản lý hồ sơ nhân sự 

- Thực trạng công tác quản lý hồ sơ nhân sự tại Công ty cổ phần 

Tiến Thành, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản lý 

hồ sơ nhân sự tại Công ty cổ phần Tiến Thành, huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh 

5 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

trong công tác quản lý khai sinh tại 

UBND xã Trùng Khánh, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

Lê Thị Thắm ThS. Đinh Thị 

Nguyên 

- Tổng quan về công tác quản lý quản lý khai sinh 

- Thực trạng công tác quản lý khai sinh tại UBND xã Trùng 

Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản lý 

khai sinh tại UBND xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn 

6 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

trong công tác quản lý hồ sơ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo tại UBND xã Do 

Nhân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

Bùi Thị Ngọc ThS. Đinh Thị 

Nguyên 

- Tổng quan về công tác quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

- Thực trạng công tác quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 

UBND xã Do Nhân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản lý 

hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại UBND xã Do Nhân, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

7 Đại học Ứng dụng Microsoft Excel 2010 trong 

công tác quản lý cơ sở vật chất trang 

thiết bị văn phòng tại Công ty TNHH 

Kỹ thuật Mesco Hà Nội. 

Nguyễn Thị 

Thanh Minh 

ThS. Hà Văn 

Vƣơng 

- Tổng quan về công tác quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị văn 

phòng 

- Thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị văn 

phòng tại Công ty TNHH Kỹ thuật Mesco Hà Nội 
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- Ứng dụng Microsoft Excel 2010 trong công tác quản lý cơ sở 

vật chất trang thiết bị văn phòng tại Công ty TNHH Kỹ thuật 

Mesco Hà Nội. 

8 Đại học Tin học hóa trong xây dựng bộ chỉ số 

đánh giá kết quả thực hiện công việc 

tại Phòng Nhân sự Công ty TNHH 

Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Minh 

Việt - Chi nhánh Hà Nội. 

Trần Thị 

Hoài Ninh 

ThS. Hà Văn 

Vƣơng 

- Giới thiệu chung về bộ chỉ số KPI đánh giá thực hiện công việc 

của nhan viên và phần mềm DIGIIKPI 

- Công tác đánh giá mức độ hoàn thành thực hiện công việc tại 

phòng nhân sự của công ty TNHH Thƣơng mại xuát nhập khẩu 

Mih Việt chi nhánh thành phố Hà Nội. 

- Ứng dụng phần mềm DIGIIKPI vào xây dựng bộ chỉ số KPI  

tại phòng nhân sự công ty TNHH thƣơng mại xuất nhạp hkẩu 

Minh Việt. 

9 Đại học Ứng dụng phần mềm ESENTIAL 

PIM trong quản lý lịch làm việc tại 

UBND xã Lƣơng Phú huyện Phú 

Bình tỉnh Thái Nguyên 

Mẫn Thị Mai  PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Huân 

- Tổng quan về công tác quản lý lịch làm việc 

- Thực trạng công tác quản lý lịch làm việc tại UBND xã Lƣơng 

Phú huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 

- Ứng dụng phần mềm ESENTIAL PIM trong quản lý lịch làm 

việc tại UBND xã Lƣơng Phú huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 

10 Đại học Nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

văn bản tại Trung tâm Giáo dục Nghề 

nghiệp - Giáo dục Thƣờng xuyên, 

Huyện Quốc Oai, Hà Nội 

Phạm Thị 

Thúy Hải 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Huân 

- Tổng quan về công tác quản lý văn bản 

- Thực trạng công tác quản lý văn bản tại Trung tâm Giáo dục 

Nghề nghiệp - Giáo dục Thƣờng xuyên, Huyện Quốc Oai,  

Hà Nội 

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản lý văn 

bản tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thƣờng 

xuyên, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 

11 Đại học Ứng dụng phần mềm HRM vào nâng 

cao hiệu quả quản lý hồ sơ nhân sự tại 

Công ty TNHH HADANBI VINA, 

tỉnh Thái Nguyên 

 

Lƣu Thị Kiều 

Trinh 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Huân 

- Tổng quan về công tác quản lý hồ sơ nhân sự 

- Thực trạng công tác quản lý hồ sơ nhân sự tại Công ty TNHH 

HADANBI VINA, tỉnh Thái Nguyên 

- Ứng dụng phần mềm HRM vào nâng cao hiệu quả quản lý hồ 

sơ nhân sự tại Công ty TNHH HADANBI VINA, tỉnh Thái 

Nguyên 
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12 Đại học Ứng dụng Công nghệ thông tin trong 

công tác tổ chức sự kiện tại Công ty 

Cổ phần xây dựng công trình 568, Hà 

Nội.  

Nguyễn 

Thanh Dung  

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Huân 

- Tổng quan về công tác tổ chức sự kiện 

- Thực trạng công tác tổ chức sự kiện tại Công ty Cổ phần xây 

dựng công trình 568, Hà Nội. 

- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tổ chức sự kiện 

tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình 568, Hà Nội. 

13 Đại học Nâng cao hiệu quả quản lý việc đăng 

ký khai sinh tại UBND xã Đình 

Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng 

Lục Thị Hiên PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Huân 

 

- Tổng quan về công tác đăng ký khai sinh 

- Thực trạng công tác quản lý đăng ký khai sinh tại UBND xã 

Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đăng ký khai sinh tại 

UBND xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

14 Đại học Ứng dụng phần mềm Essential PIM 

trong quản lý lịch làm việc tại Phòng 

Nội vụ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

Bùi Thị 

Phƣợng 

ThS. Đinh Thị 

Ngọc Oanh 

- Tổng quan về công tác quản lý lịch làm việc 

- Thực trạng công tác quản lý lịch làm việc tại Phòng Nội vụ 
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

- Ứng dụng phần mềm Essential PIM trong quản lý lịch làm việc 

tại Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

15 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

vào công tác quản lý trang thiết bị văn 

phòng tại công ty cổ phần xây dựng 
công trình 568, Hà Nội 

Hà Thị Tình ThS. Đinh Thị 

Ngọc Oanh 

- Tổng quan về công tác trang thiết bị văn phòng 

- Thực trạng công tác quản lý trang thiết bị văn phòng tại công ty 

cổ phần xây dựng công trình 568, Hà Nội 

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel vào công tac quản lý 

trang thiết bị văn phòng tại công ty cổ phần xây dựng công trình 
568, Hà Nội 

16 Đại học Tin học hóa công tác quản lý trang 

thiết bị văn phòng tại Công ty TNHH 

công trình công nghệ Bảo Tín 

Nguyễn Thị 

Yến 

ThS. Lê Anh 

Tú  

- Tổng quan về công tác quản lý trang thiết bị văn phòng 

- Thực trạng công tác quản lý trang thiết bị văn phòng tại Công 
ty TNHH công trình công nghệ Bảo Tín 

- Tin học hóa công tác quản lý trang thiết bị văn phòng tại Công 
ty TNHH công trình công nghệ Bảo Tín 

17 Đại học Tin học hóa công tác quản lý hồ sơ 

các hộ nghèo, cận nghèo tại UBND xã 

Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 
Nguyên 

Phạm Thị 
Hoa 

ThS. Nguyễn 
Thị Kim Tuyến 

- Tổng quan về công tác quản lý hồ sơ các hộ nghèo, cận nghèo 

- Thực trạng công tác quản lý hồ sơ các hộ nghèo, cận nghèo tại 
UBND xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

- Tin học hóa công tác quản lý hồ sơ các hộ nghèo, cận nghèo tại 

UBND xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 
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18 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

trong công tác quản lý văn bản tại 

UBND xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên.  

Trần Linh 

Phƣơng 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim Tuyến 

- Tổng quan về công tác tác quản lý văn bản 

- Thực trạng công tác quản lý văn bản tại UBND xã Cây Thị, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản lý văn 

bản tại UBND xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

19 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý nhân sự tại công ty 

nội thất Big 2D - Hà Nội 

Dƣơng Hồng 

Vân 

ThS. Mai Ngọc 

Anh 

- Tổng quan về công tác quản lý nhân sự 

- Thực trạng công tác quản lý nhân sự tại công ty nội thất Big 2D 

- Hà Nội 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân sự 

tại công ty nội thất Big 2D - Hà Nội 

20 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý hội viên Hội nông 

dân tại UBND xã Thịnh Đức, TP Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Dƣơng Thị 

Trang 

ThS. Mai Ngọc 

Anh 

 

- Tổng quan về công tác quản lý hội viên 

- Thực trạng công tác quản lý hội viên Hội nông dân tại UBND 

xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hội viên 

Hội nông dân tại UBND xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

21 Đại học Tin học hóa công tác quản lý nhân sự 

tại Công ty TNHH Jukwang Precision 

Việt Nam 

Dƣơng Thị 

Loan 

ThS. Mai Ngọc 

Anh 

 

- Tổng quan về công tác quản lý nhân sự 

- Thực trạng công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH 

Jukwang Precision Việt Nam 

- Tin học hóa công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH 

Jukwang Precision Việt Nam 

22 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch tại 

UBND xã Song Hồ - huyện Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Thanh 

ThS. Mai Ngọc 

Anh 

 

- Tổng quan về công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch 

- Thực trạng công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch tại UBND xã 

Song Hồ - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hộ khẩu, hộ 

tịch tại UBND xã Song Hồ - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh 

23 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

trong công tác quản lý hộ tịch tại 

UBND phƣờng Đồng Tiến, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

Nguyễn Thảo 

Sen 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy 

- Tổng quan về công tác quản lý hộ tịch 

- Thực trạng công tác quản lý hộ tịch tại UBND phƣờng Đồng 

Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản  

lý hộ tịch tại UBND phƣờng Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên. 
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24 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin vào 

quản lý trang thiết bị văn phòng tại 

công ty TNHH Sản xuất và thƣơng 

mại 8.1, tỉnh Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị 

Phúc 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy 

 

- Tổng quan về công tác quản lý trang thiết bị văn phòng 

- Thực trạng công tác quản lý trang thiết bị văn phòng tại công ty 

TNHH Sản xuất và thƣơng mại 8.1, tỉnh Bắc Ninh. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý trang thiết bị  

văn phòng tại công ty TNHH Sản xuất và thƣơng mại 8.1, tỉnh 

Bắc Ninh. 

25 Đại học Nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

văn bản và tài liệu lƣu trữ tại UBND 

xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu.  

Chang A Tủa ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy 

- Tổng quan về công tác quản lý văn bản và tài liệu lƣu trữ 

- Thực trạng công tác quản lý văn bản và tài liệu lƣu trữ tại 

UBND xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý văn bản  

và tài liệu lƣu trữ tại UBND xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu. 

26 Đại học Ứng dụng phần mềm iHCM nâng cao 

hiệu quả quản lý công việc theo mục 

tiêu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Phú Gia Khánh, Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Khánh 

Hòa 

ThS. Trần Thu 

Phƣơng 

- Tổng quan về công tác quản lý công việc 

- Thực trạng công tác quản lý công việc theo mục tiêu tại Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú Gia Khánh, Thái Nguyên 

- Ứng dụng phần mềm iHCM nâng cao hiệu quả quản lý công 

việc theo mục tiêu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú 

Gia Khánh, Thái Nguyên 

27 Đại học Ứng dụng Microsoft Excel trong công 

tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 

tại UBND xã Cộng hoà - Thành phố 

Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 

Đỗ Thu 

Trang 

ThS. Trần Thu 

Phƣơng 

Nguyễn Tiến 

Mạnh 

- Tổng quan về công tác công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 

- Thực trạng công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tại UBND 

xã Cộng hoà - Thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 

- Ứng dụng Microsoft Excel trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, 

công chức tại UBND xã Cộng hoà - Thành phố Cẩm Phả - tỉnh 

Quảng Ninh 

28 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

trong công tác quản lý tài liệu lƣu trữ 

tại Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Nguyên 

Bùi Khánh 

Huyền 

ThS. Trần Thu 

Phƣơng 

- Tổng quan về công tác công tác quản lý tài liệu lƣu trữ 

- Thực trạng công tác quản lý tài liệu lƣu trữ tại Văn phòng Tỉnh 

uỷ Thái Nguyên 

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản lý 

tài liệu lƣu trữ tại Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Nguyên 
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29 Đại học Ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự 

(Perfect HRM) trong công tác tuyển 

dụng tại công ty Cổ phần đầu tƣ và 

thƣơng mại TNG 

Nông Thị 

Huyên 

ThS. Trần Thu 

Phƣơng 

- Tổng quan về công tác ông tác tuyển dụng 

- Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty Cổ phần đầu tƣ và 

thƣơng mại TNG 

- Ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự (Perfect HRM) trong công 

tác tuyển dụng tại công ty Cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại TNG 

30 Đại học Hoàn hiện công tác tuyển dụng và đào 

tạo nhân viên tại công ty công cổ 

phần truyền thông Smart Way Việt 

Nam - Cầu Giấy - Hà Nội 

Nguyễn Hữu 

Quang 

TS. Nguyễn 

Thị Hằng 

- Tổng quan về công tác công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên 

- Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại công 

ty công cổ phần truyền thông Smart Way Việt Nam - Cầu Giấy - 

Hà Nội 

- Ứng dụngcông nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng và đào 

tạo nhân viên tại công ty công cổ phần truyền thông Smart Way 

Việt Nam - Cầu Giấy - Hà Nội 

31 Đại học Ứng dụng phần mềm Mila vào quản 

lý thông tin khách hàng tại công ty 

TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ Salla 

Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Hƣơng 

Liên 

TS. Nguyễn 

Thị Hằng 

TS Vũ Thị 

Minh Luận 

- Tổng quan về công tác quản lý thông tin khách hàng 

- Thực trạng công tác quản lý thông tin khách hàng tại công  

ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ Salla Việt Nam, chi nhánh 

Thái Nguyên 

- Ứng dụng phần mềm Mila vào quản lý thông tin khách hàng tại 

công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ Salla Việt Nam, chi 

nhánh Thái Nguyên 

32 Đại học Ứng dụng phần mềm Esential PIM 

vào quản lý kế hoạch công việc tại 

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, chi nhánh Nam Ý Yên - 

Bắc Nam Định 

Bùi Thị Kim 

Hoa 

TS. Nguyễn 

Thị Hằng 

TS Vũ Thị 

Minh Luận 

- Tổng quan về công tác quản lý kế hoạch công việc 

- Thực trạng quản lý kế hoạch công việc tại Ngân hàng nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Nam Ý Yên - Bắc 

Nam Định 

- Ứng dụng phần mềm Esential PIM vào quản lý kế hoạch công 

việc tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi 

nhánh Nam Ý Yên - Bắc Nam Định 

33 Đại học Ứng dụng phần mềm Sinnova HRMS 

vào nâng cao hiệu quả công tác tuyển 

dụng và quản lí hồ sơ nhân sự tại 

Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp 

Kentech – Bắc Ninh 

Phạm Thị 

Kiều 

TS. Nguyễn 

Thị Hằng 

- Tổng quan về công tác công tác tuyển dụng và quản lí hồ sơ 

nhân sự 

- Thực trạng công tác tuyển dụng và quản lí hồ sơ nhân sự tại 

Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Kentech – Bắc Ninh 

- Ứng dụng phần mềm Sinnova HRMS vào nâng cao hiệu quả 

công tác tuyển dụng và quản lí hồ sơ nhân sự tại Công ty TNHH 

kinh doanh tổng hợp Kentech – Bắc Ninh 
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34 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý hồ sơ cán bộ tại Ủy 

ban nhân dân phƣờng Phan Đình 

Phùng-thành phố Thái Nguyên- tỉnh 

Thái Nguyên 

Đặng Thị 

Hƣơng 

Quỳnh 

TS. Trƣơng 

Tuấn Linh 

- Tổng quan về công tác công tác quản lý hồ sơ cán bộ 

- Thực trạng công tác quản lý hồ sơ cán bộ tại Ủy ban nhân dân 

phƣờng Phan Đình Phùng-thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái 

Nguyên 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ cán 

bộ tại Ủy ban nhân dân phƣờng Phan Đình Phùng-thành phố 

Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên 

35 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công tác quản lý lịch làm việc tại 

công ty Cổ phần Topica English 

Ngô Thị 

Phƣơng 

TS. Trƣơng 

Tuấn Linh 

 

- Tổng quan về công tác quản lý lịch làm việc 

- Thực trạng công tác quản lý lịch làm việc tại công ty Cổ phần 

Topica English 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý lịch làm 

việc tại công ty Cổ phần Topica English 

36 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin giải 

quyết công tác quản lý đăng ký hộ 

tịch tại UBND xã Vân an huyện Hà 

Quảng tỉnh Cao Bằng 

Hoàng Thị 

Minh  

TS. Trƣơng 

Tuấn Linh 

- Tổng quan về công tác công tác quản lý đăng ký hộ tịch 

- Thực trạng công tác quản lý đăng ký hộ tịch tại UBND xã Vân 

an huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng 

- Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công tác quản lý đăng 

ký hộ tịch tại UBND xã Vân an huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng 

37 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý hộ tịch tại UBND xã 

Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu 

Chang Xa 

Lan 

 

TS. Trƣơng 

Tuấn Linh 

 

- Tổng quan về công tác quản lý hộ tịch 

- Thực trạng công tác quản lý hộ tịch tại UBND xã Hoang Thèn, 

huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hộ tịch 

tại UBND xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

38 Đại học Ứng dụng Microsoft Excel vào công 

tác quản lý khách hàng tại công ty 

TNHH thiết bị điện chiếu sáng bảo 

an, tỉnh Thái Nguyên. 

Lý Thị Thim                                Đỗ Văn Đại 

Đỗ Thị Diệu 

Thu 

Tổng quan về nghiệp vụ quản lý thông tin khách hàng 

Thực trạng quản lý khách hàng tại công ty TNHH thiết bị điện 

chiếu sáng Bảo An 

Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác quản lý khách hàng 

39 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft 

Access trong công tác quản lý hồ sơ 

cán bộ, công chức tại UBND huyện 

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

Bàn Thị Niệu                               Đỗ Văn Đại 

Đỗ Thị Diệu 

Thu 

Tổng quan về nghiệp vụ quản lý thông tin khách hàng 

Thực trạng quản lý khách hàng tại công ty TNHH thiết bị điện 

chiếu sáng Bảo An 

Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác quản lý khách hàng 
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40 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý đăng ký khai sinh tại UBND 

xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Chu Thị 

Dung                                

Đỗ Văn Đại 

Đỗ Thị Diệu 

Thu 

Tổng quan về nghiệp vụ quản lý đăng ký khai sinh 

Thực trạng quản lý đăng ký khai sinh tại UBND xã Lâm Ca 

Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác quản lý đăng ký khai 

sinh tại UBND xã Lâm Ca 

41 Đại học Ứng dụng phần mềm Essential Pim 

trong công tác quản lý lịch làm việc 

tại Chi nhánh vật tƣ nông nghiệp - 

Công ty cổ phần vật tƣ nông nghiệp 

Thái Nguyên 

Hoàng Hải                                Đỗ Văn Đại 

Đỗ Thị Diệu 

Thu 

Tổng quan về nghiệp vụ quản lý lịch làm việc 

Thực trạng quản lý lịch làm việc tại Chi nhánh vật tƣ nông 

nghiệp - công ty Cổ phần Vật tƣ nông nghiệp Thái Nguyên 

Ứng dụng phần mềm Essential Pim trong công tác quản lý lịch 

làm việc tại Chi nhánh vật tƣ nông nghiệp 

42 Đại học Nâng cao công tác quản lý nhân sự tại 

công ty Cổ phần Đầu tƣ và Thƣơng 

mại TNG chi nhánh Sông Công 1 – 

Thái Nguyên 

Trƣơng Thị 

Thành                                

Đỗ Văn Đại Tổng quan về nghiệp vụ quản lý nhân sự 

Thực trạng quản lý nhân sự tại công ty Cổ phần Đầu tƣ và 

Thƣơng mại TNG chi nhánh Sông Công 1 

Tin học hóa công tác quản lý nhân sự tại công ty Cổ phần Đầu tƣ 

và Thƣơng mại TNG chi nhánh Sông Công 1 

43 Đại học Nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo tại Ủy ban 

nhân dân xã Hợp Thịnh - huyện Hiệp 

Hòa - tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Lê Triệu Tuấn - Tổng quan về công tác quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

- Thực trạng công tác quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 

Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc 

Giang. 

- Ứng dụng phần mềm MS Excel trong công tác quản lý hồ sơ hộ 

nghèo, cận nghèo Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh - huyện Hiệp 

Hòa - tỉnh Bắc Giang. 

44 Đại học Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

vào việc quản lý văn bản Đi - Đến tại 

Huyện uỷ Thanh Ba, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ. 

Đỗ Thị Hằng Lê Triệu Tuấn - Tổng quan về công tác quản lý văn bản đi và đến 

- Thực trạng công tác quản lý văn bản đi và  

đến tại Huyện uỷ Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 

- Ứng dụng phần mềm MS Excel trong công tác quản lý văn bản đi 

và đến tại Huyện uỷ Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 

45 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý hộ tịch tại UBND xã 

Pha Long, huyện Mƣờng Khƣơng, 

tỉnh Lào Cai 

Thào Seo Cu Lê Triệu Tuấn 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

 

Tổng quan về hộ tịch trong quản lý nhà nƣớc. 

Thực trạng và quy trình quản lý đăng ký khai sinh đăng ký kết 

hôn tại UBND xã Pha Long, huyện Mƣờng Khƣơng, tỉnh Lào 

Cai. 

Ứng dụng Microsoft Excel trong công tác quản lý đăng ký khai 

sinh, đăng ký kết hôn tại UBND xã Pha Long. 
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46 Đại học Ứng dụng Công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý tài liệu lƣu trữ tại 

UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

Hoàng Thị 

Phƣơng 

Lê Triệu Tuấn 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

 

Tổng quan về công tác quản lý tài liệu lƣu trữ. 

Thực trạng về công tác lƣu trữ tại UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang. 

Ứng dụng Microsoft Excel trong xây dựng chƣơng trình quản lý 

tài liệu lƣu trữ tại UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

47 Đại học Ứng dụng Microsoft Excel vào công 

tác quản lý thông tin hồ sơ cán bộ, 

công chức tại UBND huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

Lƣờng Thị 

Thành 

Lê Triệu Tuấn 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

 

Tổng quan về công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 

Thực trạng công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tại UBND 

huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel vào công tác quản lý hồ sơ 

cán bộ, công chức tại UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

48 Đại học  

Ứng dụng công nghê thông tin vào 

quản lý văn bản tại Uỷ ban nhân dân 

xã Pa Khoá – Huyện Sìn Hồ - Tỉnh 

Lai Châu 

Lý A Bọng Đàm Thị 

Phƣơng Thảo 

- Tổng quan cơ sở lý thuyết về quản lý văn bản đi và đến 

- Thực trạng công tác quản lý văn bản đi và đến tại uỷ ban nhân 

dân xã Pa Khoá – Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu 

- Ứng dụng phần mềm MS Excel và xây dựng chƣơng trình 

demo quản lý văn bản đi và đến tại Uỷ ban nhân dân xã Pa Khoá 

– Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu 

49 Đại học Ứng dụng công nghê thông tin trong 

công tác quản lý hồ sơ cán bộ tại 

UBND xã Vinh Sơn - thành phố Sông 

Công - tỉnh Thái Nguyên. 

Dƣơng Thị 

Thu Hƣơng 

Đàm Thị 

Phƣơng Thảo 

- Tổng quan cơ sở lý thuyết về quản lý hồ so cán bộ 

- Khảo sát thực trạng công tác quản lý hồ sơ cán bộ tại UBND xã 

Vinh Sơn - TP Sông Công  

- Ứng dụng phần mềm MS Excel và xây dựng chƣơng trình 

demo quản lý hồ sơ cán bộ UBND xã Vinh Sơn - thành phố 

Sông Công - tỉnh Thái Nguyên. 

50 Đại học Xây dựng chƣơng trình quản lý trang 

thiết bị tại UBND xã Thông Nguyên, 

huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

Triệu Mùi 

Khé 

Lê Anh Tú Tổng quan về quản lý trang thiết bị 

Thực trạng công tác quản lý trang thiết bị tại đơn vị 

Xây dựng quy trình quản lý trang thiết bị 

Tin học hóa công tác quản lý trang thiết bị 

51 Đại học Xây dựng chƣơng trình quản lý lịch 

làm việc tại công ty TNHH Hadanbi 

Vina tỉnh Thái Nguyên 

Lƣu Thị Hoa ThS. Lê Anh 

Tú 

Th.S Nguyễn 

Tiến Mạnh 

Tổng quan về lịch làm việc 

Thực trạng công tác quản lý lịch làm việc 

Xây dựng quy trình quản lý lịch làm việc 

Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc 
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52 Đại học Ứng dụng Microsoft Excel vào công 

tác quản lý hồ sơ cán bộ, công nhân 

viên tại công ty TNHH thƣơng mại và 

dịch vụ quốc tế Hiệp Phát, Hà Nội 

Phan Thị Tú 

Anh 

Lê Anh Tú Tổng quan về quản lý hồ sơ 

Thực trạng công tác quản lý hồ sơ tại đơn vị 

Xây dựng quy trình quản lý hồ sơ 

Tin học hóa công tác quản lý hồ sơ 

53 Đại học Nghiên cứu về thanh toán điện tử 

trong thƣơng mại điện tử và ứng dụng 

cho công ty cổ phần đầu tƣ phát triển 

IMUS 

Đoàn Văn 

Nghĩa 

Lý Thu Trang  -Khái quát về  một số vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thanh 

toán điện tử  

-Khảo sát thực trạng các điều kiện xây dựng hệ thống thanh toán 

điện tử và trình bày phƣơng pháp nghiên cứu, phân tích thiết kế 

hệ thống  

- Đề xuất ứng dụng thanh toán điện tử cho website Imuslanguage.online 

54 Đại học Nghiên cứu về an toàn bảo mật trong 

thƣơng mại điện tử và ứng dụng cho 

công ty cổ phần đầu tƣ phát triển 

IMUS 

Đặng Thị Mỹ 

Duyên 

Lý Thu Trang - Tổng quan về vấn đề an toàn và bảo mật trong thƣơng mại điện tử 

- Thực trạng, đề xuất giải pháp cho vấn đề an toàn bảo mật 

thƣơng mại điện tử 

- Ứng dụng cài đặt giải pháp bảo mật 2FA cho Google 

Authencaticator cho hệ thống tƣơng mại điện tử của công ty 

IMUS 

55 Đại học Xây dựng phân hệ kế toán bán hàng 

và xác định kết quả kinh doanh dựa 

trên phần mềm MS Excel tại cửa hàng 

điện máy Nguyễn Kiếm, xã Minh 

Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Lý Thị Chang ThS. Đỗ Năng 

Thắng 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định 

kết quả kinh doanh 

- Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống kế toán bán hàng và 

xác định kết quả kinh doanh 

- Xây dựng phân hệ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh 

56 Đại học Xây dựng phân hệ kế toán vốn bằng 

tiền bằng Microsoft excel tại công ty 

cổ phần dịch vụ và thƣơng mại Trung 

Bình-tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Nhật Hạ 

ThS. Đỗ Năng 

Thắng 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu về kế toán vốn bằng tiền 

- Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống kế toán vốn bằng tiền 

- Xây dựng phân hệ kế toán vốn bằng tiền 

57 Đại học Ứng dụng Microsoft excel trong xây 

dựng chƣơng trình phân tích tài chính 

tại công ty cổ phần Mai Động - TP.Hà 

Nội 

Nguyễn Thị 

Phƣơng 

ThS. Đỗ Năng 

Thắng 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu về các chỉ số tài chính và phƣơng 

pháp phân tích tài chính 

- Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống phân tích tài chính 

- Xây dựng chƣơng trình phân tích tài chính  



138 

 

TT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI 

THỰC HIỆN 

HỌ VÀ TÊN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

NỘI DUNG  

TÓM TẮT 

58 Đại học Nghiên cứu và xây dựng chƣơng trình 

phân tích tài chính doanh nghiệp dựa 

trên nhóm chỉ tiêu sinh lời và khả 

năng thanh toán tại công ty cổ phần 

thƣơng mại và dịch vụ Trung Bình - 

tỉnh Thái Nguyên 

Trần Thu 

Hằng 

ThS. Đỗ Năng 

Thắng 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu về các chỉ số tài chính và phƣơng 

pháp phân tích tài chính 

- Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống phân tích tài chính 

- Xây dựng chƣơng trình phân tích tài chính 

59 Đại học Phân tích những nhân tố ảnh hƣởng 

đến quá trình chậm tiến độ các dự án 

đầu tƣ xây dựng của công ty cổ phần 

đầu tƣ CDC Bắc Hà-Hà Nội 

Trần Thị 

Hƣờng 

ThS. Đinh Thị 

Ngọc Oanh 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu 

- Khảo sát và thu thập dữ liệu 

- Lựa chọn mô hình phân tích 

- Chạy mô hình và kết luận 

60 Đại học  Hoàn thiện công tác quản lý khách 

hàng tại cửa hàng Mỹ phẩm Thái 

Nguyên, thành phố Thái Nguyên. 

Đỗ Thị 

Thuận 

ThS. Phan Thị 

Thanh Huyền 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu về khách sạn và công tác quản lý 

khách sạn 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khách sạn 

61 Đại học Xây dựng chƣơng trình quản lý bán 

hàng tại công ty cổ phần Bluesofts Hà 

Nội. 

Đinh Hồng 

Trang 

ThS. Phan Thị 

Thanh Huyền 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu về bán hàng 

- Khảo sát, phân tích và thiết kế chƣơng trình quản lý bán hàng 

- Xây dựng chƣơng trình quản lý bán hàng cho công ty 

62 Đại học Ứng dụng Microsoft Excel trong quản 

lý phòng tại khách sạn Flamingo Đại 

Lải - Vĩnh Phúc. 

Nguyễn Thị 

Bích Dịu 

ThS. Phan Thị 

Thanh Huyền 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu về công tác quản lý phòng tại khách sạn 

- Khảo sát, phân tích và thiết kế chƣơng trình quản lý phòng của 

khách sạn 

- Xây dựng chƣơng trình quản lý phòng tại khách sạn Flamingo 

63 Đại học Nâng cao hệ thống quản lý kho hàng 

hóa tại công ty TNHH kỹ nghệ 

BanNiCo tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Xuân Bình 

ThS. Phan Thị 

Thanh Huyền 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu về công tác quản lý kho hàng 

- Khảo sát, phân tích và thiết kế chƣơng trình quản lý kho hàng 

- Xây dựng chƣơng trình quản lý kho hàng tại công ty 

64 Đại học Nghiên cứu mối quan hệ giữa trƣờng 

đại học với doanh nghiệp tại Thái 

Nguyên trong bối cảnh hội nhập toàn 

cầu 

Lý Thị Anh TS. Nguyễn 

Thị Hằng 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu 

- Khảo sát và thu thập dữ liệu 

- Xây dựng mô hình phân tích 

- Chạy mô hình và kết luận 
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65 Đại học Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến 

sự hài lòng của khách hàng đối với chất 

lƣợng dịch vụ của các khách sạn 3 sao 

trên địa bàn thành phố Thái Nguyên  

Trƣơng Thị 

Hƣơng 

TS. Nguyễn 

Thị Hằng 

TS Vũ Thị 

Minh Luận 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu 

- Khảo sát và thu thập dữ liệu 

- Lựa chọn mô hình phân tích 

- Chạy mô hình và kết luận 

66 Đại học Huy động nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp 

nƣớc ngoài vào phát triển nền kinh tế 

tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Bảo Yến 

TS. Nguyễn 

Thị Hằng 

TS Vũ Thị 

Minh Luận 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu 

- Khảo sát và thu thập dữ liệu 

- Lựa chọn mô hình phân tích 

- Chạy mô hình và kết luận 

67 Đại học Sự hài lòng của khách hàng đối với 

chất lƣợng dịch vụ xe buýt của Công 

ty Cổ phần Thƣơng mại và Du lịch Hà 

Lan tại Thái Nguyên 

Hà Thị Tâm TS. Nguyễn 

Thị Hằng 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu 

- Khảo sát và thu thập dữ liệu 

- Lựa chọn mô hình phân tích 

- Chạy mô hình và kết luận 

68 Đại học Xây dựng chƣơng trình quản lý nhân 

sự tại Công ty TNHH Quỳnh Sơn 

Hoàng Thị 

Hiền 

Lê Triệu Tuấn 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

 

- Tổng quan về công tác quản lý nhân sự. 

- Khảo sát và phân tích thiết kế cho chƣơng trình quản lý nhân sự 

tại công ty TNHH Quỳnh Sơn 

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản lý 

nhân sự tại công ty TNHH Quỳnh Sơn. 

69 Đại học Nâng cao công tác quản lý quan hệ 

khách hàng tại công ty cổ phần xây 

dựng số 2 Thái Nguyên 

Nguyễn 

Khánh Linh 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Huân 

Th.S Nguyễn 

Tiến Mạnh 

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu về quan hệ khách hàng và quản 

lý quan hệ khách hàng 

- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng 

- Đề xuất giải pháp Nâng cao công tác quản lý quan hệ khách 

hàng tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Thái Nguyên 

70 Đại học Ứng dụng phần mềm Bizale hỗ trợ 

bán hàng đa kênh cho Công ty 

Dƣơng Thị 

Tuyến 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Huân 

Th.S Nguyễn 

Tiến Mạnh 

- Nghiên cứu tổng quan về bán hàng 

- Khảo sát bán hàn tại đơn vị 

- Vận dụng phần mềm Bizale hỗ trợ bán hàng đa kênh tại đơn vị 

71 Đại học Xây dựng chiến lƣợc marketing online 

qua mạng xã hội giúp mở rộng thị 

trƣờng và nâng cao hiệu quả kinh doanh 

cho Giày Xinh Shop Thái Nguyên 

Nguyễn Thùy 

Linh 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Huân 

 

- Nghiên cứu marketing online 

- Khảo sát chiến lƣợc marketing online tại đơn vị 

- Xây dựng chiến lƣợc marketing online qua mạng xã hội giúp 

mở rộng thị trƣờng và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị 
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5. Khoa Công nghệ Tự động hóa 

TT 
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ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 
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HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI 

THỰC HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

1 Đại học Thiết kế, mô phỏng mô hình máy 

in 3D 

Phí Văn Cần Nguyễn Vôn 

Dim 

Hiểu đƣợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy in 3D; 

Thiết kế đƣợc các chi tiết, bộ phận của máy in 3D; 

Lắp ráp đƣợc hoàn chỉnh mô hình máy in 3D; 

Mô phỏng đƣợc hoạt động của mô hình máy in 3D trên phần mềm 

chuyên dụng; 

Thiết kế đƣợc bộ điều khiển máy in 3D; 

Chế tạo đƣợc máy in 3D theo công nghệ FDM. 

2 Đại học Thiết kế, chế tạo phần cứng máy 

in 3D 

Nguyễn Đức 

Tuấn 

Nguyễn Vôn 

Dim 

Hiểu đƣợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy in 3D; 

Thiết kế đƣợc bộ điều khiển máy in 3D; 

Xây dựng đƣợc thuật toán điều khiển chuyển động của máy in 3D; 

Chế tạo đƣợc máy in 3D theo công nghệ FDM. 

3 Đại học Thiết kế mạch điều khiển robot di 

chuyển bằng bánh đa hƣớng OMNI 

Bùi Ngọc 

Diễn 

Đỗ Thị Mai Xây dựng mô hình phần cứng mô phỏng robot di chuyển trên bánh xe 

đa hƣớng OMNI 

4 Đại học Điều khiển và giám sát dây 

chuyền sản xuất vải sấy khô 

Nguyễn Thế 

Thành 

Đỗ Thị Mai Viết chƣơng trình điều khiển và xây dựng giao diện giám sát hệ thống 

vải sấy khô 

5 Đại học Thiết kế mạch điều khiển la bàn số 

sử dụng GYRO điện tử 

Đào Mạnh 

Hƣng 

Đỗ Thị Mai Xây dựng mô hình la bàn số GYRO điện tử 

6 Đại học Thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho phân xƣởng nhiệt luyện A4 và 

nhà máy Z127 

Ngô Thành 

Đạt 

Nguyễn Duy 

Minh 

Khảo sát phân xƣởng nhiệt luyện A4 và toàn bộ nhà máy. Tính toán, 

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xƣởng và toàn bộ nhà máy 

7 Đại học Thiết kế hệ thống trang bị điện 

thang máy chở ngƣời cho nhà 7 

tầng 

Đoàn Quang 

Minh 

Nguyễn Duy 

Minh 

Tìm hiểu về các yêu cầu của hệ thống thang máy, trên cơ sở đó, tính 

toán thiết kế trang bị điện cho hệ thống thang máy chở ngƣời đảm bảo 

các yêu cầu. 

8 Đại học Thiết kế hệ thống trang bị điện 

cho cầu trục 10 tấn 

Ngô Thị 

Phƣơng 

Nguyễn Duy 

Minh 

Tìm hiểu về hệ thống cầu trục và máy điện không đồng bộ ba pha roto 

lồng sóc, trang bị điện cho hệ thống cầu trục. 

9 Đại học Thiết kế hệ thống điều khiển máy 

CNC 

Vũ Đỗ Định Nguyễn Công 

Khoa 

Thiết kế hệ thống điều khiển; Chế tạo mạch điều khiển và máy CNC 

10 Đại học Thiết kế và chế tạo mô hình máy 

CNC mini 

Nguyễn Văn 

Toàn 

Nguyễn Công 

Khoa 
Thiết kế mô hình, chế tạo máy CNC 
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11 Đại học Lập trình điều khiển trạm bơm 

bằng PLC S7-1200 

Đinh Trung 

Kiên 

Bùi Tuấn Anh Nội dung đồ án chia làm bốn phần: 

Phần 1: giới thiệu chung về trạm bơm nƣớc thải sinh hoạt 

Phần 2: giới thiệu PLC và phần mềm lập trình 

Phần 3: giới thiệu biến tần và các thiết bị cảm biến 

Phần 4:Chƣơng trình điều khiển và giám sát 

12 Đại học Thiết kế hệ thống trang bị điện 

cho trạm bơm 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Bùi Tuấn Anh Nội dung đồ án chia làm ba phần: 

Phần 1: Tổng quan về hệ thống trạm bơm 

Phần 2: Phân tích và lựa chọn phƣơng án truyền động 

Phần 3: Thiết kế trang bị điện cho trạm bơm (bao gồm sơ đồ mạch 

động lực và mạch điều khiển, lựa chọn thiết bị) 

13 Đại học  Lập trình giám sát trạm bơm Nguyễn Văn 

Sơn 

Bùi Tuấn Anh Nội dung đồ án chia làm ba phần: 

Phần 1: giới thiệu về trạm bơm 

Phần 2:Tính toán các thông số thiết bị 

Phần 3: Thiết kế lập trình trạm bơm sử dụngPlc s7_1200 và xây dựng 
màn hình giám sát trên HMI 

14 Đại học Điều khiển giám sát và thu thập 

dữ liệu trạm biến áp 

Nguyễn 

Đình Nam 

Lê Mạnh Hữu Tìm hiểu tổng quan về trạm biến áp. Tìm hiểu trạm biến áp 110KV. 

Thiết kế hệ thống Scada điều khiển và giám sát trạm biến áp 110KV 

15 Đại học Thiết kế hệ thống giám sát và điều 

khiển dây chuyền sản xuất cà phê 

hòa tan 

Lê Đình 

Quốc 

Lê Mạnh Hữu Tìm hiểu về dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan. Tìm hiểu về PLC, 

Win CC. Thiết kế hệ thống Scada giám sát và điều khiển dây chuyền 

sản xuất cà phê hòa tan 

16 Đại học Thiết kế hệ thống giám sát và điều 

khiển kết nối mạng PLC và biến 
tần 

Nông Hoàng 

Trình 

Lê Mạnh Hữu Tìm hiểu về mạng truyền thong công nghiệp. Tìm hiểu về PLC, biến 

tần và giao thức USS. Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát mạng 
PLC 1200 và biến tần MM420, MM440. 

17 Đại học Thiết kế và chế tạo cánh tay robot 

gắp sản phẩm 

Hoàng Văn 

Thái 

Lê Thị Thu 

Huyền 

Nghiên cứu và ứng dụng khí nén vào điều khiển các khớp của robot. 

Thiết kế và chế thạo thành công mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do. 

18 Đại học Thiết kế và chế tạo hệ thống phân 

loại sản phẩm theo chiều cao 

Nông Văn 

Thoại 

Lê Thị Thu 

Huyền 

Tìm hiểu về thiết bị điều khiển, thiết bị chấp hành, thiết bị đo. Chế tạo 

thành công dây chuyền phân loại sản phẩm theo chiều cao.  

19 Đại học Điều khiển cánh tay robot trên dây 

chuyền phân loại sản phẩm 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

Lê Thị Thu 

Huyền 

Nghiên cứu và ứng dụng khí nén vào điều khiển các khớp của robot. 

Thiết kế và chế thạo thành công mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do. 
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20 Đại học Thiết kế giao diện điều khiển và 

giám sát mô hình xe tự lái 

Đỗ Minh 

Hoàng 

Phạm Thị 

Hồng Anh 

Thiết kế giao diện điều khiển và giám sát đƣờng đi, tốc độ mô hình xe 

tự lái 

21 Đại học Lập trình điều khiển xe tự lái Nguyễn 

Trung Kiên 

Phạm Thị 

Hồng Anh 

Tìm hiểu lý thuyết điều khiển mờ và ứng dụng lập trình điều khiển 

cho mô hình xe tự lái. 

22 Đại học Thiết kế và thi công mô hình xe tự 

lái 

Nguyễn 

Mạnh Cƣờng 

Phạm Thị 

Hồng Anh 

Thiết kế và xây dựng mô hình xe tự lái, có khả năng tự vận hành, di 

chuyển, xác định đƣợc phƣơng hƣớng chuyển động, xác định tín hiệu 

cảnh báo. 

23 Đại học Thiết kế trang bị điện cho hệ 

thống xử lý nƣớc thải công ty cổ 

phần dƣợc Việt Nam 

Dƣơng Ngọc 

Sơn 

Đặng Thị Loan 

Phƣợng 

Tìm hiểu những yêu cầu của hệ thống xử lý nƣớc thải. Thiết kế  trang 

bị điện cho hệ thống xử lý nƣớc thải. 

24 Đại học Xây dựng chƣơng trình giám sát 

hệ thống xử lý nƣớc thải công ty 

cổ phần dƣợc Việt Nam 

Trần Hữu 

Dƣơng 

Đặng Thị Loan 

Phƣợng 

Nội dung đồ án gồm 3 phần : 

- Tổng quan và hƣớng nghiên cứu đề tài 

-  Hệ thống xử lí nƣớc thải trong công nghiệp 

-  Nghiên cứu ứng dụng SCADA vào hệ thống xử lí nƣớc thải công 

nghiệp. 

25 Đại học Thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho nhà máy cơ khí 19/5. 

Nguyễn Văn 

Cảnh 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Khảo sát toàn bộ nhà máy cơ khí 19/5. Tính toán, thiết kế hệ thống 

cung cấp điện cho nhà máy 

26 Đại học Thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho phân xƣởng cơ khí số 2 và  

nhà máy cơ khí Z11. 

Đỗ Mạnh 

Quyền 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Khảo sát phân xƣởng cơ khí số 2 và toàn bộ nhà máy. Tính toán, thiết 

kế hệ thống cung cấp điện cho phân xƣởng và toàn bộ nhà máy 

27 Đại học Thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho phân xƣởng CK2 và nhà máy 

B120. 

Dƣơng Văn 

Tuyên 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Khảo sát phân xƣởng CK2 và toàn bộ nhà máy. Tính toán, thiết kế hệ 

thống cung cấp điện cho phân xƣởng và toàn bộ nhà máy 

28 Đại học Thiết kế hệ thống tẩy rửa ứng 

dụng sóng siêu âm. 

Hoàng Văn 

Cử 

Vũ Thạch 

Dƣơng 

Tìm hiểu tổng quan lý thuyết, thiết kế hệ thống tẩy rửa ứng dụng sóng 

siêu âm. 

29 Đại học Thiết kế robot di chuyển bằng bốn 

chân. 

Hứa Văn 

Bình 

Vũ Thạch 

Dƣơng 

Tìm hiểu tổng quan lý thuyết, thiết kế robot di chuyển bằng bốn chân. 
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30 Đại học Thiết kế hệ thống safe deposit 

box. 

Nguyễn Văn 

Đức 

Đào Tô Hiệu Dựa trên ý tƣởng đƣa ra giải pháp bảo mật két sắt từ xa mà không phụ 

thuộc vào internet, sinh viên thực hiện đã đề xuất xây dựng két sắt có 

thể nhập mật khẩu để mở két, mật khẩu này ứng dụng mật khẩu dùng 

một lần và bị giới hạn thời gian hiệu lực tƣơng tự nhƣ mã OTP dùng 

trong giao dịch ngân hang. Mỗi khi muốn mở két, ngƣời dùng cần 

nhấn vào phím chức năng “#”, hệ thống sẽ gửi mật khẩu đến SĐT 

ngƣời chủ sở hữu. Mật khẩu này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, 

ngƣời dùng phải nhập mật khẩu đúng trong thời gian quy định thì mới 

mở đƣợc két. Mọi tác động phá khóa, nhập sai mật khẩu hay nhập mật 

khẩu quá thời gian quy định thì hệ thống bảo mật két đều sẽ phát ra 

cảnh báo đến chủ sở hữu thông qua tin nhắn hay cuộc gọi. 

31 Đại học Thiết kế máy khắc hình họa trên 

một số chất liệu thông dụng. 

Nguyễn Đắc 

Tuấn 

Đào Tô Hiệu Đồ án đã đƣa ra ý tƣởng thiết kế một chiếc máy CNC mini có khả 

năng khắc hình 3D trên một số chất liệu nhƣ meka, gỗ, tấm alu… 

Để thực hiện ý tƣởng, sinh viên cần tính toán công suất thiết bị và sử 

dụng phần mềm thiết kế chuyên dụng nhƣ inventor, soliworks… để 

xây dựng lên mô hình máy khắc hình họa mini với kích thƣớc làm 

việc tối đa 22 cm x 30 cm. 

Sinh viên tận dụng những phần mềm hỗ trợ tối ƣu hiện có nhƣ Aspire, 

Bcnc để điều khiển hệ thống trực tiếp thông qua cổng kết nối USB A-B 

32 Đại học Thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho phân xƣởng cơ khí số 3 và 

nhà máy FUTU1. 

Đàm Văn 

Đông 

Lê Hùng Linh Khảo sát phân xƣởng cơ khí 3 và toàn bộ nhà máy. Tính toán, thiết kế 

hệ thống cung cấp điện cho phân xƣởng và toàn bộ nhà máy 

33 Đại học Thiết kế hệ thống mái che giếng 

trời thông minh. 

Hà Mạnh 

Quỳnh 

Lê Hùng Linh Tìm hiểu về thiết bị điều khiển, thiết bị chấp hành, thiết bị đo. Thiết 

kế và thi công hệ thống mái che giếng trời thông minh. 

34 Đại học Thiết kế hệ thống giàn phơi, sấy 

quần áo thông minh. 

Bùi Trung 

Hậu 
Lê Hồng Thu Với thời tiết của Việt Nam, nhất là mua hè thƣờng xuyên xuất hiện 

những cơn mƣa rào bất chợt làm cho việc phơi quần áo gặp rất nhiều 

khó khăn. Đề tài “ Thiết kế hệ thống giàn phơi, Sấy quần áo thông 

minh‟‟ sử dụng hiệu quả với những diện tích không gian nhỏ hẹp, 

nắng mƣa thất thƣờng mang lại hiệu quả cho ngƣời sử dụng trong 

cuộc sống hằng ngày.Với việc sử dụng bộ vi xử lý arduino kết hợp 

với cảm biến ánh sáng nhiệt độ,cảm biến mƣa ... sẽ tiết kiệm chi phí 

và sử dụng thiết bị một cách an toàn và lâu dài. 
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35 Đại học Thiết kế hệ thống rải thức ăn cho 

tôm cá điều khiển từ xa và tự động 

trong hồ ICTU. 

Nguyễn Duy 

Phức 

Lê Hồng Thu Đề tài: “Thiết kế hệ thống rải thức ăn cho tôm cá điều khiển từ xa và 

tự động trong hồ ICTU” giải quyết vấn đề này là tạo ra đƣợc thiết bị 

có khả năng hoạt động trên mặt nƣớc đồng thời phân bố đƣợc thức ăn 

cho tôm cá dƣới hồ tránh lãng phí thức ăn cùng với mức giá hợp lý sử 

dụng Arduino, Module RF HC12, Điều khiển đƣợc động cơ DC bằng 

module L298 Thực hiện việc ứng dụng đƣợc các hệ thống đảm bảo 

hoạt động tốt trong thực tế. 

36 Đại học Thiết kế robot chữa cháy. Nguyễn Văn 

Tùng 

Lê Hồng Thu Robot chữa cháy, là thiết bị rất hữu ích và thân thiện với đời sống con 

ngƣời xã hội ngày nay. Bằng module RF có thể điều khiển thiết bị lên 

tới 1km nếu có ăng ten và không gian không có vật cản, đã tạo ra 

đƣợc chiếc xe hoàn chỉnh, đƣợc điều khiển từ xa thông qua tín hiệu 

RF, xe chạy ổn định có thể điều khiển xe tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, 

nâng hạ cần phun nƣớc và chế độ bơm hoạt động. Đề tài đã thiết kế 

và thi công mạch Robot chữa cháy vận dụng các kiến thức đã học về 

vi điều khiển ,thu phát sóng RF 

37 Đại học Xây dựng hệ thống an ninh cho 

két sắt điện từ. 

Phạm Văn 

Quang 

Đặng Văn 

Ngọc 

Hệ thống két sắt an ninh bao gồm các thành phần chính:  

- Hệ thống keypass để nhập mật khẩu bảo mật cho két. 

- Hệ thống giám sát trạng thái của két qua webserver 

- Hệ thống cảnh báo và bảo mật sử dụng trên điện thoại di động 

38 Đại học Thiết kế đồng hồ nƣớc tính tiền tự 

động ứng dụng cho KTX trƣờng 

Đại học CNTT&TT. 

Mông Thế 

Sơn 

Đặng Văn 

Ngọc 

Xây dựng đồng hồ nƣớc tính tiền tự động ứng dụng cho ký túc xá 

trƣờng ĐHCNTT&TT. 

Hệ thống đã tín hành đo đƣợc lƣợng nƣớc tiêu thụ và tính tiền nƣớc 

tiêu thụ. Tiền nƣớc tự động đƣợc tính thông qua module RFIDRC522 

39 Đại học Giải pháp xây dựng thiết bị điện 

cho nhà thông minh ứng dụng 

công nghệ không dây wifi. 

Trần Văn Tƣ Đặng Văn 

Ngọc 

Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị điện thông minh qua wifi 

Hệ thống bao gồm 1 gateway, 2 router, 1 enddevice 

Tất cả các hệ thống trong mạng wifi đƣợc điều khiển qua giao diện web 

40 Đại học Xây dựng mô hình hệ thống điều 

khiển các thiết bị điện gia dụng bằng 

giọng nói thông qua Bluetooth. 

Nguyễn Văn 

Hoạt 

Lê Văn Chung Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về vi điều khiển, nắm đƣợc cách kết 

nối giữa các linh kiện điện tử và các modul với nhau. Xây dựng mô 

hình điều khiển hoàn chỉnh, hoạt động ổn định. 
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41 Đại học Thiết kế cánh tay giả cho ngƣời 

khuyết tật. 

Đào Văn 

Hoàng 

Lê Văn Chung Thiết kế và chế tạo đƣợc mô hình cánh tay từ công nghệ in 3D, thiết 

kế đƣợc hệ thống điều khiển cho cánh tay, viết chƣơng trình điều 

khiển cho cánh tay. 

42 Đại học Xây dựng chƣơng trình điều khiển 

ổn định tốc độ động cơ điện 3 pha 

không đồng bộ sử dụng PLC S7-

1200. 

Dƣơng Mạnh 

Hùng 

Vũ Thị Oanh Đề tài có nhiệm vụ xây dựng chƣơng trình điều khiển ổn định tốc độ 

động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng PLC S7 1200. Tìm hiểu về cấu 

tạo, nguyên lý hoạt động, phần mềm lập trình và các tín hiệu điều 

khiển số, tín hiệu điều khiển tƣơng tự của các thiết bị PLC, Biến tần, 

HMI. Tìm hiểu về các phƣơng pháp ổn định tốc độ động cơ không 

đồng bộ 3 pha kết hợp với thuật toán để điều khiển ổn định tốc độ 

động cơ. 

43 Đại học Trang bị điện và xây dựng phần 

cứng cho hệ thống ổn định tốc độ 

động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

sử dụng PLC S7-1200 

Ngô Ngọc 

Tuấn 

Vũ Thị Oanh Đề tài có nhiệm vụ xây dựng giao diện chƣơng trình giám sát điểu 

khiển ổn định tốc độ động cơ 3 pha không đồng bộ kết nối biến tần 

vag PLC s7 - 1200 trên phần mềm WinCC flexible, cũng nhƣ tìm hiểu 

cấu tạo, cách kết nối, xây dựng chƣơng trình điều khiển giám sát trên 

màn hình siemens KTP basic mono pn.  Từ đó kết nối với PLC, biến 

tần, động cơ để có thể giám sát điều khiển, ổn định tốc độ động cơ 3 

pha không đồng bộ. 

44 Đại học Thiết kế giao diện giám sát hệ 

thống ổn định tốc độ động cơ điện 

3 pha không đồng bộ sử dụng PLC 

S7-1200 kết nối với màn hình 

HMI 

Trần Văn 

Tùng 

Vũ Thị Oanh Đề tài có nhiệm vụ trang bị điện cho động cơ 3 pha không đồng bộ 

kết nối biến tần, PLC s7 - 1200. Tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm 

việc của động cơ 3 pha không đồng bộ và các thiết bị sử dụng trong 

hệ thống. Từ đó xây dựng mạch phần cứng hệ thống kết nối với PLC, 

biến tần và động cơ để điều khiển ổn định tốc độ động cơ 3 pha 

không đồng bộ. 

45 Đại học Xây dựng hệ thống báo cháy chữa 

cháy giám sát bằng điện thoại di 

động. 

Trần Tuấn 

Hùng 

Phạm Đức 

Long 

Tìm hiểu cách giao tiếp giữa vi điều khiển và module sim, giữa vi 

điều khiển với cảm biến. Xây dựng hệ thống tự động báo cháy, chữa 

cháy giám sát bằng điện thoại di động hoạt động ổn định. 

46 Đại học Thiết kế và chế tạo bẫy côn trùng 

có hại bằng đèn ánh sáng đen sử 

dụng năng lƣợng mặt trời. 

Dƣơng Văn 

Trình 

Phạm Đức 

Long 

Tìm hiểu về pin năng lƣợng mặt trời, acquy và cách nạp acquy. Xây 

dựng hoàn chỉnh hệ thống điều khiển hoạt động của bẫy và nạp pin 

mặt trời cho nguồn acquy của bẫy. 
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47 Đại học Thiết kế và chế tạo mạch đo độ 

pH của nƣớc có ghép nối máy tính 

qua cổng truyền tin nối tiếp 

Ngô Văn 

Tuấn 

Phạm Đức 

Long 

Tìm hiểu cách giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính, giữa vi điều 

khiển với cảm biến. Xây dựng hệ thống đo độ pH hoạt động ổn định. 

48 Đại học Thiết kế hệ thống truyền động 

điện cho chuyển động chính máy 

bào giƣờng. 

Lƣu Kim 

Ngọc 

Hoàng Thị Hải 

Yến 

Đồ án tìm hiểu về máy bào giƣờng. Phân tích  các yêu cầu cho 

chuyển động chính từ đó lựa chọn phƣơng án truyền động điện phù 

hợp và xây dựng mạch động lực, mạch điều khiển cho hệ thống, tính 

chọn đƣợc các thiết bị sử dụng trong mạch, xét ổn định và mô phỏng 

hệ thống trên phần mềm Matlab -Simulik 

49 Đại học Thiết kế hệ thống truyền động 

điện cho chuyển động ăn dao máy 

Doa ngang 2620. 

Dƣơng Văn 

Vinh 

Hoàng Thị Hải 

Yến 

Đồ án tìm hiểu về máy doa ngang, phân tích yêu cầu cho chuyển động 

ăn dao từ đó lựa chọn phƣơng án truyền động điện phù hợp và xây 

dựng mạch động lực, mạch điều khiển cho hệ thống, xét ổn định, mô 

hình hóa và mô phỏng hệ thống trên phần mềm Matlab -Simulik 

50 Đại học Thiết kế hệ thống điều khiển và 

giám sát thiết bị trong nhà qua 

internet. 

Nông Văn 

Thời 

Hoàng Thị Hải 

Yến 

Đồ án trình bày về điều khiển các thiết bị điện trong nhà bằng 

smartphone hay máy tính khi có kết nối internet, Từ những phân tích 

về yêu cầu của hệ thống đồ án đã lựa chọn đƣợc các thiết bị sử dụng 

trong hệ thống hợp lý, xây dựng đƣợc giao diện hệ thống trên web và 

có thể giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị điện trong nhà, 

xây dựng đƣợc giao diện đăng nhập tài khoản và mật khẩu để  

bảo mật. Xây dựng đƣợc chƣơng trình phần mềm và phần cứng của 

hệ thống 

51 Đại học Xây dựng mô hình hệ thống trang 

trại thông minh. 

Nguyễn Văn 

Quyền 

Trần Văn 

Dũng 

- Thiết kế hệ thống làm mát, chiếu sáng tự động khi trời tối và hệ 

thống chiếu sáng giúp ổn định nhiệt độ khi úm gà con 

- Thiết kế hệ thống hiển thị thống số nhiệt độ cho chuồng nuôi. 

- Xây dựng mô hình trang trại thông minh 

52 Đại học Thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho nhà máy hóa chất Việt Trì 

Đỗ Văn 

Thuận 

Trần Văn 

Dũng 

- Phân biệt phụ tải điện và phân tích yêu cầu cung cấp điện cho  

nhà máy. 

- Lựa chọn phƣơng án và thiết kế cung cấp điện cho nhà máy. 

- Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện trong mạng điện. 

- Tính toán một số đại lƣợng liên quan. 

- Thiết kế bản vẽ nguyên lý cho nhà máy. 
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53 Đại học Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ, độ 

ẩm trong nông trại qua RS485 

Thân Nhân 

Quyết 

Lê Thị Thu 

Phƣơng 

Đồ án đƣa ra mô hình một nông trại trông thực tế. Những thông số 

ảnh hƣởng tới việc cây trồng nhƣ nhiệt độ, độ ẩm đất, độ ẩm không 

khí. Thông số kỹ thuật và nguyên lý cơ bản của các thiết bị sử dụng 

trong đồ án. Tác giả thống kê lại đƣa ra lƣu đồ thuật toán và lập trình 

hệ thống giám sát và điểm khiển của nông trại. 

54 Đại học Thiết kế điều khiển nhà thông 

minh. 

Triệu Văn 

Hội 

Lê Thị Thu 

Phƣơng 

Ngôi nhà thông minh là mô hình đã và đang đƣợc đƣa ra nghiên cứu 

và ứng dụng. Tác giả đã đƣa ra phƣơng pháp điều khiển tự động trong 

ngôi nhà thông minh bằng phƣơng pháp mới với việc bật tắt thiết bị 

bằng bluetooth, có hệ thống cảnh báo khí gas và đồng thời có hệ 

thống cửa an toàn sử dụng RFID.  

55 Đại học Thiết kế hệ thống giám sát và báo 

động khí gas cho dãy nhà trọ sinh 

viên. 

Lù Văn 

Kháng 

Dƣơng Chính 

Cƣơng 

Thu thập nồng độ khí gas, đƣa ra cảnh báo bằng chuông và sms 

56 Đại học Thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho chung cƣ Startup Tower. 

Hà Văn 

Giang 

Dƣơng Chính 

Cƣơng 

Khảo sát, thu thập dữ liệu, tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho chung cƣ. 

57 Đại học Thiết kế hệ thống đếm và phân 

loại sản phẩm. 

Đào Anh Tú Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

Khảo sát, thiết kế và tính toán cho mô hình hệ thống phân loại sản 

phẩm. 

58 Đại học Thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho chung cƣ Tiến Bộ. 

Trần Văn 

Tùng 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

Khảo sát, thu thập dữ liệu, tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện 

cho chung cƣ. 

59 Đại học Mô phỏng hệ thống cảm biến 

khoảng cách trên dòng xe Ford 

Explorer 

Phạm Thế 

Anh 

Tống Ngọc 

Linh 

-Tìm hiểu về dòng cảm biến khoảng cách trên ô tô nói chung và dòng 

xe Ford Explorer nói riêng.  

- Thiết kế, chế tạo bản mạch mô phỏng hoạt động của cảm biến 

khoảng cách 

60 Đại học Mô phỏng hệ thống gạt mƣa rửa 

kính trên ô tô suzuki Swift bằng 

phần mềm Autodesk Inventor 

Nguyễn 

Thanh Thành 

Tống Ngọc 

Linh 

- Tìm hiểu về hệ thống gạt mƣa rửa kính trên ô tô nói chung và dòng 

xe Suzuki Swift nói riêng. 

- Thiết kế, mô phỏng hoạt động của hệ thống gạt mƣa trên ô tô Suzuki 

Swift bằng phần mềm Autodesk Inventor  
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61 Đại học Mô phỏng hệ thống lái trợ lực 

thủy lực trên xe Toyota corolla 

Nguyễn Văn 

Sơn 

Tống Ngọc 

Linh 

- Tìm hiểu về hệ thống lái thủy lực trên ô tô nói chung và dòng xe 

Toyota Corolla nói riêng. 

- Thiết kế, mô phỏng hoạt động của hệ thống lái thủy lực trên ô tô 

Toyota Corolla bằng phần mềm Autodesk Inventor 

62 Đại học Tính toán, thiết kế và mô phỏng 

động cơ xăng trên phần mềm 

Inventor 

Đỗ Hải 

Dƣơng 

Lƣơng Quang 

Huy 

- Tổng quan về động cơ đốt trong 

- Tính toán, thiết kế động cơ xăng I4. 

- Mô phỏng động cơ xăng I4 trên phần mềm Inventor. 

63 Đại học Tính toán, thiết kế và mô phỏng 

hộp số ô tô trên phần mềm 

Inventor 

Nguyễn 

Mạnh Linh 

Lƣơng Quang 

Huy 

- Tổng quan về hộp số ô tô 

- Tính toán, thiết kế hộp số ô tô 

- Mô phỏng hộp số ô tô trên phần mềm Inventor. 

64 Đại học Tính toán, thiết kế và mô phỏng 

hệ thống lái trên phần mềm 

Inventor 

Trịnh Đình 

Tài 

Lƣơng Quang 

Huy 

- Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô. 

- Tính toán thiết kế hệ thống lái trên xe Honda Civic. 

- Mô phỏng hệ thống lái bằng phần mềm Inventor. 

65 Đại học Phân tích hệ thống điều hòa trên ô 

tô và thiết kế mô hình điều khiển 

của hệ thống 

Phan Hải 

Hiền 

Trần Xuân 

Trọng 

- Tìm hiểu, nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống 

điều hòa trên ô tô.  - Phân tích thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển 

của hệ thống điều hòa trên ô tô. 

66 Đại học Phân tích hệ thống phanh ABS 

trên ô tô và thiết kế mô hình điều 

khiển của hệ thống 

Nguyễn Gia 

Huy 

Trần Xuân 

Trọng 

- Tìm hiểu, nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống 

ABS trên ô tô. 

 - Phân tích thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển của hệ thống ABS 

trên ô tô. 

67 Đại học Phân tích hệ thống điều khiển 

chạy tự động CCS trên ô tô và 

thiết kế mô hình điều khiển của hệ 

thống 

Nguyễn Văn 

Đức 

Trần Xuân 

Trọng 

- Tìm hiểu, nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống 

CCS trên ô tô. 

 - Phân tích thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển của hệ thống CCS 

trên ô tô. 

68 Đại học Thiết kế, mô phỏng hệ thống treo 

ô tô con bằng phần mềm 

SolidWorks 

Bùi Văn Hòa Nguyễn Vôn 

Dim 

Hiểu đƣợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống treo ô tô con; 

Thiết kế đƣợc các chi tiết, bộ phận của mô hình hệ thống treo ô tô con; 

Lắp ráp đƣợc hoàn chỉnh mô hình hệ thống treo ô tô con; 

Mô phỏng đƣợc hoạt động của mô hình hệ thống treo ô tô con; 

Chế tạo đƣợc mô hình hệ thống treo ô tô con bằng công nghệ in 3D. 
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69 Đại học Thiết kế, mô phỏng động cơ ô tô 

V6 bằng phần mềm SolidWords 

Nguyễn Tiến 

Mạnh 

Nguyễn Vôn 

Dim 

Hiểu đƣợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ ô tô V6; 

Thiết kế đƣợc các chi tiết, bộ phận của mô hình động cơ ô tô V6; 

Lắp ráp đƣợc hoàn chỉnh mô hình động cơ ô tô V6; 

Mô phỏng đƣợc hoạt động của mô hình động cơ ô tô V6; 

Chế tạo đƣợc mô hình động cơ ô tô V6 bằng công nghệ in 3D. 

70 Đại học Thiết kế, mô phỏng cơ cấu phanh 

đĩa và hộp cầu vi sai ô tô bằng 

phần mềm SolidWorks 

Nguyễn 

Quốc Khởi 

Nguyễn Vôn 

Dim 

Hiểu đƣợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu phanh đĩa và hộp 

cầu vi sai ô tô con; 

Thiết kế đƣợc các chi tiết, bộ phận của cơ cấu phanh đĩa và hộp cầu vi 

sai ô tô con; 

Lắp ráp đƣợc hoàn chỉnh mô hình cơ cấu phanh đĩa và hộp cầu vi sai 

ô tô con; 

Mô phỏng đƣợc hoạt động của mô hình cơ cấu phanh đĩa và hộp cầu 

vi sai ô tô con; 

Chế tạo đƣợc mô hình cơ cấu phanh đĩa và hộp cầu vi sai ô tô con 

bằng công nghệ in 3D. 

71 Đại học Ứng dụng máy G-SCAN, chẩn 

đoán lỗi trên một số dòng xe du 

lịch 

Hoàng Anh 

Tuấn 

Trần Tuấn Việt Tổng quan về máy quét lỗi GSAN, cách sử dụng máy GSAN và ứng 

dụng vào quá trình kiểm tra và chẩn đoán lỗi trên một số dòng xe phổ 

thông hiện nay nhƣ: Suzuki attrage, swift. 

72 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực 

điện trên xe Corolla Altis 2014 

Nguyễn 

Đình Dũng 

Trần Tuấn Việt Tổng quan về hệ thống trợ lực lái điện và cụ thể hơn trên dòng xe 

Corolla Altis 2014. Thành phần của hệ thống, nguyên tắc hoạt động, 

quy trình kiểm tra, chẩn đoán và bảo dƣỡng. 

73 Đại học Nghiên cứu hệ thống cảm biến 

động cơ trên xe Toyota Vios 2014 

Lê Văn Đức Trần Tuấn Việt Tổng quan về hệ thống cảm biến trên ô tô và cụ thể hơn trên dòng xe 

Toyota Vios 2014. Thành phần của hệ thống, nguyên tắc hoạt động, 

quy trình kiểm tra, chẩn đoán và cách khắc phục lỗi 

74 Đại học Nghiên cứu hệ thống trang bị điện 

trên Toyota Inova 2014 

Trần Xuân 

Tuấn 

Trần Tuấn Việt Tổng quan về hệ thống trang bị điện trên ô tô và cụ thể hơn trên dòng 

xe Toyota Inova 2014. Thành phần của hệ thống, nguyên tắc hoạt 

động, quy trình kiểm tra, chẩn đoán và cách khắc phục lỗi. 
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1  Thạc sĩ Nghiên cứu phƣơng 

pháp biến đổi cảm 

xúc ngƣời nói trong 

tiếng nói dùng kỹ 

thuật phân rã ma 

trận không âm 

Trần Ích Đại PGS.TS. Phùng 

Trung Nghĩa 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về biến đổi cảm xúc trong tiếng 

nói. Tại Việt Nam cũng có một số nghiên cứu ban đầu về cảm xúc ngƣời 

nói trong tiếng nói nhƣng vẫn chƣa có nhiều các nghiên cứu đánh giá 

một cách tổng hợp vấn đề biến đổi cảm xúc ngƣời nói trong tiếng nói 

cũng nhƣ ứng dụng của kỹ thuật phân rã ma trận không âm trong biến 

đổi cảm xúc ngƣời nói. Vì vậy, luận văn này nghiên cứu một số phƣơng 

pháp biến đổi cảm xúc ngƣời nói trong tiếng nói, trong đó tập trung vào 

phƣơng pháp sử dụng kỹ thuật phân rã ma trận không âm, đánh giá thực 

nghiệm các phƣơng pháp, và đƣa ra những khuyến nghị.     

2  Thạc sĩ Dự báo chuỗi thời 

gian mờ với ngữ 

nghĩa định lƣợng tối 

ƣu của đại số gia tử 

và ứng dụng 

Nguyễn Văn Dần TS. Nguyễn Duy 

Minh 

Chuỗi thời gian mờ do Song và Chissom đƣa ra năm 1993, hiện nay có 

rất nhiều tác giả trên thế giới quan tâm nghiên cứu mô hình dự báo 

chuỗi thời gian mờ cho mục đích dự báo. Đại số gia tử là một tiếp cận 

mới đƣợc các tác giả N.C.Ho và W. Wechler xây dựng vào những năm 

1990, 1992 khi đƣa ra một mô hình tính toán hoàn toàn khác biệt so 

với tiếp cận mờ. Những ứng dụng của tiếp cận đại số gia tử cho một số 

bài toán cụ thể trong lĩnh vực dự báo, điều khiển,…đã mang lại một số 

kết quả quan trọng khẳng định tính ƣu việt của tiếp cận này.  Luận văn 

trình bày mô hình tính toán và thuật toán dự báo sử dụng đại số gia tử, 

Thuật toán dự báo sử dụng đại số gia tử với giá trị định lƣợng ngữ 

nghĩa đƣợc hiệu chỉnh qua tham số để tìm ra mô hình mờ dựa trên đại 

số gia tử tối ƣu. Kết quả đƣợc thực hiện cài đặt thử nghiệm trên số liệu 

nhập học của trƣờng đại học Alabama để so sánh với các mô hình dự 

báo của Chen. Qua bảng số liệu so sánh có thể thấy rõ tính ƣu việt của 

tiếp cận đại số gia tử so với tiếp cận mờ, từ đó ứng dụng mô hình dự 

báo dựa trên đại số gia tử để dự báo cho tuyển sinh trƣờng Đại học 

Điều dƣỡng Nam Định. 

3  Thạc sĩ Nghiên cứu phƣơng 

pháp lọc nhiễu thích 

nghi trong tách tiếng 

tim và tiếng phổi 

Đỗ Ngọc Điệp PGS.TS. Phùng 

Trung Nghĩa 

Bài toán tách tiếng tim và tiếng phổi từ âm thanh thu đƣợc từ ống nghe 

là rất quan trọng khi xây dựng các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng 

với tiếng tim. Có nhiều cách tiếp cận trong bài toán tách tiếng tim và 

tiếng phổi. Trong đó, mƣợn ý tƣởng từ việc sử dụng bộ lọc thích nghi 
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trong triệt nhiễu tín hiệu, một số nghiên cứu gần đây đã thử nghiệm sử 

dụng bộ lọc thích nghi ƣớc lƣợng trung bình phƣơng tối thiểu LMS 

trong bài toán tách tiếng tim, phổi và đã thu đƣợc nhiều kết quả quan 

trọng. Luận văn này kiểm nghiệm lại các kết quả nghiên cứu đã có 

bằng dữ liệu thực nghiệm của Benley đƣợc sử dụng nhiều trong các 

nghiên cứu về phân tích tiếng tim, phổi trong chẩn đoán lâm sàng.     

4  Thạc sĩ Phƣơng pháp phát 

hiện và giám sát 

khuôn mặt qua 

Camera trong thời 

gian thực 

Bế Lãng Dũng TS. Nguyễn Toàn 

Thắng 

Thị giác máy (Computer Vision) là một lĩnh vực thu hút nhiều nghiên 

cứu và đã đạt đƣợc nhiều kết quả ấn tƣợng trong thời gian gần đây. 

Một trong những vấn đề quan trọng của lĩnh vực này là nhận diện 

khuôn mặt ngƣời và giám sát để ứng dụng trong các bài toán thực tế. 

Xác định khuôn mặt ngƣời (Face detection) là một kỹ thuật xác định 

các vị trí và các kích thƣớc của khuôn mặt trong ảnh bất kỳ (ảnh kỹ 

thuật số). Kỹ thuật này nhận biết các đặc trƣng khuôn mặt và bỏ qua 

những cảnh khác nhƣ: toàn nhà, cây cối, cơ thể... Bên cạnh bài toán 

xác định khuôn mặt ngƣời còn có bài toán giám sát khuôn mặt cũng  có 

nhiều kết quả nghiên cứu đƣợc công bố. Những phƣơng pháp cổ điển 

và áp dụng rộng rãi bao gồm lọc Kalman, phƣơng pháp so khớp mẫu, 

giám sát dựa trên mô hình 3D của đối tƣợng  v.v… Tuy nhiên, các 

phƣơng pháp này đều có những hạn chế nhất định và việc xây dựng 

một phƣơng pháp giám sát vật thể hiệu quả hơn vẫn đang là một nhu 

cầu cấp thiết, cả về tính khoa học lẫn thực tiến. Đề tài nghiên cứu thuật 

toán phát hiện khuôn mặt trong các video frame và theo dõi chuyển 

động của các khuôn mặt. Thuật toán đảm bảo khả năng phát hiện và 

theo dõi nhiều khuôn mặt theo thời gian thực với dữ liệu thu trực tiếp 

từ camera giám sát. Nếu vị trí khuôn mặt thay đổi liên tục hoặc có biến 

mất/xuất hiện liên tục thì phải đƣa ra cảnh báo. Hiệu quả truy tìm của 

hệ thống cũng nhƣ hiệu quả về dung lƣợng lƣu trữ và thời gian tìm 

kiếm phụ thuộc vào việc đảm bảo tập ảnh huấn luyện cũng nhƣ độ sáng 

của ảnh, các góc nhìn nghiêng cũng nhƣ chất lƣợng ảnh nền… Có thể 

có các dải tần số khác, hoặc thậm chí cả sự kết hợp của các dải tần số, 

có thể cho hiệu suất tốt hơn. Các nghiên cứu tiếp theo trong việc tìm ra 

các dải tần số tối ƣu để nhận ra khuôn mặt sẽ là hƣớng đi tƣơng lai của 

đề tài. 
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5  Thạc sĩ Nghiên cứu xây 

dựng giải pháp bảo 

mật thông tin cho 

các thiết bị IoT và 

ứng dụng 

Vũ Anh Dũng TS. Nguyễn Văn 

Tảo 

Với IoT, nhiều thiết bị đƣợc kết nối với nhau và kết nối với mạng 

Internet. Chính điều này tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh, an toàn, 

chẳng hạn nhƣ bí mật thông tin bị tiết lộ, xác thực sai, dữ liệu bị thay 

đổi hoặc làm giả. Do các thiết bị này đều có chủ sở hữu và ngƣời sử 

dụng nó, nên dữ liệu thu thập đƣợc từ các thiết bị có thể chứa thông tin 

cá nhân liên quan chủ sở hữu hoặc ngƣời sử dụng nó, chẳng hạn nhƣ 

thói quen, sở thích, hồ sơ sức khỏe…. Vì thế, tiềm ẩn nguy cơ lộ những 

thông tin riêng tƣ trong quá trình truyền dữ liệu, tập hợp, lƣu trữ, khai 

thác và xử lý thông tin của các thiết bị IoT. Xuất phát từ lý do trên luận 

văn Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin cho các thiết bị 

IoT ứng dụng. Luận văn tập trung tìm hiểu cấu trúc hệ thống IoT, các 

giải pháp bảo mật cho thiết bị IoT, các công cụ hỗ trợ bảo mật cho thiết 

bị IoT và tập trung nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật cho các 

thiết bị IoT trong gia đình (SmartHome) hoặc mô hình nông nghiệp 

thông minh.  

6  Thạc sĩ Nghiên cứu hiệu 

ứng bóng đổ từ hai 

nguồn sáng trong 

biểu diễn vật thể 3D 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

TS. Vũ Đức Thái Luận văn đã thực hiện nghiên cứu về bài toán biểu diễn mô hình 3D 

của vật thể tập trung vào vấn đề bóng đổ của vật thể khi có các nguồn 

sáng chiếu tới nhƣ trong tự nhiên. Từ những lý thuyết cơ bản về vật lý 

quang học, hiện tƣợng chiếu sáng, bóng của một vật, lý thuyết về xây 

dựng mô hình 3D của một vật, thuật toán tính toán trong không gian đồ 

họa thực tại ảo để có thể biểu diễn bóng đổ của một vật tạo ra từ hai 

nguồn sáng. Từ đó khảo sát thực tiễn và xây dựng chƣơng trình mô 

phỏng một vài hiện vật của bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với 

hiệu ứng bóng đổ từ hai nguồn sáng trong không gian trƣng bày. 

Chƣơng trình đƣợc cài đặt với ngôn ngữ lập trình Visual C# và công cụ 

hỗ trợ là Enginer Unity 3D. Chƣơng trình thực nghiệm đã thực hiện 

các chức năng hiển thị và tƣơng tác 3D với mô hình lồng ghép một số 

vật thể trong không gian; cho phép xoay mô hình quan sát theo nhiều 

góc khác nhau, thay đổi độ sáng, màu sắc ánh sáng, vị trí chiếu 

sáng…). Luận văn đã vận dụng tốt lý thuyết, thuật toán vào mô phỏng 

thành côngmột số đối tƣợng 3D, thiết kế kịch bản biểu diễn một không 

gian trƣng bày nhỏ trong bảo tàng, thể hiện các hình ảnh đặc trƣng 

bóng đổ của vật dƣới hai nguồn sáng khác nhau, khi tĩnh và khi quay; 
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Tuy nhiên chƣơng trình thực nghiệm chỉ dừng ở việc mô phỏng ít hiện 

vật và không gian trƣng bày cố định, ánh sáng đơn sắc, chƣa thể hiện 

đƣợc hiện tƣợng nhiễu trong thực tế. 

7  Thạc sĩ Đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ dữ liệu đa 

phƣơng tiện trong 

mạng Ad hoc 

Trần Thế Huynh PGS.TS. Phạm 

Thanh Giang 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG AD HOC VÀ CƠ SƠ DỮ LIỆU 

ĐA PHƢƠNG TIỆN 

CHƢƠNG 2: ĐIỀU KHIỂN LUỒNG DỮ LIỆU VÀ ĐỘ CÔNG 

BẰNG TRONG 802.11 e 

CHƢƠNG 3: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH 

VỤ 

Việc mô phỏng đƣợc thực hiện nhằm so sánh mức độ hiệu quả của 

thông lƣợng tổng cộng cũng nhƣ mức độ công bằng giữa hai giải pháp: 

802.11e EDCA và giải pháp có điều khiển hàng đợi ở tầng MAC.  

KẾT LUẬN 

IEEE 802.11 đáp ứng tốt các nhu cầu kết nối không dây cho các thiết 

bị di động, tuy nhiên sau một thời gian dài phát triển, chuẩn mạng 

không dây này đã bộc lộ những hạn chế trong việc đảm bảo chất lƣợng 

dịch vụ cho các ứng dụng truyền thông đa phƣơng tiện vốn có những 

đòi hỏi khắt khe về thông lƣợng, độ trễ, tỷ lệ mất mát dữ liệu và biến 

đổi độ trễ.  

8  Thạc sĩ Phân tích mức độ 

an toàn của ứng 

dụng hệ điều hành 

Android dựa trên 

học máy 

Đỗ Quốc Lƣu PGS.TS. Phạm 

Thanh Giang 

Trong thời đại công nghệ hiện nay, khi tất cả mọi thứ  đều đƣợc số hóa, 

cuộc sống, công việc trở nên khó khăn hơn nếu thiếu đi một chiếc điện 

thoại thông minh – smartphone. Dựa vào sự gia tăng về số lƣợng ngƣời 

dùng smartphone, các phần mềm độc hại với mục đích viết ra để trục 

lợi cá nhân cũng theo đó mà nhân lên hằng năm. Những phần mềm này 

ngày càng đƣợc tinh hóa hơn nhằm vƣợt qua các rào cản an ninh của 

Google. Chúng trở nên nhiều và đa dạng khiến những ngƣời dùng bất 

cẩn dễ dàng bị xâm hại. Sau thời gian nghiên cứu, tôi xin đề xuất việc 

kết hợp giữa phƣơng pháp phân tích tĩnh và một số mô hình học máy 

vào việc phân tích mức độ đáng tin cậy của một ứng dụng Android. 

Nghiên cứu này sẽ giúp thiết bị di động của ngƣời dùng tránh khỏi việc 

lƣu trữ một phần mềm nguy hiểm. 

Phƣơng pháp phát hiện mã độc dựa trên việc phân tích chuyên sâu tất 

cả các quyền điều khoản trong ứng dụng Android. Một số ƣu điểm qua 
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thực nghiệm đã đƣợc chứng minh nhƣ: Ý tƣởng thực hiện đơn giản 

nhƣng tối ƣu, kỹ thuật học máy hỗ trợ phát hiện mọi loại mã độc kể cả 

những mã độc mới nhất… Có thể nói, ý tƣởng đánh giá chƣơng trình 

dựa trên “quyền” là một ý tƣởng lớn. Ngoài việc có thể tối giản chi phí 

tài nguyên phục vụ nghiên cứu, phƣơng pháp cũng đem tới cái nhìn 

trực diện cho ngƣời dùng về mức độ nguy hại của từng ứng dụng. Vì 

vậy, đây là một ý tƣởng cần đƣợc duy trì và tiếp tục nâng cấp trong 

công việc phục vụ nghiên cứu bảo mật Android. 

9  Thạc sĩ Nghiên cứu về giao 

thức bảo mật cho 

IOT trên chip 

ESP8266 

Pasitxay Phimphinith TS. Đỗ Thị Bắc Mạng cảm biến không dây và Internet di động là nền tảng để phát triển 

IoT. Hiện tại, có nhiều nền tảng IoT dựa trên mạng cảm biến không 

dây và internet di động, bao gồm khung phần mềm đầu cuối, cảm biến, 

thiết bị vật lý, thiết bị đầu cuối thông minh, mạng và phần mềm ứng 

dụng. Hiện nay, với sự phổ biến của các ứng dụng IoT, các yêu cầu bảo 

mật của IoT ngày càng đa dạng, các yêu cầu bảo mật trở nên quan 

trọng và giao thức bảo mật internet tiêu chuẩn chung đƣợc coi là không 

còn áp dụng đƣợc trong IoT. Thực tế tài nguyên thiết bị IoT bị hạn chế, 

vì các thiết bị này có liên quan đến nhau và tiếp xúc với nhiều cuộc tấn 

công, chẳng hạn nhƣ nghe lén, giả mạo và gây nhiễu, nên cần phải bảo 

mật nhiều hơn. Trong những năm gần đây, mã hóa khóa đối xứng và 

mật mã bất đối xứng đã đƣợc sử dụng để tăng cƣờng bảo mật cho IoT. 

Luận văn này nghiên cứu cơ chế truyền bảo mật M2M trong môi 

trƣờng IoT và đề xuất một giao thức truyền bảo mật hạng nhẹ, sử dụng 

cơ chế thỏa thuận khóa xác thực hai chiều nhằm ứng dụng cho IoT. 

Vấn đề bảo mật đƣợc đề xuất và đã đƣợc thiết kế và thực hiện. Cụ thể  

nhƣ sau: Chủ đề của luận văn là giao thức truyền an toàn của các thiết bị 

IoT dựa trên vi mạch ESP8266 đƣợc nghiên cứu. Một giao thức thỏa 

thuận khóa ECDH xác thực hai chiều dựa trên đƣờng cong 25519 cũng 

đƣợc thảo luận. Sơ đồ truyền an toàn M2M dựa trên vi mạch ESP8266 

đƣợc thiết kế và triển khai. Đồng thòi nghiên cứu đã chỉ ra rằng mô hình 

bảo mật ECDH xác thực hai chiều dựa trên đƣờng cong 25519 có thể 

phù hợp hơn với các thiết bị giá rẻ, đặc biệt là các thiết bị ESP8266. Nó 

có thể chống lại một loạt các cuộc tấn công bảo mật bao gồm tấn công 

sửa đổi, tấn công lại và tấn công trung gian và có tính khả thi cao. 
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10  Thạc sĩ Nghiên cứu một số 

thuật toán lọc thƣ 

rác và ứng dụng 

trong lọc email nội 

bộ 

Khamchan 

Phomthavong 

 

TS. Nguyễn Hải 

Minh 

Mạng Internet ra đời đã mang lại cho con ngƣời những tiên ích hết sức 

to lớn và quan trọng, một trong những tiện ích đó là dịch vụ thƣ điện 

tử. Vì, đó là phƣơng tiện giao tiếp đơn giản, tiện lợi, rẻ và hiệu quả 

giúp mọi ngƣời gắn kết và liên lạc với nhau thƣờng xuyên hơn. Tuy 

nhiên, lợi dụng tính mở của công nghệ và cơ chế trao đổi thƣ mà hàng 

ngày ngƣời dùng nhận đƣợc một số thƣ ngoài mong đợi đó là thƣ rác 

(Spam). Thƣ rác thƣờng đƣợc gửi với số lƣợng rất lớn thƣờng vì mục 

đích quảng cáo, thậm trí là đính kèm mã độc dƣới dạng Virus gây 

phiền toài cho ngƣời dùng, làm giảm tốc độ xử lý của máy chủ mail 

server.Thƣ rác (spam) là thƣ điện tử đƣợc gửi hàng loạt với nội dung 

mà ngƣời nhận không mong đợi, không muốn xem, hay chứa những 

nội dung không liên quan đến ngƣời nhận và thƣờng đƣợc sử dụng để 

gửi thông tin quảng cáo. Do có giá thành tƣơng đối thấp so với các 

phƣơng pháp quảng cáo khác, thƣ rác hiện chiếm một tỷ lệ lớn và ngày 

càng tăng trong tổng số thƣ điện tử đƣợc gửi qua Internet. Sự xuất hiện 

và gia tăng thƣ rác không những gây khó chịu và làm mất thời gian của 

ngƣời nhận mà còn ảnh hƣởng tới đƣờng truyền Internet và làm chậm 

tốc độ xử lý của máy chủ thƣ điện tử, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Xuất 

phát từ lý do đó, đề tài đặt vấn đề nghiên cứu một số thuật toán LỌC 

THƢ RÁC, một trong những thuật toán mới đƣợc công bố gần đây để 

đề xuất một mô hình thực nghiệm trên một dịch vụ email thực tế. Qua 

đó hƣớng tới xây dựng ứng dụng bằng cách tích hợp thêm một số 

Module trong hỗ trợ sử dụng dịch vụ sử dụng email. Đề tài đã đạt đƣợc 

những kết quả sau đây: 

- Tìm hiểu tổng quan về thƣ rác, các phƣơng pháp phân loại thƣ rác 

hiện đang sử   dụng   nhƣ: lọc thƣ giác thông quan việc đƣa ra luật lệ 

nhằm hạn chế, ngăn chặn việc gửi thƣ giác, lọc dựa trên địa chỉ IP, lọc 

dựa trên chuỗi hỏi/đáp, lọc dựa trên mạng xã hội, lọc dựa trên lọc nội 

dung... Đồng thời đánh giá ƣu nhƣợc điểm của các phƣơng pháp. 

- Tìm hiểu về thuật toán chọn lọc tiêu cực, thuật toán chọn lọc tích cực, 

các khái niệm cơ bản nhƣ: Self, Nonself, bộ dò…một số thuật toán 

trong hệ miễn dịch nhân tạo. 

- Nghiên cứu thuật toán chọn lọc tiêu cực dạng r-chunk và r-contiguous 
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và đƣa ra phƣơng pháp ứng dụng các thuật toán trên cho quá trình phân 

loại thƣ rác. 

- Xây dựng chƣơng trình mô phỏng sử dụng thuật toán kết hợp chọn 

lọc tiêu cực và chọn lọc tích cực PNSA trong hệ miễn dịch nhân tạo và 

áp dụng vào quá trình huấn luyện cũng nhƣ phân loại thƣ rác, đồng 

thời đánh giá chƣơng trình bằng thông số nhƣ: TP, TN, FP, FN và các 

độ đo nhƣ: DR, FPR và Acc trên bộ dữ liệu mẫu sƣu tầm của đơn vị. 

Thử nghiệm phƣơng pháp sinh tập bộ dò dạng r-chunk với các bộ dữ 

liệu chuẩn TREC'07, SpamBase và so sánh kết quả. 

11  Thạc sĩ Nghiên cứu thuật 

toán nội suy sử 

dụng mạng nơ ron 

RBF trong phƣơng 

pháp lập luận mờ 

dựa trên đại số gia 

tử và ứng dụng 

trong điều khiển 

Đinh Thị Phƣơng TS. Nguyễn Duy 

Minh 

Lý thuyết ĐSGT đã đƣợc ứng dụng nhiều nhà khoa học nghiên cứu và 

ứng dụng trong khoa học kỹ thuật. Cụ thể việc nghiên cứu ứng dụng 

phƣơng pháp lập luận mờ dựa trên đại số gia tử vào lĩnh vực điều khiển 

còn tồn tại trong quá trình thực hiện phép nội suy. Qua tìm hiểu khả 

năng sử dụng mạng nơ ron RBF để thực hiện nội suy trên trong 

phƣơng pháp lập luận mờ dựa trên ĐSGT. Luận văn đã chú trọng 

nghiên cứu, trình bày những kiến thức cơ bản về biến ngôn ngữ và mô 

hình mờ, phƣơng pháp lập luận mờ là cơ sở để phát triển phƣơng pháp 

lập luận mờ sử dụng ĐSGT và mạng nơ ron RBF để áp dụng vào trong 

phƣơng pháp lập luận mờ dựa trên ĐSGT vào các bài toán điều khiển 

cụ thể bài toán xấp xỉ mô hình mờ EX1 của Cao-Kandel và bài toán 

điều khiển mô hình máy bay hạ độ cao của Ross. Phƣơng pháp đề xuất 

đƣợc thử nghiệm và so sánh với các phƣơng pháp khác, kết quả thử 

nghiệm rất khả quan và có thể ứng dụng vào các bài toán phức tạp hơn. 

12  Thạc sĩ Nghiên cứu kỹ thuật 

xử lý ảnh ứng dụng 

phát hiện khối u 

trong gan 

Lê Thị Hà Phƣơng 

 

PGS.TS. Đỗ Năng 

Toàn 

Ung thƣ là một căn bệnh nan y, việc phát hiện càng sớm càng làm tăng 

cơ hội cứu sống ngƣời bệnh. Vì vậy, việc cảnh báo ung thƣ sớm là vô 

cùng quan trọng để hỗ trợ bác sỹ trong quá trình chuẩn đoán và điều trị 

cho bệnh nhân. Do đó, luận văn đã thực hiện nghiên cứu kỹ thuật xử lý 

ảnh ứng dụng phát hiện khối u trong gan. Luận văn trình bày khái quát 

về xử lý ảnh, ảnh y tế và bài toán phát hiện bất thƣờng trong gan. Tiếp 

theo, hệ thống hóa một số kỹ thuật phát hiện biên nhƣ kỹ  thuật 

Gradient, kỹ thuật  Laplace, kỹ thuật Canny và kỹ thuật SIFT dùng cho 

việc phát hiện vùng khác biệt hay bất thƣờng trong ảnh lá gan. Kết quả 

nghiên cứu đƣợc thể hiện trên chƣơng trình cài đặt thử nghiệm đƣợc 
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viết bằng ngôn ngữ Visual C++ 2015, chạy trên hệ điều hành Windows 10 

– 64bit, máy tính tốc độ Core i3 1.80 GHz, bộ nhớ 4GB RAM và thƣ viện 

mã nguồn mở OpenCV của intel. Chƣơng trình sử dụng tập ảnh thử 

nghiệm gồm các ảnh chụp cắt lớp CT của lá gan. Tuy nhiên luận văn này 

cũng chỉ trình bày đƣợc một số kỹ thuật và cài đặt chƣơng trình thử 

nghiệm nhỏ. Trong tƣơng lai, nếu đƣợc bổ sung thêm các kỹ thuật khác 

phù hợp với từng loại chuyên khoa và để có thể phát triển thành phần 

mềm hoàn chỉnh cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu trong thời gian dài 

với nhiều nhân lực cả chuyên ngành công nghệ thông tin và y học. 

13  Thạc sĩ Tìm hiểu mô hình 

điện toán đám mây 

và vấn đề bảo mật 

dữ liệu trong điện 

toán đám mây 

Phạm Thị Phƣợng TS. Hồ Văn Canh Luận văn “Tìm hiểu điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trong điện 

toán đám mây” hoàn thành đã đạt đƣợc một số kết quả sau: 

1. Đã nghiên cứu tìm hiểu tổng quan những vấn đề điện toán đám mây 

bao gồm khái niệm, kiến trúc, mô hình cũng nhƣ ƣu, nhƣợc điểm trong 

quá trình sử dụng, ứng dụng thực tiễn. Trên cơ sở đó, đã phân tích làm 

rõ những nội dung cơ bản nhất về an ninh thông tin, phân loại, các bộ 

tiêu chuẩn về an ninh thông tin. Từ đó đi sâu nghiên cứu vấn đề an 

ninh dữ liệu trong mô hình đám mây và phân tích cơ sở toán học, 

nguyên lý, cơ chế hoạt động của hai hệ mật mã RSA và AES. 

2. Với những kết quả nghiên cứu lý thuyết đã đạt đƣợc, luận văn 

nghiên cứu xây dựng giải pháp mã hóa dữ liệu an toàn bằng cách kết 

hợp hai thuật toán mã hóa RSA với AES phục vụ việc mã hóa dữ liệu 

phía ngƣời dùng. 

3. Đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng hệ thống đám mây riêng tự động 

thu thập thông tin dữ liệu. Tổ chức cài đặt, thực nghiệm, đánh giá kết 

quả nghiên cứu về bảo mật dữ liệu hệ thống ở hai khía cạnh ngƣời 

dùng và server. Theo đó đã rút ra những nhận xét về ƣu, nhƣợc điểm 

của giải pháp đề xuất, làm sở cứ khoa học vững chắc để tiếp tục nghiên 

cứu, ứng dụng trong thực tiễn triển khai. 

Tuy nhiên, để giải quyết một cách triệt để những yêu cầu đặt ra, cần tiếp 

tục có những nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng các giải pháp hiện đại cả 

về phần mềm và phần cứng để nâng cao độ bảo mật, an toàn dữ liệu cho 

đám mây. Mặt khác cần tiếp tục phát triển nâng cao khả năng mở rộng cho 

đám mây bằng cách ứng dụng các công nghệ Big data, AI, IoT.v.v. 
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14  Thạc sĩ Kỹ thuật hiển thị 

mô hình 3D và ứng 

dựng vào hiển thị 

một số hệ xƣơng 

ngƣời Lào 

Phoumpaseud 

Sivongsay 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Huân 

Luận văn đã thực hiện nghiên cứu về bài toán kỹ thuật hiển thị mô hình 

3D và ứng dựng vào hiển thị một số hệ xƣơng ngƣời Lào. Baì toán về 

các hệ xƣơng ngƣời là một bài toán luôn chiếm đƣợc sự nghiên cứu 

nhiều của nhà khoa học nói chung và giải phẫu học nói riêng trên thế 

giới quân tâm nghiên cứu. Có nhiều vấn đề xảy ra nhƣ vậy đều liên 

quan nhiều tới các xƣơng khớp. Để hỗ trợ tốt nhất cho vấn đề này thì 

trong ngành y học có những lĩnh vực hẹp nghiên cứu sâu liên quan giải 

phẫu học, cơ xƣơng,... Công nghệ mô phỏng trên máy tính hiện nay, cơ 

thể ngƣời đã đƣợc hiện thị nhiều chiều trong không gian ảo, hay còn 

gọi là thực tại ảo. Trong việc xây dựng bài giảng điện tử cũng nhƣ 

trong các Atlas cho các chi tiết là một vấn đề phức tạp thƣờng đƣợc 

làm thủ công, tốn kém thời gian. 

Đề tài đã tập trung nghiên cứu, xây dựng đƣợc hệ thống Atlas giải 

phẫu ảo bộ xƣơng ngƣời phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu. Kết quả 

đạt đƣợc cụ thể sau: 

1. Nghiên cứu tổng quan tình hình hiện trạng việc xây dựng bài giảng 

điện tử giải phẫu tại các trƣờng học chuyên ngành y. 

2. Nghiên cứu một số kỹ thuật hiển thị bộ xƣơng ảo 3D. 

3.Phân tích thiết kế hệ thống atlas giải phẫu 3D hệ xƣơng ngƣời Lào. 

4. Xây dựng thực nghiệm hệ thống atlas giải phẫu 3D bộ xƣơng ngƣời 

Lào. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đƣợc xây dựng cung cấp một 

atlas giải phẫu 3D bộ xƣơngđƣợc thể hiện dƣới dạng điện tử. 

Ngoài ra, hệ thống phần mềm Atlas giải phẫu còn hỗ trợ xây dựng bài 

giảng điện tử cho Atlas giải phẫu ngƣời nhằm đổi mới phƣơng pháp 

giảng dạy và nâng cao chất lƣợng đào tạo. Vì việc xây dựng đƣợc hệ 

thống Atlas thực tại ảo về bộ xƣơng ngƣời sẽ giúp cho sinh viên, giảng 

viên và bác sỹ sẽ có đƣợc những mô hình về xƣơng ngƣời trực quan 

hơn. 

15  Thạc sĩ Nghiên cứu một số 

phƣơng pháp phân 

lớp và ứng dụng 

trong phân lớp dữ 

Vilaisak 

Sophabmixay 

TS. Nguyễn Văn Núi Kỹ thuật phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu đã và đang đƣợc nghiên 

cứu, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các nƣớc trên thế giới, 

kỹ thuật này tƣơng đối còn mới mẻ tuy nhiên cũng đang đƣợc nghiên 

cứu và dần đƣa vào ứng dụng. Bƣớc quan trọng nhất của quá trình này 
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liệu Protein Sumo 

hóa 

là Khai phá dữ liệu (Data Mining - DM), giúp ngƣời sử dụng thu đƣợc 

những tri thức hữu ích từ những CSDL hoặc các nguồn dữ liệu khổng 

lồ khác. Rất nhiều doanh nghiệp và tổ chức trên thế giới đã ứng dụng 

kĩ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình 

và đã thu đƣợc những lợi ích to lớn. Nhƣng để làm đƣợc điều đó, sự 

phát triển của các mô hình toán học và các giải thuật hiệu quả là chìa 

khoá quan trọng. Vì vậy, trong luận văn này, tác giả sẽ đề cập tới kỹ 

thuật thƣờng dùng trong khai phá dữ liệu, đó là Phân lớp 

(Classification). 

16  Thạc sĩ Nghiên cứu một số 

giải pháp mới trong 

phát triển nông 

nghiệp thông minh 

Silivong Tony 

 

TS. Nguyễn Tuấn 

Minh 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu đến môi trƣờng đã thúc đẩy những ngƣời nông dân lắp đặt nhà 

kính trên các cánh đồng. Nhà kính là một kết cấu kín cung cấp môi 

trƣờng vi phù hợp với sự tăng trƣởng thực vật. Luận văn một mạng 

cảm biến không dây để giám sát thời gian thực về nhiệt độ, độ ẩm 

không khí và độ ẩm trong đất của một nhà kính. Một hệ thống điều 

khiển tự động hóa để quản lý các thông số vi khí hậu đƣợc phát triển để 

tối ƣu hóa các thông số và sử dụng nƣớc. Nút cảm biến xử lý dữ liệu từ 

các bộ cảm biến và khởi động các bộ dẫn động dựa trên thuật toán 

phân ngƣỡng đƣợc lập trình trong bộ vi điều khiển. Cổng nối nhận dữ 

liệu bộ cảm biến và kiểm soát thông tin thông qua công nghệ Wi-Fi và 

truyền dữ liệu đến ứng dụng Web và các ứng dụng Android/ IOS để 

giám sát từ xa. Phần mềm giám sát cung cấp mạng lƣới với các nút 

mạng và thông tin. Hệ thống quản lý thông tin cũng đƣợc thiết kế để 

giám sát dữ liệu vào bất kỳ thời gian đã yêu cầu.  

17  Thạc sĩ Nghiên cứu một số 

phƣơng pháp tìm 

các luật kết hợp 

phân lớp trên tập 

mẫu học và ứng 

dụng trong việc 

chẩn đoán bệnh 

Phạm Thanh Tuấn TS. Lê Văn Phùng Thế kỷ  XXI  đƣợc xem là một kỷ nguyên của công nghệ thông tin. 

Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các lĩnh vực 

trong nhiều năm qua dẫn đến lƣợng dữ liệu, thông tin của nhân loại 

đƣợc lƣu trữ ngày một tăng. Nguồn dữ liệu khổng lồ ấy đƣợc tích lũy 

với tốc độ bùng nổ từ rất nhiều lĩnh vực: khoa học, kinh doanh, giao 

dịch, thƣơng mại, chứng khoán,… Đề tài đi sâu nghiên cứu một mảng 

kỹ thuật khai phá dữ liệu nhằm hỗ trợ cho mục đích sử dụng khác 

nhau. Có mục đích tìm các nhân tố tích cực, có mục đích tìm các lỗi 

lƣu trữ trong tập dữ liệu, có mục đích tìm kiếm nhận dạng tội phạm, 
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gian lận tài chính hoặc cũng có thể làm dự báo, phân tích thị trƣờng… 

Trong phạm vi ứng dụng rộng rãi nhƣ đã nêu ở trên, việc nghiên cứu 

các thuật toán tìm các luật kết hợp phân lớp dựa trên tập mẫu học đã 

mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất lớn. Đề tài thực hiện với hy 

vọng sẽ đóng góp phần khoa học nhất định trong việc tổng hợp, đánh 

giá một nhiệm vụ khai phá dữ liệu quan trọng nhằm phát hiện những tri 

thức có ý nghĩa lớn, bảo đảm cơ sở toán học trong chuyên ngành khoa 

học máy tính. Từ những thuật toán đƣợc nghiên cứu, tìm hiểu trong 

luận văn, áp dụng vào thực tế với phần mềm chẩn đoán bệnh cúm. 

Phần mềm đƣợc thực hiện với ngôn ngữ lập trình Visual C#. Phần 

mềm thực nghiệm đã thực hiện phân tích các triệu chứng của ngƣời 

bệnh dựa trên các số liệu thu thập và đƣa ra kết luận ngƣời bệnh có hay 

không bị cúm. Luận văn đã vận dụng tốt lý thuyết, thuật toán áp dụng 

vào chƣơng trình chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên chƣơng trình thực nghiệm 

mới chỉ dừng lại ở chẩn đoán bệnh cúm mà chƣa ứng dụng thực tiễn 

với các loại bệnh khác. 

18  Thạc sĩ Nghiên cứu thuật 

toán tách từ tiếng 

Lào và xây dựng hỗ 

trợ tra cứu từ mới 

tiếng Lào - Việt 

End Vongphasith 

 

 

TS. Nông Thị Hoa Nghiên cứu,  khảo sát tổng quan các công trình nghiên cứu về ngôn 

ngữ tự nhiên trong nƣớc và quốc tế; Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về 

ngôn ngữ  tiếng Lào; Nghiên cứu các phƣơng pháp phân đoạn từ dựa 

trên từ điển; Thu thập và xây dựng từ điển song ngữ Việt-Lào; Xây 

dựng ứng dụng từ điển song ngữ Việt-Lào. 

19  Thạc sĩ Nghiên cứu, cài đặt 

một số thuật toán 

phân cụm, phân lớp 

dữ liệu và ứng 

dụng. 

Nguyễn Minh Tâm TS. Nguyễn Văn Núi 1. Trình bày đầy đủ và chi tiết các vấn đề liên quan đến khai phá dữ 

liệu và phát hiện tri thức; các thuật toán phân cụm, phân lớp dữ liệu và 

ứng dụng. Qua đó ta có thể thấy đƣợc quá trình phát hiện tri thức nói 

chung và khai phá dữ liệu nói riêng, liệt kê một số điểm chính về ứng 

dụng cũng nhƣ thách thức của khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức. 

Sau đó là  khả năng áp dụng của từng phƣơng pháp, các ƣu nhƣợc điểm 

của từng phƣơng pháp đối với từng loại dữ liệu, khả năng áp dụng vào 

các bài toán thực tiễn.  

2. Giới thiệu và trình bày công cụ phần mềm Weka (Waikato 

Environment for Knowledge Analysis) - một bộ phần mềm học 

máy đƣợc Đại học Waikato, New Zealand phát triển bằng Java, ứng 

dụng trong phân lớp, phân cụm dữ liệu.  
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3. Cài đặt, cấu hình phần mềm Weka và tiến hành phân cụm, phân lớp 

dữ liệu thực hiện trong phân cụm, phân lớp dữ liệu khách hàng bank-

k.arff. 

20  Thạc sĩ Đánh giá một số 

giao thức lớp MAC 

trong mạng cảm 

biến không dây 

Dƣơng Thế Vinh PGS.TS. Phạm Việt 

Bình 

Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network-WSN) ngày 

càng hiện đại và ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của xã hội. 

Với ƣu điểm nhƣ kích thƣớc nhỏ ngọn, tiêu thụ ít năng lƣợng và đa 

chức năng phù hợp với xu thế IoT và cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4.  

Tuy nhiên, việc tối ƣu hiệu suất cho mạng cảm biến không dây, cũng 

nhƣ nâng cao hiệu năng của giao thức lớp mạng đang đƣợc quan tâm 

nghiên cứu, trong đó việc phân tích và đánh giá giao thức lớp MAC 

trong WSN là một bƣớc quan trọng để thực hiện công việc nghiên cứu 

này.  

Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu tổng thể về mạng cảm biến 

không dây (WSN), ứng dụng và một số giao thức trong lớp MAC nhằm 

mục tiêu sử dụng năng lƣợng một cách hiệu quả và thích ứng để kéo 

dài thời gian sống của toàn hệ thống mạng 

21  Thạc sĩ Một số dạng nguồn 

sáng và sự chiếu 

sáng trong thực tại 

ảo 

Mông Đức Hùng  PGS.TS. Đỗ Năng 

Toàn 

Luận văn đã thực hiện nghiên cứu về bài toán các dạng nguồn sáng và 

sự chiếu sáng trong thực tại ảo. Từ lý thuyết cơ bản về ánh sáng, về vật 

lý quang học, hiện tƣợng chiếu sáng, bóng của một vật và một số kỹ 

thuật chiếu sáng để mô phỏng các nguồn sáng và sự chiếu sáng trong 

thực tế ảo. Từ đó khảo sát thực tiễn và xây dựng chƣơng trình mô 

phỏng nguồn sáng và sự chiếu sáng trong thực tại ảo. Chƣơng trình 

đƣợc cài đặt với ngôn ngữ Visual C++. Chƣơng trình thực nghiệm đã 

thực hiện chức năng lấy nguồn sáng và chiếu sáng cho ảnh. Luận văn 

đã vận dụng tốt lý thuyết, thuật toán vào mô phỏng thành công một số 

nguồn sáng khác nhau. Tuy nhiên, chƣơng trình thực nghiệm chỉ dừng 

lại ở việc cung cấp nguồn sáng đơn sắc 

22  Thạc sĩ Tối ƣu hóa truy vấn 

trong các CSDL 

phân tán 

Lƣơng Kim Cƣơng PGS.TS. Đoàn Văn 

Ban 

Cơ sở dữ liệu phân tán đã đáp ứng một phần lớn các nhu cầu trong  

thực tế về dữ liệu phục vụ công tác quản lý ngày càng lớn và đa dạng. 

Đặc biệt, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán đã giải quyết đƣợc vấn 

đề lƣu trữ dữ liệu và phục vụ cho nhiều ngƣời dùng ở phân tán khắp 

mọi nơi. 
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Khi khối lƣợng thông tin phải xử lý ngày càng lớn, đa dạng và phong 

phú, dữ liệu đƣợc phân bố nhiều nơi thì vấn đề đặt ra là xử lý thông tin 

nhƣ thế nào để giảm chi phí đến mức tối thiểu. Một trong các giải pháp 

có tính khả thi là phải tối ƣu hóa các câu lệnh khi truy vấn dữ liệu. 

Nghiên cứu về tối ƣu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán là cần 

thiết để khai thác có hiệu quả dữ liệu phân tán. Vì vậy tối ƣu hóa truy 

vấn trong các cơ sở dữ liệu phân tán là một vấn đề quan trọng và cấp 

thiết trong các cơ sở dữ liệu phân tán. 

Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Khái quát về cơ sở dữ liệu phân tán: Khái niệm về cơ sở dữ 

liệu phân tán, ƣu nhƣợc điểm của cơ sở dữ liệu phân tán, các mức trong 

suốt phân tán, kiến trúc tham chiếu của cơ sở dữ liệu phân tán, các kỹ 

thuật xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán. 

Chƣơng 2: Trình bày tối ƣu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán: 

Quá trình xử lý truy vấn, tối ƣu hóa truy vấn dựa vào phƣơng pháp tối 

ƣu đàn kiến, trình bày một số thuật toán tối ƣu hóa truy vấn 

Chƣơng 3: Cài đặt thuật toán tối ƣu hóa truy vấn phân tán: Xác định 

bài toán, mô hình phân tán cơ sở dữ liệu, sử dụng thuật toán R* để áp 

dụng, trình bày kết quả thử nghiệm và kết luận thực nghiệm. 

Với phạm vi của đề tài “Tối ƣu hóa truy vấn trong các cơ sở dữ liệu 

phân tán”, luận văn đã đạt đƣợc một số kết quả sau: 

- Trình bày khái quát về cơ sở dữ liệu phân tán, phân tích các đặc điểm 

của cơ sở dữ liệu phân tán, các kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu phân 

tán 

- Giới thiệu các bƣớc trong quá trình xử lý truy vấn, giới thiệu một số 

thuật toán tối ƣu hóa truy vấn (thuật toán D-Ingres, thuật toán 

SystemR*, thuật toán SDD-1, thuật toán Hybrids đàn kiến tối ƣu) 

- Cài đặt và đánh giá tính hiệu quả của thuật toán R* 

23  Thạc sĩ Đánh giá một số 

giao thức lớp MAC 

trong mạng cảm 

biến không dây 

Dƣơng Thế Vinh PGS.TS. Phạm Việt 

Bình 

Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network-WSN) ngày 

càng hiện đại và ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của xã hội. 

Với ƣu điểm nhƣ kích thƣớc nhỏ ngọn, tiêu thụ ít năng lƣợng và đa 

chức năng phù hợp với xu thế IoT và cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4.  
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Tuy nhiên, việc tối ƣu hiệu suất cho mạng cảm biến không dây, cũng 

nhƣ nâng cao hiệu năng của giao thức lớp mạng đang đƣợc quan tâm 

nghiên cứu, trong đó việc phân tích và đánh giá giao thức lớp MAC 

trong WSN là một bƣớc quan trọng để thực hiện công việc nghiên cứu 

này. 

Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu tổng thể về mạng cảm biến 

không dây (WSN), ứng dụng và một số giao thức trong lớp MAC nhằm 

mục tiêu sử dụng năng lƣợng một cách hiệu quả và thích ứng để kéo 

dài thời gian sống của toàn hệ thống mạng 

24  Thạc sĩ Nhận dạng khuôn 

mặt ngƣời từ 

camera sử dụng đặc 

trƣng Haar-like, 

ứng dụng trong 

giám sát an ninh 

Vũ Thạch An TS. Nguyễn Văn 

Tảo 

1.Trình bày các vấn đề tổng quan, liên quan đến phát hiện và nhận 

dạng khuôn mặt. Bài toán nhận dạng khuôn mặt ngƣời qua camera 

giám sát an ninh. 2 Giới thiệu và trình bày về một số kỹ thuật lựa chọn, 

trích rút đặc trƣng của khuôn mặt để phát hiện và nhận dạng khuôn mặt 

nhƣ đặc trƣng Haar-like, thuật toán AdaBoost, phƣơng pháp PCA, 

LDA, LBP. Một số phƣơng pháp đƣợc tìm hiểu nghiên cứu tổng hợp 

cho thấy sử dụng các đặc trƣng Haar-like kết hợp với phƣơng pháp 

LBP giúp cho việc phát hiện và nhận dạng các khuôn mặt  nhanh và 

chính xác hơn. 3. Cài đặt, xây dựng chƣơng trình thử nghiệm nhận 

dạng khuôn mặt từ camera, sử dụng thƣ viện mã nguồn mở OpenCV và 

ngôn ngữ lập trình Python 

25  Thạc sĩ Công nghệ sinh trắc 

học và bài toán 

nhận dạng vân tay 

Nguyễn Anh Tú TS. Vũ Vinh Quang Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đang diễn ra từ những năm 

2000 gọi là cuộc cách mạng số, thông qua các công nghệ nhƣ Internet 

vạn vật (IoT), Công nghệ sinh học, Công nghệ Nano, mạng xã hội, 

điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn... để chuyển hóa 

toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Trong sự phát triển của thế giới 

số, việc xác thực thông tin một cách tự động và chính xác đang là một 

vấn đề hết sức quan trọng, là một lĩnh vực có nhiều ứng dụng trong xã 

hội. Một trong những vấn đề quan tâm hiện nay là việc xác thực thông 

tin thông qua công nghệ sinh trắc học.  Mục tiêu của luận văn là nghiên 

cứu những kiến thức cơ bản về sinh trắc học. Lý thuyết cơ bản về bài 

toán nhận dạng ảnh và các thuật toán cơ bản về nhận dạng dấu vân tay, 

xây dựng chƣơng trình thử nghiệm nhận dạng dấu vân tay.  Nội dung 

chính của luận văn là tìm hiểu cơ chế về bài toán NDVT, cơ sở toán 
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học của bài toán nhận dạng và các thuật toán NDVT trên thế giới.  

1. Đã tìm hiểu tổng quan về sinh trắc học, mô hình của bài toán NDVT, 

tầm quan trọng của bài toán. 

2. Tìm hiểu các kĩ thuật cơ bản của bài toán NDVT 

3. Các thuật toán cơ bản (tiền xử lý, rút trích đặc trƣng, đối sánh  

vân tay) 

4. Mô tả chi tiết các thuật toán theo từng bƣớc của quá trình NDVT 

5. Xây dựng hệ thống kiểm nghiệm độ chính xác của mô hình nhận 

dạng trên môi trƣờng Matlab. 

Hƣớng phát triển tiếp theo là phát triển và nâng cao chất lƣợng của hệ 

thống nhận dạng với các thuật toán chính xác hơn. 

26  Thạc sĩ Kỹ thuật mô phỏng 

đối tƣợng dạng sợi 

và ứng dụng mô 

phỏng tóc trong 

thực tại ảo 

Long Văn Kỳ PGS.TS. Nguyễn 

Văn Huân 

Mô phỏng sợi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống 

mô phỏng trong thực tại ảo, vì đối tƣợng dạng sợi có thể sử dụng vào 

trong nhiều đối tƣợng ảo nhƣ sợi tóc, sợi vải,... trên con ngƣời ảo. 

Trong mô phỏng sợi, yêu cầu không những phải đảm bảo chất lƣợng 

hình ảnh mà còn phải đáp ứng yêu cầu về tốc độ xử lý. Đề tài luận văn 

tập trung nghiên cứu: "Kỹ thuật mô phỏng đối tượng dạng sợi và ứng 

dụng mô phỏng tóc trong thực tại ảo"  nghiên cứu một số kỹ thuật 

nâng cao hiệu quả mô phỏng các đối tƣợng 3D có hình dạng sợi,... 

nhằm tăng tốc độ mô phỏng đối tƣợng mà vẫn đảm bảo chất lƣợng mô 

hình. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đƣợc thử nghiệm áp dụng vào 

mô phỏng đối tƣợng dạng sợi nhƣ tóc trên nhân vật con ngƣời ảo, vì 

tóc là đối tƣợng có dạng sợi và đặc tính hình học giống nhƣ sợi nên 

việc mô phỏng tóc cũng tƣơng tự nhƣ mô phỏng đối tƣợng dạng sợi 

Luận văn đã tập trung nghiên cứu một số kỹ thuật mô phỏng sợi, kỹ 

thuật nâng cao hiệu quả mô phỏng sợi và ứng dụng của nó trong hệ 

thống mô phỏng con ngƣời ảo. Cụ thể, luận văn đã đạt đƣợc những kết 

quả sau:- Nghiên cứu tổng quan về đồ họa máy tính, thực tại ảo, nghiên 

cứu khái quát về mô hình hóa 3D, phƣơng pháp mô hình hóa, dựng 

hình 3D cũng nhƣ mô phỏng, vai trò của mô phỏng và công nghệ mô 

phỏng trong thực tại ảo.  

- Kỹ thuật mô phỏng sợi dƣới dạng ảnh dựa vào phân chia mô hình 3D 

thành các vùng tƣơng ứng và kỹ thuật ánh xạ. 
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- Kỹ thuật mô phỏng sợi sử dụng mô hình NURBS. 

- Kỹ thuật mô phỏng Mass-Springs. 

- Đã cài đặt thử nghiệm với hai kỹ thuật mô phỏng. 

27  Thạc sĩ Mô phỏng sự tạo 

bóng của vật thể từ 

một nguồn sáng 

trong thực tại ảo 

Hà Thị Chuyên TS. Vũ Đức Thái Đồ họa máy tính là một lĩnh vực phát triển nhất trong tin học. Nó đƣợc 

áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác trong thực tiễn. Bóng 

(Shadow) là một vùng tối nằm giữa một vùng đƣợc chiếu sáng, bóng 

xuất hiện khi một vật thể đƣợc chiếu sáng toàn bộ hoặc một phần, bóng 

là một trong những yếu tố quan trọng nhất của tri giác con ngƣời về 

việc nhận biết các vật thể trong thế giới 3 chiều.  Đề tài tập trung 

nghiên cứu các thuật toán, kỹ thuật thể hiện bóng của vật thể tạo ra bởi 

một nguồn sáng đảm bảo phản ánh đúng với thực tế. Phạm vi nghiên 

cứu tập trung vào vấn đề xác định và mô phỏng bóng của một vật thể 

đƣợc chiếu từ một nguồn sáng, và sự thay đổi của bóng khi thay dổi 

nguồn sáng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Lựa chọn công cụ phù 

hợp nhất cho việc cài đặt, lựa chọn các vật thể và không gian thích hợp 

để phân tích các hình ảnh thực tiễn làm cơ sở đối chứng cho kết quả cài 

đặt, vận dụng thuật toán cài đặt chƣơng trình mô phỏng thể hiện hiệu 

ứng tạo bóng của một số vật thể dƣới tác động của một nguồn sáng, 

cuối cùng là đánh giá rút kinh nghiệm về thuật toán để có thể cải tiến 

việc mô phỏng tốt hơn. Hƣớng phát triển của Luận văn là phân tích và 

giải quyết hết nhƣ khi vật chuyển động với các vận tốc khác nhau, khi 

có ánh sáng nhiễu, vật thể có cấu trúc phức tạp. Mặt khác ứng dụng 

nhiều công cụ phần mềm hỗ trợ tốt hơn.  

28  Thạc sĩ Nghiên cứu kỹ thuật 

ƣớc lƣợng chất 

lƣợng liên kết để cải 

tiến thuật toán chọn 

đƣờng cho giao 

thức AODV 

Phạm Thị Hồng An PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tam 

Luận văn đã thực hiện  nghiên cứu một phƣơng pháp định tuyến xuyên 

tầng, ƣớc lƣợng chất lƣợng của các liên kết từ tầng MAC và truyền 

thông tin ngƣợc lên tầng định tuyến để sử dụng làm thông tin đầu vào 

cho thuật toán chọn đƣờng của giao thức định tuyến. Phƣơng pháp này 

sẽ đƣợc áp dụng thử nghiệm để cải tiến giao thức AODV nhằm tăng 

hiệu năng định tuyến trong mạng MANET.  Luận văn đã nghiên cứu 

thực hiện các nghiên cứu tổng quan về mạng MANET, về cơ chế hoạt 

động của giao thức định tuyến AODV và một số đề xuất cải tiến giao 

thức AODV theo các mục tiêu khác nhau, nghiên cứu về đề xuất cải 

tiến đối với giao thức AODV trong mạng MANET đa chặng có các 
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vùng tắc nghẽn trên cơ sở thay đổi cơ chế chọn đƣờng của giao thức 

AODV theo số chặng thành cơ chế chọn đƣờng theo trễ đầu cuối. 

Phƣơng pháp khai thác thông tin định tuyến liên tầng để lấy thông tin 

về độ trễ của các liên kết tại tầng MAC đã đƣợc sử dụng làm cơ sở để 

tính độ trễ đầu cuối của các con đƣờng tại tầng Mạng. Độ trễ của mỗi 

liên kết tại tầng MAC đƣợc ƣớc lƣợng theo mức độ sử dụng kênh 

truyền của nút nguồn và tỷ lệ lỗi frame của liên kết. Kỹ thuật đo giá trị 

của mức độ sử dụng kênh truyền của một nút mạng và ƣớc lƣợng tỷ lệ 

lỗi của liên kết cũng đã đƣợc đề xuất trong luận án này. Việc bổ sung, 

điều chỉnh về cấu trúc gói tin, cơ chế định tuyến trên giao thức AODV 

đã đƣợc đề xuất để phát triển một giao thức mới có tên gọi AODV-

DM.  Luận văn cũng đã triển khai thực nghiệm bằng mô phỏng kết quả 

nghiên cứu đƣợc đề xuất của giao thức AODV-DM. Mặc dù giao thức 

AODV đã đƣợc cải tiến theo hƣớng chọn đƣờng đi tránh khỏi các vùng 

tắc nghẽn trong mạng MANET nhƣng để hỗ trợ tốt hơn cho việc truyền 

dữ liệu của các chƣơng trình ứng dụng, giao thức này cần tiếp tục cải 

tiến để cung cấp khả năng định tuyến ƣu tiên theo yêu cầu chất lƣợng 

dịch vụ từ tầng Ứng dụng. Đây chính là định hƣớng nghiên cứu tiếp 

theo của đề tài. 

29  Thạc sĩ Nghiên cứu phƣơng 

pháp phân tích ma 

trận SVD và một số 

ứng dụng trong học 

máy 

Pinthip Anon TS. Đàm Thanh 

Phƣơng 

Những năm gần đây, AI - Artificial Intelligence (Trí Tuệ Nhân Tạo), 

và cụ thể hơn là Machine Learning (Học Máy hoặc Máy Học) nổi lên 

nhƣ một bằng chứng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (1 - 

động cơ hơi nƣớc, 2 - năng lƣợng điện, 3 - công nghệ thông tin). Trí 

Tuệ Nhân Tạo đang len lỏi vào mọi lĩnh vực trong đời sống mà có thể 

chúng ta không nhận ra. Machine Learning là một tập con của AI. 

Theo định nghĩa của Wikipedia, Machine learning is the subfield of 

computer science that “gives computers the ability to learn without 

being explicitly programmed”.  Machine Learning là một lĩnh vực nhỏ 

của Khoa Học Máy Tính, nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu 

đƣa vào mà không cần phải đƣợc lập trình cụ thể. Chính vì vậy, việc 

nghiên cứu phát triển các thuật toán Học máy cũng nhƣ xây dựng các 

ứng dụng đang là một đòi hỏi rất bức thiết của những ngƣời làm Khoa 

học máy tính. Nền tảng toán học của Machine Learning đòi hỏi phải có 
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kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính, tối ƣu, xác suất thống kê. 

Việc phân tích một ma trận ra thành tích của nhiều ma trận đặc biệt 

khác (Matrix Factorization hoặc Matrix Decomposition) mang lại 

nhiều ích lợi quan trọng. Đặc biệt là trong các thuật toán Học máy nhƣ 

giảm số chiều dữ liệu, nén dữ liệu, tìm hiểu các đặc tính của dữ liệu, 

giải các hệ phƣơng trình tuyến tính, clustering, và nhiều ứng dụng 

khác. Recommendation System cũng là một trong rất nhiều ứng dụng 

của Matrix Factorization. 

Đề tài luận văn “Nghiên cứu phƣơng pháp phân tích ma trận SVD và 

một số ứng dụng trong học máy” do học viên Pinthip Anon nghiên cứu 

dƣới sự hƣớng dẫn của TS Đàm Thanh Phƣơng. Đề tài tập trung 

nghiên cứu một trong những phƣơng pháp Matrix Factorization rất đẹp 

của Đại số tuyến tính. Phƣơng pháp đó có tên là Singular Value 

Decomposition (SVD). Mọi ma trận đều có thể đƣợc phân tích thành 

tích của ba ma trận đặc biệt và có nhiều ứng dụng. Sau đó các ứng 

dụng cụ thể của SVD về nén ảnh và hệ thống gợi ý sẽ đƣợc nghiên cứu 

trong đề tài. 

Cụ thể, luận văn đã nghiên cứu các vấn đề sau: Nghiên cứu bài toán 

phân tích ma trận SVD; Nghiên cứu ứng dụng SVD trong học máy; 

SVD, Compact SVD và truncated SVD. Nghiên cứu ứng dụng trong 

nén ảnh (Image Compresstion) và hệ thống gợi ý (Recommendation 

System). Các kết quả đạt đƣợc về mặt lý thuyết là giúp học viên hiểu 

rõ về SVD. Các kết quả ứng dụng, học viên đã sử dụng các thƣ viện 

của Python để phân tích SVD đơn giản và áp dụng vào bài toán ứng 

dụng đơn giản. 

30  Thạc sĩ Phƣơng pháp tiếp 

cận theo thiết kế 

xuyên tầng nhằm tối 

ƣu hóa năng lƣợng 

trong mạng 

MANET 

Phạm Văn Cƣờng PGS.TS. Nguyễn 

Văn Tam 

Đề tài này tập trung nghiên cứu vào một số phƣơng pháp và kỹ thuật 

cải tiến giao thức định tuyến dành cho mạng MANET trên cơ sở 

phƣơng pháp tiếp cận xuyên tầng nhằm tối ƣu hóa việc sử dụng năng 

lƣợng trong truyền thông để nâng cao hiệu năng mạng. Trong đó, tập 

trung vào phƣơng pháp sử dụng thông tin về độ mạnh của tín hiệu thu 

đƣợc (RSS) từ tầng vật lý để xây dựng cơ chế điều khiển năng lƣợng 

truyền động tích hợp vào giao thức AODV tại tầng định tuyến nhằm tối 

ƣu việc sử dụng năng lƣợng tại các nút mạng và tăng độ tin cậy của các 
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kênh truyền thông. Luận văn đã thực hiện các công việc sau:  

1. Tìm hiểu tổng quan về mạng MANET và các ứng dụng của nó trong 

thực tế; các công nghệ đang đƣợc sử dụng và triển khai trong mạng 

không dây kiểu không cấu trúc nhƣ IEEE 802.11b, Bluetooth; Nghiên 

cứu về vấn đề định tuyến và cơ chế hoạt động của giao thức định tuyến 

AODV trong mạng MANET. 

2. Nghiên cứu các đề xuất cải tiến mạng MANET theo hƣớng tiếp cận 

xuyên tầng nhằm tiết kiệm năng lƣợng. 

3. Nghiên cứu và cài đặt mô phỏng đề xuất cải tiến giao thức AODV 

thành giao thức CLPC theo hƣớng tiếp cận xuyên tầng nhằm tối ƣu hóa 

năng lƣợng và nâng cao hiệu năng mạng MANET. 

Hƣớng phát triển tiếp theo của luận văn là nghiên cứu để nâng cao chất 

lƣợng cải tiến giao thức AODV thành nhiều giao thức khác nhau theo 

hƣớng tiếp cận xuyên tầng nhằm tối ƣu hóa năng lƣợng và nâng cao 

hiệu năng mạng MANET. 

31  Thạc sĩ Kỹ thuật định tuyến 

đa đƣờng trong 

mạng không dây phi 

cấu trúc 

Nông Thị Hồng TS. Nguyễn Đình 

Dũng 

Luận văn đã thực hiện nghiên cứu về Kỹ thuật định tuyến đa đƣờng 

trong mạng không dây phi cấu trúc . Nghiên cứu về các chiến lƣợc 

định tuyến và cơ chế hoạt động giao thức định tuyến AODV – một 

giao thức định tuyến đơn đƣờng điển hình trong mạng không dây phi 

cấu trúc. Sau đó, nghiên cứu các đề xuất cải tiến giao thức AODV 

thành giao thức AOMDV với mục tiêu nâng cao hiệu năng mạng không 

dây phi cấu trúc. Hiệu năng của giao thức định tuyến đơn đƣờng AODV 

và giao thức định tuyến đa đƣờng AOMDV sẽ đƣợc so sánh, phân tích và 

đánh giá thông qua phần mềm mô phỏng NS2 với nhiều kịch bản mô 

phỏng khác nhau. Luận văn đã thực hiện các công việc sau:  

1. Đề xuất cải tiến thiết kế và triển khai giao thức định tuyến đa đƣờng 

AOMDV  

2. Hiệu năng của giao thức đƣợc cải tiến AOMDV sẽ đƣợc so sánh, 

phân tích và đánh giá với giao thức gốc AODV 

3. Thông qua nhiều kịch bản mô phỏng đƣợc thực hiện trên NS-2.  

Luận văn này đã trình bày về tổng quan về mạng không dây di động 

phi cấu trúc, vấn đề định tuyến trong mạng không dây phi cấu trúc và 

hoạt động chi tiết của một giao thức định tuyến điển hình trong mạng 
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này là giao thức AODV. Trên cơ sở một nghiên cứu đề xuất cải tiến 

giao thức AODV, luận văn đã trình bày chi tiết về kỹ thuật định tuyến 

đa đƣờng đƣợc thiết kế và triển khai trong giao thức định tuyến đa 

đƣờng theo yêu cầu có tên là AOMDV. Đây là giao thức đƣợc cải tiến 

từ giao thức AODV đơn đƣờng nhằm mục đích tìm ra nhiều con đƣờng 

hiệu quả. Giao thức AOMDV đảm bảo tìm đƣợc tập hợp nhiều đƣờng 

không lặp vòng và tách biệt theo liên kết hoặc theo nút. 

32  Thạc sĩ Nghiên cứu phƣơng 

pháp Máy véc tơ hỗ 

trợ với lề mềm và 

ứng dụng phân lớp 

dữ liệu tuyến tính 

có nhiễu 

Sathaphone Savady TS. Đàm Thanh 

Phƣơng 

Luận văn tập trung nghiên cứu phƣơng pháp máy véc tơ hỗ trợ với lề 

mềm. Chúng ta biết rằng, phân lớp và hồi quy là hai trong số các thuật 

toán học máy có giám sát có nhiều ứng dụng trong thực tế. Bài toán 

phân lớp tuyến tính cơ bản yêu cầu xây dựng một classifier từ dữ liệu 

training để khi có điểm dữ liệu mới ta có thể dự đoán đƣợc nhãn của 

nó. Câu hỏi đặt ra là: trong  các bài toán phân lớp có vô số nghiệm, đâu 

là mặt phân chia tốt nhất theo một tiêu chuẩn nào đó? Nếu ta định 

nghĩa một độ đo của một class tỉ lệ thuận với khoảng cách gần nhất từ 

một điểm của class đó tới đƣờng/mặt phân chia, thì ta có thể tối ƣu hóa 

đƣờng phân chia sao cho hai lớp đƣợc công bằng hơn cũng nhƣ khoảng 

cách từ đƣờng đến điểm gần nhất của lớp là rộng nhất có thể (lề-

margin). Việc margin rộng hơn sẽ mang lại hiệu ứng phân lớp tốt hơn 

vì sự phân chia giữa hai classes là rạch ròi hơn. Việc này là một điểm 

khá quan trọng giúp Support Vector Machine mang lại kết quả phân 

loại tốt hơn so với Neural Network với 1 layer, tức Perceptron 

Learning Algorithm. Bài toán tối ƣu trong Support Vector Machine 

(SVM) chính là bài toán đi tìm đƣờng phân chia sao cho margin là lớn 

nhất. Tuy nhiên ngay cả SVM với lề cứng cũng sẽ không giải quyết 

đƣợc một số bài toán phân lớp có nhiễu, việc nghiên cứu SVM với lề 

mềm sẽ giải quyết tốt hơn trƣờng hợp này. Cụ thể đồ án đã nghiên cứu 

SVM và các biến thể của nó, nghiên cứu ứng dụng SVM trong bài toán 

phân lớp và nghiên cứu ứng dụng phân lớp tuyến tính có nhiễu. Trong 

phƣơng pháp máy véc tơ hỗ trợ SVM, tác giả luận văn cũng nghiên 

cứu kỹ phƣơng pháp xây dựng bài toán tối ƣu cho SVM, bài toán đối 

ngẫu cho SVM, bài toán đối ngẫu Lagrange và  bài toán tối ƣu không 

ràng buộc cho Soft SVM 
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33  Thạc sĩ Nghiên cứu đánh 

giá giao thức thu 

thập dữ liệu cho 

mạng lƣới đồng hồ 

nƣớc thông minh 

Nguyễn Thị Loan TS. Vũ Chiến Thắng Hiện nay, các nhà máy nƣớc vẫn đang thực hiện các biện pháp thủ 

công trong việc ghi lƣợng nƣớc sinh hoạt tiêu thụ và thanh toán tiền 

nƣớc tiêu thụ hàng tháng tại các hộ gia đình. Các hệ thống đo lƣờng tự 

động về lƣợng nƣớc tiêu thụ, chất lƣợng nƣớc trong quá trình xử lý 

mặc dù rất tối ƣu về mặt kinh tế nhƣng vẫn chƣa đƣợc triển khai tại các 

nhà máy nƣớc. Giải pháp đo lƣờng tự động AMR (Automatic Meter 

Reading) đã và đang đƣợc nghiên cứu, ứng dụng tại nhiều nƣớc trên 

thế giới. liệu này cho mạng lƣới đồng hồ nƣớc thông minh. Các đồng 

hồ nƣớc thông minh đƣợc gắn thêm thiết bị đọc chỉ số nƣớc tiêu thụ và 

gửi về máy chủ trung tâm. Các thiết bị đọc chỉ số nƣớc tiêu thụ đƣợc 

cấp nguồn pin và thời gian hoạt động có thể kéo dài từ 3-5 năm. Vì 

vậy, việc nghiên cứu và đánh giá các giao thức định tuyến thu thập dữ 

liệu cho mạng lƣới đồng hồ nƣớc thông minh nhằm tăng thời gian hoạt 

động của các thiết bị đọc chỉ số nƣớc là rất cần thiết. liệu này cho mạng 

lƣới đồng hồ nƣớc thông minh. Các đồng hồ nƣớc thông minh đƣợc 

gắn thêm thiết bị đọc chỉ số nƣớc tiêu thụ và gửi về máy chủ trung tâm. 

Các thiết bị đọc chỉ số nƣớc tiêu thụ đƣợc cấp nguồn pin và thời gian 

hoạt động có thể kéo dài từ 3-5 năm. Vì vậy, việc nghiên cứu và đánh 

giá các giao thức định tuyến thu thập dữ liệu cho mạng lƣới đồng hồ 

nƣớc thông minh nhằm tăng thời gian hoạt động của các thiết bị đọc 

chỉ số nƣớc là rất cần thiết.Trong luận văn này, tác giả tập trung nghiên 

cứu và đánh giá một số giao thức định tuyến cây thu thập dữ liệu cho 

mạng lƣới đồng hồ nƣớc thông minh. Mục tiêu chính của luận văn là: 

là nghiên cứu đánh giá về khả năng áp dụng, tính hiệu quả của các giao 

thức định tuyến thu thập dữ liệu tiết kiệm năng lƣợng (CTP, RPL) cho 

mạng lƣới đồng hồ nƣớc thông minh. Từ đó, thực thi và đánh giá hiệu 

năng của giao thức định tuyến thu thập dữ liệu tiết kiệm năng lƣợng  

bằng phƣơng pháp mô phỏng dựa trên công cụ mô phỏng Cooja. Dựa 

trên kết quả nghiên cứu, tiến hành đánh giá hiệu năng các giao thức định 

tuyến thu thập dữ liệu tiết kiệm năng lƣợng cho mạng lƣới đồng hồ nƣớc 
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thông minh, tác giả nhận thấy giao thức  RPL đạt đƣợc hiệu quả về năng 

lƣợng tốt hơn so với giao thức CTP. Vì vậy, giao thức RPL  rất phù hợp 

đối với mạng lƣới các đồng hồ nƣớc thông minh hoạt động bằng pin. 

Thông qua các kết quả nghiên cứu này có thể lựa chọn đƣợc giao thức 

định tuyến phù hợp cho mạng lƣới đồng hồ nƣớc thông minh. 

34  Thạc sĩ Nghiên cứu đánh 

giá một số giao thức 

tiết kiệm năng 

lƣợng ở lớp MAC 

cho mạng cảm biến 

không dây 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

 

 

TS. Vũ Chiến Thắng Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về mạng cảm biến không 

dây qua đó tập trung nghiên cứu đánh giá về khả năng áp dụng, tính 

hiệu quả của các giao thức tiết kiệm năng lƣợng ở lớp MAC trong 

phạm vi mô hình ứng dụng thu thập dữ liệu của mạng cảm biến không 

dây. Trong luận văn, tác giả thực hiện mô phỏng các giao thức lớp 

MAC trong hệ điều hành Contiki dựa trên công cụ mô phỏng Cooja, 

đồng thời trình bày kịch bản mô phỏng, đánh giá các giao thức tiết 

kiệm năng lƣợng sử dụng trong lớp MAC. Dựa trên công cụ mô phỏng 

Cooja, đã thể hiện kết quả đánh giá các giao thức tiêu thụ năng lƣợng 

trong lớp MAC. Dựa trên công cụ mô phỏng Cooja, đã thể hiện kết quả 

đánh giá các giao thức tiêu thụ năng lƣợng trong lớp MAC, từ đó so 

sánh, đánh giá và đƣa ra kết luận hợp lý trong việc lựa chọn giao thức 

tiết kiệm năng lƣợng cho mạng cảm biến không dây. Đây là một 

nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn thiết kế mạng cảm 

biến không dây, nhằm đạt đƣợc những hiệu quả tối ƣu và tiết kiệm tối 

đa chi phí. 

35  Thạc sĩ Đánh giá sự tác 

động của tốc độ di 

chuyển và tải dữ 

liệu đối với hiệu 

năng định tuyến 

trong mạng ad hoc 

Hồ Thị Hƣờng TS. Nguyễn Đình 

Dũng 

Luận văn nghiên cứu về lý thuyết hoạt động của các giao thức định 

tuyến và thực nghiệm bằng hệ thống mô phỏng sự tác động của tốc độ 

di chuyển và tải dữ liệu đối với hiệu năng của một số giao thức định 

tuyến phổ biến trong mạng ad hoc. Việc đánh giá tính hiệu quả và mức 

độ phù hợp của các giao thức định tuyến này đối với các mô hình mạng 

ad hoc thực tế là rất khó triển khai vì lý do kinh tế và các công nghệ. Vì 

vậy luận văn thực hiện các công việc sau:  

Chƣơng 1: các vấn đề tổng quan về mạng ad hoc.  

Chƣơng 2: vấn đề mô phỏng mạng máy tính và bộ công cụ mô phỏng 

NS-2.  

Chƣơng 3: cơ chế hoạt động của một số giao thức và thuật toán định 

tuyến phổ biến trong mạng ad hoc.  
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