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

1. Khoa Công nghệ Thông tin  

TT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀTÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

1  Đại học 

Nghiên cứu và xây 

dựng kịch bản kiểm 

thử bảo mật cho hệ 

thống Web 

Lý Thị An Nguyễn Anh Chuyên 

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

chính: Tổng quan về kỹ thuật kiểm thử, các tiêu chuẩn kiểm tra 

bảo mật một ứng dụng Website. Tổng quan về công cụ kiểm 

thử, quy trình bảo mật website. Xây dựng kịch bản kiểm thử hệ 

thống website. Áp dụng giải pháp OWASP vào đánh giá kiểm 

thử một website thực tế có sử dụng mã nguồn mở wordpress. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Về mặt lý 

thuyết đồ án đã nêu được những vấn đề cơ bản nhất của một 

kịch bản kiểm thử website, cách bảo vệ trang web toàn diện. 

Sử dụng Burp Suite và một số công cụ hỗ trợ khác như: 

WPScan, wireshark, v.v. trên  môi trường Kali Linux để kiểm 

thử website theo khung thử nghiệm OWASP. Thực hiện được 

5/11 bài kiểm thử theo OWASP. Đưa ra khuyến nghị bảo mật 

sau khi kiểm thử website cho quản trị viên và người dùng nhằm 

hạn chế lỗ hổng, đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường bảo 

mật. 



 

 

 

 

2  Đại học 

Nghiên cứu phương 

pháp phát hiện và 

ngăn chặn mã độc 

dựa trên hành vi 

Dương Phương 

Anh 
Nguyễn Anh Chuyên 

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

chính: Tìm hiểu tổng quan về mã độc. Tìm hiểu về cơ chế, hành 

vi của mã độc. Nghiên cứu phần mềm hỗ trợ phân tích mã độc. 

Kết quả nghiên cứu: Tìm hiểu tiến trình Malware đang 

làm việc với công cụ ProcessXP. Kiểm tra chuỗi (string) của 

các tiến trình sử dụng công cụ ProcessXP. Kiểm tra các phần 

mềm khởi động cùng hệ thống dùng công cụ Autoruns. Phát 

hiện che giấu mã độc với phương pháp phân tích Entropy. Sử 

dụng hàm băm (Hash) để xác định phần mềm độc hại. Thiết 

lập môi trường phân tích an toàn. Sử dụng hệ thống phân tích 

Malware tự động Cuckoo Sandbox phân tích mã độc. Đưa ra 

Cảnh báo và khuyến nghị đối với cá nhân và tổ chức. 

3  Đại học 

Nghiên cứu thuật 

toán chữ ký số sử 

dụng mã hóa RSA, 

phương pháp tấn 

công và phòng 

chống. 

Nguyễn Thị 

Cảnh 
Nguyễn Anh Chuyên 

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

chính: Tổng quan về kiến thức an toàn thông tin, toán học liên 

quan hệ mật mã để ứng dụng vào tạo chữ ký số. Chữ ký số nói 

chung và chữ ký số sử dụng mã hóa RSA nói riêng, ứng dụng 

chữ ký số tại Việt Nam. Phương pháp tấn công chữ ký số đựa 

trên các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước từ trước tới 

nay. Từ đó, đề ra các biện pháp phòng chống tấn công phù hợp 

tiêu chuẩn của Luật giao dịch điện tử về chữ ký số. Sử dụng 

ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt một chương trình minh họa 

chữ ký số sử dụng thuật toán RSA đơn giản. Từ đó, hiểu rõ hơn 

về nguyên lý hoạt động của chữ ký số. 

4  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

website bán đồ ăn 

nhanh cho cửa hàng 

Foodviet 

Ma Hữu Dự Nguyễn Thanh Tùng 

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

chính: Tìm hiểu tổng quan về ngôn ngữ Php, Cở sở dữ liệu 

Mysql và JQuery Ajax. Tìm hiểu cách tương tác với với 

Goolgle API. Tìm hiểu khái niệm mô hình Mvc. 

Kết quả: Biết cách vận dụng ngôn ngữ lập trình vào thiết 

kế website, Biết cách tương tác cơ bản với API, Áp dụng được 

mô hình lập trình vào thiết kế. Xác định được thông tin chung, 

quy trình nghiệp vụ của tổ chức. Xây dựng hoàn thành các chức 

năng của website. 

5  Đại học 
Nghiên cứu và triển 

khai thử nghiệm hệ 
Hoàng Văn Hiệp Nguyễn Anh Chuyên 

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

chính: Làm rõ những khái niệm cơ bản như logs, logs tập trung. 



 

 

 

 

thống giải pháp 

công nghệ SIEM 

Tổng quan về hệ thống SIEM. Xây dựng hệ thống và thử 

nghiệm hệ thống. 

Quá trình thực hiện: Mô phỏng cách sử dụng IDS kết hợp 

với regular expression để đưa ra các logs cảnh báo bất thường 

trong quá trình người dùng sử dụng internet hằng ngày. Triển 

khai, xây dựng, cấu hình hệ thống SIEM( cụ thể là ELK Stack), 

kết hợp với công cụ IDS. Tiến hành thử nghiệm hệ thống SIEM 

để thu thập logs từ nhiều nguồn, từ đây có thể giúp cho người 

quản trị an toàn thông tin theo dõi, xử lý logs một cách tối ưu 

hơn.. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Triển khai thành công hệ 

thống giải pháp công nghệ SIEM(bao gồm ELK stack và công 

cụ suricata), nhờ SIEM người quản trị an toàn thông tin sẽ dễ 

dàng xử lý logs hơn trong công việc . 

6  Đại học 

Nghiên cứu và ứng 

dụng mật khẩu một 

lần cho hệ thống 

hoạch định tài 

nguyên doanh 

nghiệp 

Nông Quang 

Hướng 
Nguyễn Anh Chuyên 

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

Vấn đề an toàn bảo mật của phương thức xác thực bằng mật 

khẩu và xác thực OTP và các vấn đề liên quan. Bao gồm các 

ưu nhược điểm, điều kiện triển khai, các đánh giá về mức độ 

đáp ứng theo nhu cầu sử dụng thực tế. Nghiên cứu về các loại 

mật khẩu OTP phân chia theo các đặc điểm về cách sinh mã, 

các thuật toán sinh mã, cách chuyển giao và lưu trữ, sử dụng 

OTP. Vấn đề bảo mật trong OdooERP, các thiếu sót và những 

yêu cầu thực tế từ hệ thống đối với chức năng xác thực, từ đó 

phát sinh nhu cầu về một module xác thực bằng OTP cho hệ 

thống OdooERP. 

Qúa trình thực hiện: Sử dụng ngôn ngữ lập trình python 

và thư viện pyotp để xây dựng module xác thực OTP cho Odoo, 

sử dụng, kế thừa các view của Odoo để tạo ra giao diện quản 

lý và giao diện đăng nhập cho module mới. Sử dụng Microsoft 

Authenticator để làm client lưu trữ token OTP nhằm đảm bảo 

an toàn trong quá trình sử dụng. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công module xác 

thực OTP cho OdooERP. 



 

 

 

 

7  Đại học 

Nghiên cứu giải 

pháp đánh giá 

OWASP và ứng 

dụng để đánh giá 

kiểm thử một 

website cụ thể theo 

OWASP 

Đinh Ngọc Lưu Nguyễn Thanh Tùng 

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

chính: Tổng quan về bảo mật ứng dụng web và đánh giá kiểm 

thử ứng dụng web. Giải pháp đánh giá an toàn ứng dụng web 

OWASP. Áp dụng giải pháp OWASP vào đánh giá kiểm thử 

một website thực tế. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu về bảo mật ứng dụng web, 

các lỗ hổng web phổ biến, các phương pháp bảo mật ứng dụng 

web. Tìm hiểu về kiểm thử xâm nhập ứng dụng web. Tìm hiểu 

về quy trình kiểm tra lỗ hổng bảo mật ứng dụng web OWASP: 

WSTG-Checklist_v4.2. Sử dụng Burp Suite và một số công cụ 

hỗ trợ khác như HCL AppScan, nmap, v.v. để kiểm thử xâm 

nhập ứng dụng web USEE theo OWASP. Xuất báo cáo chi tiết 

về các lỗ hổng phát hiện được bao gồm: mức độ nghiêm trọng, 

mục tiêu bị ảnh hưởng, PoC và đề xuất cách vá lỗ hổng. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Nắm được cái nhìn tổng quan về bảo mật ứng dụng web 

- Nắm được tổng quan về kiểm thử xâm nhập ứng dụng web. 

- Nắm được 11/12 mục của WSTG Checklist. 

- Phát hiện 13 lỗ hổng: 7 cao, 4 trung bình và 2 thấp. 

- Hoàn thành báo cáo về các lỗ hổng. 

8  Đại học 

Nghiên cứu tấn 

công DDoS với 

Mirai Botnet trên 

các thiết bị Internet 

Of Things (IoT) 

Vũ Xuân 

Phương 
Nguyễn Thanh Tùng 

Nội dung của đồ án tập trung vào 5 mục tiêu chính đó là: 

Phát triển một quan điểm tổng thể về bảo mật của Internet of 

Things. Nghiên cứu cách thức hoạt động của hệ thống botnet 

Mirai. Xây dựng và chạy thử một mạng botnet dựa trên Mirai 

cục bộ. Thiết lập phòng thí nghiệm mô phỏng tình huống thực 

tế. Giải pháp phát hiện, giảm thiểu và bảo mật. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

Nghiên cứu mã nguồn botnet Mirai:Phân tích các thành phần 

dựa vào mã nguồn, Nắm được các mốc thời gian, sự ra đời của 

mã nguồn botnet Mirai. Nắm được các thành phần của Mirai 

botnet dựa trên phân tích mã nguồn. 

Mô phỏng và biện pháp phòng chống: Mô phỏng tấn công 

DDoS trong môi trường Virtualbox. Đưa ra một vài giải pháp 

cá nhân để phòng chống mã độc Mirai.Phân tích mã độc Mirai 



 

 

 

 

hoạt động trên một bot. Thực hiện thành công tấn công DDoS 

dựa trên botnet Mirai. Đưa ra 5 giải pháp phòng chống mã độc. 

9  Đại học 

Nghiên cứu một số 

kỹ thuật và công cụ 

kiểm thử, ứng dụng 

kiểm thử trên nền 

web bằng công cụ 

katalon studio 

Lương Thị 

Phượng 
Vũ Việt Dũng 

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

chính: Tổng quan về kiểm thử (đặc điểm, quy trình, mức độ, 

phân loại, công cụ). Nghiên cứu về công cụ Katalon Studioa. 

 Demo các ca kiểm thử trường hợp đăng nhập thông tin. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng Katalon Studio để kiểm thử 

chức năng đăng nhập tài khoản người dùng, đưa ra các trường 

hợp. Đồ án sẽ sử dụng kỹ thuật kiểm thử đoán lỗi để kiểm tra 

trường hợp: Người dùng đăng nhập sai thông tin; Người dùng 

tiến hành đăng nhập đúng thông tin. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Ca thử nghiệm với Katalon 

Studio thực thi trường hợp pass 1. Công cụ bắt lỗi nếu người 

dùng nhập thông tin đăng nhập sai, kết quả trả về không đúng 

với test case mong muốn. Kiểm tra ca chức năng đăng nhập 

thành công. 

10  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

bán hàng online 

trên hệ điều hành 

Android. 

Tống Duy Thắng Vũ Việt Dũng 

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

là: Xây dựng một ứng dụng bán hàng online chạy trên hệ điều 

hành Android. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng công cụ lập trình chính là: 

“Android Studio” để viết code với ngôn ngữ lập trình là Java. 

Sử dụng ngôn ngữ PHP để ứng dụng có thể giao tiếp với server. 

Thuê Hosting sử dụng MySQL để quản trị và lưu trữ cơ sở dữ 

liệu. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Ứng dụng thương mại điện 

tử thực hiện một số chức năng như sau: 

Đối với khách hàng: Xem danh sách các sản phẩm, Xem thông 

tin chi tiết một sản phẩm, Tìm kiếm sản phẩm, Đưa sản phẩm 

vào giỏ hàng, Đặt mua, Thanh toán, Xem các tin tức. 

Đối với quản trị: Quản trị sản phẩm, Quản trị đơn hàng, Quản 

trị khách hàng, Quản trị bài viết. 

11  Đại học 

Nghiên cứu các 

phương pháp kiểm 

thử xâm nhập trên 

Nguyễn Duy 

Toàn 
Vũ Việt Dũng 

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

chính: Tổng quan về cơ sở lý thuyết. Tìm hiểu về hệ điều hành 

Android và phương pháp kiểm thử xâm nhập ứng dụng trên 



 

 

 

 

các thiết bị di động 

sử dụng hệ điều 

hành Android. 

Android. Thực hiện các phương pháp kiểm thử xâm nhập ứng 

dụng trên Android. 

Quá trình thực hiện: Triển khai mô hình Demo. Cài đặt 

công cụ sử dụng trong kiểm thử xâm nhập thiết bị di động. 

Thiết lập môi trường kiểm thử. Đánh giá an toàn ứng dụng di 

động bằng hai phương pháp kiểm thử xâm nhập. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Triển khai đánh giá an toàn 

thông tin ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành 

android áp dụng lỗ hổng trong checklist của top 10 OWSAP 

bằng hai phương pháp hộp đen (Black Box) và hộp trắng 

(White Box): Bypass Check Root, Brute Force, Insecure Direct 

Object Reference, Bypass Business Logic Flaws. 

12  Đại học 

Nghiên cứu giải 

pháp đảm bảo an 

toàn cho hệ thống 

mạng sử dụng hệ 

thống báo động 

Snort 

Tô Văn Trầm Vũ Việt Dũng 

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

chính: Tổng quan tình trạng an toàn thông tin. Hệ thống phát 

hiện xâm nhập. Xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn thông tin 

cho hệ thống mạng. 

Quá trình thực hiện: Triển khai mô hình Demo. Snort phát 

hiện khi có 1 máy trong mạng sử dụng các kỹ thuật dò quét 

mạng bằng công cụ Nmap. Snort phát hiện bị tấn công SQL 

Injection. Snort phát hiện khi bị Smurf attack. Snort phát hiện 

khi bị SYN Flood. Thiết lập cảnh báo khi có 1 máy trong mạng 

truy cập vào 1 website. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Triển khai hệ thống IDS 

trong mạng LAN, phát hiện và ghi nhận các cuộc tấn công 

mạng nhằm vào hệ thống như: Phát hiện được máy sử dụng các 

kỹ thuật dò quét mạng bằng công cụ Nmap. Phát hiện 1 cuộc 

tấn công SQL Injection. Phát hiện Smurf attack. Phát hiện SYN 

Flood. Thiết lập cảnh báo khi có 1 máy trong mạng truy cập 

website. 

13  Đại học 

Xây dựng chương 

trình quản lý tuyển 

sinh vào lớp 10 

trường THPT Đồng 

Hỷ - Thái Nguyên. 

Đỗ Duy Trường Phạm Hồng Việt 

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

chính: Nghiên cứu lý thuyết về CSDL và Ngôn ngữ lập trình 

C#. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống ứng dụng trong 

một bài toán quản lý thực tế. Nghiên cứu quy trình quản lý xử 



 

 

 

 

lý kỳ thi tuyển sinh, từ đó áp dụng ngôn ngữ đã nghiên cứu xây 

dựng một ứng dụng quản lý thực tế. 

Quá trình thực hiện: Tập hợp các tài liệu nghiên cứu về 

ngôn ngữ lập trình, CSDL… Khảo sát tìm hiểu quy trình xử lý 

thi tuyển sinh. Phân tích và thiết kế cho hệ thống cần xây dựng. 

Lập trình xây dựng ứng dụng với các chức năng cơ bản. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Báo cáo khoa học với đầy 

đủ các lý thuyết nghiên cứu. Xây dựng được một ứng dụng 

quản lý thi tuyển sinh áp dụng vào thực tế với các chức năng 

cơ bản như đã phân tích. 

14  Đại học 

Thiết kế và cấu hình 

hệ thống mạng cho 

công ty trách nhiệm 

hữu hạn dịch vụ 

ERR FPT 

Nguyễn Văn 

Chiến 
Vũ Văn Diện 

Nội dung của đồ án tập chung vào 4 vấn đề chính: Nghiên 

cứu công nghệ Frame Relay. Tối ưu hóa mạng của công ty chi 

nhánh Hà Nội. Triển khai mở rộng thêm 2 chi nhánh Hải Phòng 

và Vĩnh Phúc. Thiết kế và cấu hình, sử dụng công nghệ Frame 

Relay cho hệ thống mạng của công ty. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát mô hình mạng của công ty. 

Sử dụng các phần mềm ảo hóa để mô phỏng hệ thống – Packet 

Tracer. Đặt ra vấn đề và sự cần thiết của việc hệ thống mạng 

Frame Relay. Lập kế hoạch và triển khai xây dựng mạng Frame 

Relay. Quá trình mô phỏng trên phần mềm. Triển khai định 

tuyến. Sử dụng mạng Frame Relay. Cấu hình Vlan. Cấu hình 

VTP. Triển khai mail server và web server. 

Kết quả nghiên cứu: Hoàn thành được mục tiêu và nội 

dung của đề tài. Đưa ra khả năng mở rộng cho hệ thống mạng 

của công ty. 

15  Đại học 

Xây dựng Website 

bán hàng cho công 

ty CP Bóng Đèn 

Phích Nước Rạng 

Đông. 

Nguyễn Anh 

Dũng 
Vũ Văn Diện 

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

chính: Cơ sở lý thuyết của đề tài. Khảo sát phân tích thiết kế hệ 

thống. Xây dựng Website bán hàng. 

Quá trình thực hiện: 

- Tổng quan về cơ sở lý thuyết : Tìm hiểu rõ mã nguồn mở 

wordpress, lý thuyết về phân tích thiết  kế hệ thống 

- Khảo sát và phân tích thiết kế: Khảo sát một vài trang web 

bán hàng online. Trình bày chi tiết các biểu đồ của các chức 



 

 

 

 

năng hoạt động trong website. Xây dựng một cơ sở dữ liệu với 

các bảng phù hợp. 

- Xây dựng website : Trình bày về các thiết kế giao diện sử 

dụng cho người dùng và quản trị viên. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Tìm hiểu được và biết sử dụng 

mã nguồn mở wordpress. Đưa ra cái nhìn rõ ràng hơn về một 

trang website bán hàng. Đã xây dựng thành công một trang 

website bán hàng cho công ty CP bóng đèn phích nước Rạng 

Đông. 

16  Đại học 

Nghiên cứu và triển 

khai hệ thống máy 

chủ cho Công ty 

TNHH Minh Phúc 

dựa trên nền tảng 

Windows Server 

Nguyễn Tuấn 

Duy 
Đỗ Đình Lực 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu về Windows 

Server 2012. Khảo sát hiện trạng hệ thống mạng tại công ty 

Minh Phúc. Tìm hiểu về cách thức hoạt động của các dịch vụ 

trên Windows Server 2012. Triển khai cài đặt cấu hình các dịch 

vụ như: DNS, DHCP, AD-DS, GPO,… Triển khai các chính 

sách Group Policy Object cho hệ thống máy chủ của công ty 

Minh Phúc dựa trên nền tảng Windows Server 2012. 

Quá trình thực hiện: Xây dựng nên một hệ thống máy chủ 

Windows Server 2012. Khảo sát mô hình mạng của công ty. 

Sử dụng phần mềm ảo hóa (VMWare) để mô phỏng hệ thống 

máy chủ. Cấu hình các dịch vụ cần thiết cho một hệ thống máy 

chủ tại doanh nghiệp như: Active Directory Domain Controller 

(AD-DS), DNS, DHCP, Group Policy Object (GPO),… 

Kết quả đạt được: Xây dựng thành công demo bằng phần 

mềm ảo hóa VMWare. Cấu hình thành công các dịch vụ cần 

thiết cho công ty trong đó dịch vụ Active Directory Domain 

Controller và Group Policy Object là rất quan trọng để có thể 

quản lý được tất cả các nhân viên (user) trong công ty. Chức 

năng của dịch vụ Group Policy Object bao gồm: 

o Chính sách bảo mật 

o Thay đổi giao diện desktop cho các phòng ban 

o Chặn CMD, Registry các phòng ban 

o Chặn USB, thiết bị di động 

o Cấu hình home page 



 

 

 

 

17  Đại học 

Thiết kế và cấu hình 

hệ thống mạng cho 

Công ty TNHH 

Thiết kế Đồ hoạ và 

In ấn Tuấn Mai 

Nguyễn Nam 

Hải 
Đỗ Đình Lực 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Thiết kế và cấu hình hệ 

thống mạng cho công ty TNHH Thiết Kế Đồ Họa và In Ấn 

Tuấn Mai. 

Quá trình thực hiện: Vận dụng các kiến thức,cơ sở lý 

thuyết đã học để nghiên cứu và xây dựng lên một hệ thống 

mạng LAN. Khảo sát và phân tích cho một hệ thống mạng cụ 

thể. Sử dụng phần mềm Visio và Packet Tracer 7.3.1 để thiết 

kế và xây dựng lên một hệ thống mạng LAN cụ thể. 

Kết quả đạt được: Xây dựng thành công hệ thống mạng 

cho công ty TNHH Thiết Kế Đồ Họa và In Ấn Tuấn Mai. Hệ 

thống có các chức năng như: Phân chia VLAN cho các phòng 

ban công ty. Cấu hình các dịch vụ trên server: DHCP, DNS, 

EMAIL, FTP, WEB. Cấu hình cơ bản và thiết lập mức an ninh 

cho tường lửa, cấu hình SSH. Thiết lập Wireless cấp phát wifi. 

18  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

giám sát mạng cho 

Công ty Cổ phần 

Nisko sử dụng mã 

nguồn mở Zabbix 

Lê Văn Hiếu Đỗ Đình Lực 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu và xây dựng hệ 

thống mạng dựa trên mã nguồn mở Zabbix. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát về hệ thống mạng. Sử dụng 

mã nguồn mở Zabbix (hệ thống giám sát mạng sử dụng giao 

thức SNMP) xây dựng lên một chương trình giám sát demo cụ 

thể. 

Kết quả đạt được: Nắm được quy trình xây dựng một hệ 

thống giám sát mạng ở mức vừa và nhỏ. Xây dựng thành công 

hệ thống giám sát cho công ty, Hệ thống có các chức năng giám 

sát như: Giám sát hệ thống mạng. Giám sát các trạng thái của 

hosts. Giám sát lưu lượng mạng trên các host. 

Cảnh báo sự cố. Giám sát hạ tầng mạng. Giám sát trạng thái 

trên các thiết bị. Trạng thái của các interface và các port. Thông 

tin của các thiết bị. 

19  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

Cluster Load-

balancing kết hợp 

với MySQL 

Replication sử dụng 

HA Proxy 

Trần Ngọc Hiệu Trần Quang Huy 

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

chính: Dịch vụ Keepalived High Availability, Phần mềm cân 

bằng tải HAProxy, Dịch vụ webserver Nginx, MySQL 

Replication Master-Master. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng Keepalived để tạo một 

Virtual IP để cho user truy cập vào. Cấu hình HAProxy là 



 

 

 

 

server cân bằng tải cho các webserver đứng sau, cấu hình 

Health Check trên server. Cấu hình webserver Nginx để nhận 

request từ server LoadBalancing và chạy code ứng dụng. Cấu 

hình server MySQL chia sẻ data giữa các server lưu trữ, tạo 

thành một cụm MySQL Cluster. Đảm bảo data được lưu trữ 

đồng thời trên các server MySQL Backup khác. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng được hệ thống Cluster 

Load-Banlacing kết hợp với MySQL Replication sử dụng 

HAProxy. Đưa ra được giải pháp mở rộng hệ thống khi gặp sự 

cố quá tải. 

20  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

quản lý tuyển dụng 

việc làm cho Đại 

Học Thái Nguyên. 

Vũ Thị Hoa Phạm Hồng Việt 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu những vấn 

đề chính sau đây: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ lập 

trình python, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgresql và framework 

Odoo. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống ứng dụng trong 

một bài toán thực tế. Nghiên cứu quy trình quản lý xử lý tuyển 

dụng việc làm, từ đó áp dụng ngôn ngữ đã nghiên cứu xây dựng 

một ứng dụng quản lý thực tế. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu về ngôn ngữ python. Tìm 

hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu postgresql: Các tính năng và 

các câu truy vấn cơ bản. Tìm hiểu về framwork odoo phiên bản 

13: Cách xây dựng và customize các module. 

Kết quả đạt được: Vận dụng được ngôn ngữ lập trình 

Python và framework Odoo để xây dựng thành công hệ thống 

quản lý tuyển dụng việc làm cho Đại học Thái Nguyên trên nền 

tảng odo. 

21  Đại học 

Xây dựng Website 

quản lý bán hàng 

cho công ty bất 

động sản Thái 

Dương. 

Bùi Minh Hoàng Phạm Hồng Việt 

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

- Nghiên cứu lý thuyết về CSDL MySQL và Ngôn ngữ lập trình 

PHP. 

- Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng ứng 

dụng trong một bài toán thực tế. 

- Nghiên cứu về thương mại điện tử, từ đó áp dụng ngôn ngữ 

đã nghiên cứu xây dựng một ứng dụng quản lý thực tế. 

- Nghiên cứu các dịch vụ ứng dụng liên quan.. 



 

 

 

 

Quá trình thực hiện: Tập hợp các tài liệu nghiên cứu về ngôn 

ngữ lập trình, CSDL…Khảo sát tìm hiểu quy trình xử lý mua 

bán thương mại điện tử. Phân tích và thiết kế cho hệ thống cho 

website. Lập trình xây dựng ứng dụng với các chức năng cơ 

bản. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Báo cáo khoa học với đầy đủ 

các lý thuyết nghiên cứu. Xây dựng được một website quản lý 

bán bất động sản áp dụng vào thực tế với các chức năng cơ bản 

như đã phân tích. 

22  Đại học 

Triển khai bộ chính 

sách nhóm cho hệ 

thống mạng của 

Viettel Phú Lương - 

Thái Nguyên trên 

nền tảng Windows 

Server 2016 

Bùi Quốc Hoàng Trần Quang Huy 

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

Tìm hiểu tổng quan về mạng máy tính, mạng LAN, các giao 

thức định tuyến, quy trình phân tích và thiết kế mạng, giới thiệu 

về Windows Server 2016, các tính năng tốt nhất của Windows 

Server 2016. Khảo sát hệ thống mạng của Viettel Phú Lương - 

Thái Nguyên. Giới thiệu chung về Viettel Phú Lương, hệ thống 

máy phòng CNTT Viettel Phú Lương, sơ đồ hệ thống. Tìm hiểu 

Group Policy trên Windows Server 2016, System Policy, chính 

sách nhóm group policy. Triển khai GPO cho hệ thống mạng 

của Viettel Phú Lương – Thái Nguyên. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát mô hình mạng của công ty. Sử 

dụng các phần mềm ảo hóa để mô phỏng hệ thống máy chủ.  

Tạo 2 máy ảo gồm: 1 Máy Server đóng vai trò là DC + DNS 

Server + nơi lưu trữ và 1 Máy Client để mô phỏng cách thức 

hoạt động của công nghệ Group Policy. Máy Server đã được 

cài đặt và cấu hình Domain Controller + DNS Server. Máy 

Client đã được join vào domain viettelphuluong.vn. Cấu hình 

các đối tượng trên Active Directory; Tạo OU, Group, User và 

cấu hình ủy quyền quản trị OU, cấu hình security policy; Theo 

dõi đăng nhập tài khoản; Group policy cài đặt software thông 

qua quyền quản trị viên; Chặn truy cập Control Panel; Ngăn 

chặn người dùng khác cài đặt phần mềm trên hệ thống; Vô hiệu 

hóa truy cập từ các thiết bị lưu trữ di động; Vô hiệu hóa 

Command Prompt và Windows Registry Editor; Ẩn phân vùng 

ổ đĩa từ My computer; Làm mất biểu tượng Recycle Bin; Làm 



 

 

 

 

mất biểu tượng Run cho OU; Bỏ chức năng kế thừa cho OU; 

Cấu hình Software Installation cho phép cài đặt Google 

Chrome; Thêm mẫu template Google Update và Chrome 

Policies vừa tải về vào chính sách; Thực hiện cấu hình Chrome 

Policy. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công mô phỏng công 

nghệ Group Policy cho máy Server. Kiểm thử và đánh giá hiệu 

năng của hệ thống. 

23  Đại học 

Nghiên cứu đánh 

giá hiệu năng giao 

thức BGP trên nền 

hạ tầng IPv4 với 

IPv6. 

Nguyễn Văn 

Huy 
Lê Hoàng Hiệp 

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

Nghiên cứu giao thức định tuyến BGP và công nghệ IPv4, 

IPv6. Thiết kế và cấu hình sơ đồ mạng phục vụ đánh giá hiệu 

năng giao thức định tuyến BGP trên hai hạ tầng IPv4 và IPv6.  

Đề ra các tiêu chí và thực hiện đánh giá, so sánh hiệu năng giao 

thức định tuyến BGP trên hai hạ tầng IPv4 và IPv6 dựa trên 

các tiêu chí đó. 

Quá trình thực hiện: 

1. Đặt ra vấn đề cần phải đánh giá hiệu năng giao thức định 

tuyến BGP trên hai hạ tầng IPv4 và IPv6. 

2.  Đề ra các tiêu chí đánh giá và so sánh. 

3.  Sử dụng phần mềm để mô phỏng và hỗ trợ đánh giá – GNS3 

và WireShark. 

4.  Xây dựng sơ đồ mạng phù hợp với các tiêu chí đánh giá đã 

đề ra. 

5.  Cấu hình định tuyến BGP và đảm bảo các thành phần trong 

sơ đồ mạng được xây dựng ở trên được thông suốt. 

6.  Sử dụng WireShark để bắt các gói tin phục vụ so sánh và 

đánh giá. 

Kết quả nghiên cứu: Đưa ra kết luận chung từ kết quả mô 

phỏng và kết luận về giải pháp cho sự thiếu hụt địa chỉ IPv4 

hiện nay. 

24  Đại học 

Nghiên cứu giải 

pháp bảo vệ an toàn 

mạng doanh nghiệp 

Trần Quốc Huy Lê Hoàng Hiệp 

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

Nghiên cứu một số hình thức tấn công trên layer 2. Đưa ra giải 

pháp bảo vệ an toàn cho doanh nghiệp. Cấu hình, sử dụng các 



 

 

 

 

sử dụng kỹ thuật 

bảo mật mạng lớp 2 

chức năng bảo mật của Switch để bảo vệ hệ thống mạng. Sử 

dụng IDS để giám sát hệ thông mạng của công ty. 

Qúa trình thực hiện: 

1. Khảo sát mô hình mạng của công ty. Sử dụng phần mềm ảo 

hóa để mô phòng hệ thống – GNS3 

2. Đặt ra vấn đề và sự cần thiết của các giải pháp bảo mật 

3. Lập kế hoạch và triển khái xây dựng mô phỏng 

4. Mô phỏng các hình thức tấn công 

5. Đưa ra biện pháp phòng chống 

6. Sử dụng IDS để giám sát hệ thống mạng 

Kết quả nghiên cứu: Đưa ra biện pháp phòng chống. Sử dụng 

IDS để giám sát hệ thống mạng. 

25  Đại học 

Triển khai hệ thống 

FAILOVER-

CLUSTER cho 

máy chủ DHCP 

trong hệ thống 

mạng của công ty 

TNHH KHKT 

ỨNG DỤNG 

THÀNH HƯNG 

Lục Văn Khải Trần Quang Huy 

Nội dung của đồ án tập chung vào nghiêm cứu 4 vấn đề chính: 

Khảo sát và đánh giá hiện trạng hạ tầng mạng nội bộ của công 

ty. Windows Server và các dịch vụ trên Windows Server. 

Nguyên lý hoạt động của dịch vụ Fail-over Cluster cho máy 

chủ DHCP. Triển khai dịch vụ. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu tổng quan về mạng máy tính. 

Khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng mạng nội bộ của công ty 

và đề xuất giải pháp. Triển khai hệ thống máy chủ windows 

server trên các phần mềm ảo hóa để mô phỏng và thử nghiệm.         

Cấu hình dịch vụ DHCP Server với các scope mạng đã quy 

hoạch. Cấu hình dịch vụ cluster trên các máy chủ. Cấu hình 

tích hợp các máy chủ DHCP đã triển khai vào cluster. Kiểm 

thử khả năng cân bằng tải và khả năng cấp phát địa chỉ IP trong 

trường hợp có sự cố. 

Kết quả nghiêm cứu: Xây dựng được hệ thống Cluster Load-

Banlacing cho máy chủ DHCP trong hệ thống mạng nội bộ của 

công ty. Đưa ra được giải pháp mở rộng hệ thống khi gặp sự 

cố quá tải. 

26  Đại học 

Tìm hiểu Microsoft 

Azure, cài đặt một 

số dịch vụ mạng 

trên server ảo hóa 

Nguyễn Hoàng 

Nam 
Vũ Huy Lượng 

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

• Tìm hiểu về công nghệ ảo hóa 

• Tìm hiểu giải pháp trên nền tảng của công nghệ ảo hóa 

• Tiến hành triển khai 



 

 

 

 

của điện toán đám 

mây 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

Bài toán đặt ra: Hiện nay nhiều công ty đang hoang phí tài 

nguyên như không khai thác hết công suất của hệ thống máy 

chủ, đầu tư quá nhiều về mặt con người. 

Hướng giải quyết vấn đề: Tìm giải pháp pháp để tối ưu được 

lượng tài nguyên cần thiết tránh lãng phí và giảm thiểu tối đa 

tối đa về mặt chi phí. 

Giải quyết bài toán: Cloud computing sẽ cho phép doanh 

nghiệp không cần tập trung quá nhiều cho cơ sở hạ tầng hoặc 

nâng cấp ứng dụng, không đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và có 

thể dễ dàng thay đổi quy mô khi cần. 

• Tìm nền tảng để triển khai các giải pháp trên – sử dụng nhà 

cung cấp dịch vụ 

Microsoft Azure 

• Thuê máy chủ ảo 

• Cài đặt và triển khai dịch vụ trên máy chủ ảo 

Kết quả nghiên cứu đồ án: 

• Cài đặt thành công Web Server và triển khai thành công một 

website trên host. 

• Cài thành phần mềm Docker và triển khai thành công một 

website trên host. 

27  Đại học 

Tìm hiểu Microsoft 

Azure, sử dụng 

Azure Cosmos Db 

lưu trữ thông tin 

Nguyễn Thành 

Nam 
Vũ Huy Lượng 

Nội dung tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính: 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu về điện toán đám mây, Tìm 

hiểu Microsof Azure và các dịch vụ lưu trữ, Tìm hiểu Azure 

Cosmos DB. Sử dụng Azure Cosmos DB để lưu trữ thông tin. 

Nghiên cứu về những ưu điểm và tính năng vượt trội của Azure 

Cosmos DB 

Quá trình thực hiện: Sử dụng .Net SDK thiết kế 1 ứng dụng 

web để lưu trữ dữ liệu trên Azure Cosmos Emular (giả lập), sau 

khi hoàn thành thực hiện trên Azure Cosmos DB. Nghiên cứu 

về các tính năng vượt trội của Azure Cosmos DB: 

+) Tính năng mở rộng 

+) Khả năng phân phối toàn cầu 

+) Phát triển nhanh khi sử dụng phần mềm cosmos 



 

 

 

 

+) Cơ chế sử lý failover 

Kết quả nghiên cứu đồ án: 

- Xây dựng thành công 1 web lưu trữ dữ liệu trên Azure 

Cosmos Db. 

- Nghiên cứu thành công các tính năng của Azure Cosmos Db. 

28  Đại học 

Ứng dụng nền tảng 

CodeIgniter, thiết 

kế xây dựng 

website cho trường 

ĐH CNTT&TT 

Ma Quý Tùng 
Nguyễn T. Mai 

Phương 

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

- Sử dụng kiến thức và kỹ năng lập trình đã được học để áp 

dụng vào bài toán thực tế. 

- Khảo sát bài toán từ thực tế, từ đó xây dựng yêu cầu bài toán, 

mô tả các chức năng phục vụ cho bài toán. 

- Phân tích thiết kế bài toán từ các khảo sát và yêu cầu bài toán. 

- Xây dựng hệ thống website sử dụng ngôn ngữ php. 

- Kiểm thử, bảo trì và nâng cấp website. Sửa lỗi trong quá trình 

triển khai. 

- Xây dựng phần mềm với những tác nhân và chức năng chính: 

+ Học viên: Đăng nhập, đăng ký tài khoản, chỉnh sửa thông tin 

cá nhân. Tìm kiếm, xem danh sách, chi tiết các khóa học. Nạp 

tiền vào hệ thống qua các hình thức thanh toán. Thêm, sửa, xóa 

khóa học vào giỏ hàng và thanh toán mua khóa học. Tham gia 

các khóa học đã mua, trao đổi, bình luận nội dung bài học. 

+ Giảng viên: Sử dụng đầy đủ các chức năng học viên sở hữu. 

Quản lý, thêm, sửa, xóa khóa học của chính mình. Quản lý bình 

luận trên các khóa học của mình. Quản lý các đơn hàng, yêu 

cầu thanh toán tiền bán khóa học trên hệ thống. 

+ Quản trị viên: Quản lý thành viên trên hệ thống. Quản lý các 

khóa học trên hệ thống; Quản lý các bình luận trên tất cả các 

khóa học, bài học; Quản lý các đơn hàng được tạo trên hệ 

thống; Quản lý mã giảm giá; Trao đổi thông tin với các người 

dùng khác trên hệ thống. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Tạo ra sản phẩm phần mềm của riêng mình và có tính khả 

dụng. 

- Xây dựng và đáp ứng được các chức năng đã đề ra. 



 

 

 

 

- Thông thạo sử dụng các ngôn ngữ lập trình, công nghệ sử 

dụng trong quá trình xây dựng. 

- Triển khai hệ thống trên mạng, sử dụng và sửa lỗi hệ thống. 

29  Đại học 

Tìm hiểu Microsoft 

Azure, sử dung 

Face Api đển phát 

hiện và nhận diện 

khuân mặt 

Trương Thanh 

Vũ 

Nguyễn T. Mai 

Phương 

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

Tìm hiểu về điện toán đám mây. Tìm hiểu về Microsoft 

Windows Azure. Tìm hiểu và sử dụng một số dịch vụ Face API 

trong Aruzre. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng Visual Studio để thiết kế ứng 

dụng phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Sử dụng tài nguyên 

trên Trang chủ Microsoft Azure để quản lý sản phẩm. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

- Tổng quan được lý thuyết Microsoft Azure 

- Nắm được cách vận hành và cách sử dụng Face API trên 

Azure. 

- Xây dựng thành công ứng dụng phát hiện nhận diện khuôn 

mặt con người. 

- Xác định được một số thông tin của khuôn mặt nhận diện 

được ( giới tính, tuổi, tâm trạng, ..) 

30  Đại học 

Xây dựng Website 

bán laptop sử dụng 

Laravel Framework 

Nguyễn Tiến 

Anh 
Võ Văn Trường 

Các vấn đề nghiên cứu chính gồm 3 vấn đề chính: 

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu về HTML, CSS, 

Javascript; Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP; Tìm hiểu về 

laravel framework, mô hình MVC. 

2. Phân tích thiết kế, xây dựng chương trình 

3. Xây dựng, cài đặt website bán Laptop Sử dụng Laravel 

Framework. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu các kiến thức phát triển ứng dụng 

web bằng PHP, MYSQL, HTML, JQUERY, JAVASCRIPT, 

CSS và Laravel Framework. Xây dựng ứng dụng gồm 2 thành 

phần giao diện người dùng và trang quản trị Admin. 

Kết quả đạt được: Xây dựng thành công website bán Laptop 

Sử dụng Laravel Framework. 

31  Đại học 

Xây dựng website 

bán sách và văn 

phòng phẩm sử 

Nguyễn Viết 

Tuấn Anh 
Võ Văn Trường 

Nội dung của đồ án tập trung vào nghiên cứu những vấn đề 

chính sau: Tìm hiểu về Vue.JS Xây dựng giao diện trang web 

bán hàng bắt mắt, dễ dàng thao tác, thân thiện với người dùng. 



 

 

 

 

dụng vue.js và 

laravel Framework 

Tuân thủ UX, UI trong thiết kế. Thiết kế CSDL cho website 

bán hàng một cách tối ưu nhất, đảm bảo tính nhất quán, không 

dư thừa dữ liệu. Tìm hiểu về Laravel Framework. Xây dựng 

Restful API đúng chuẩn, tính tùy biến cao, bảo mật. Xây dựng, 

cài đặt website bán sách và văn phòng phẩm sử dụng Vue.JS 

và Laravel Framework. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng thư viện Bootstrap để xây dựng 

giao diện tổng quát. Sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu 

Sử dụng framework Laravel để xây dựng API trả về dữ liệu 

cho bên frontend. Sử dụng VueJS để xây dựng giao diện người 

dùng dựa theo giao diện tổng quát, kết nối với API và đổ dữ 

liệu ra view. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website 

bán sách và văn phòng phẩm sử dụng Vue.JS và Laravel 

Framework trong đó: Xây dựng và hoàn thiện frontend cho 

website sử dụng VueJS. Xây dựng và hoàn thiện backend cho 

website sử dụng Laravel framework. 

32  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

ICTU Calendar trên 

nền tảng Android 

Lê Văn Công Nguyễn Lan Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu cách thức đọc dữ liệu 

từ file Excel trong ứng dụng Android. Tìm hiểu cách thức đưa 

dữ liệu lên Google Calendar. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng thư viện Android POI để đọc dữ 

liệu từ file Excel. Sử dụng Google Calendar API để đưa dữ liệu 

lên Google Calendar. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng ứng dụng đáp ứng được các 

chức năng chính: Đọc được dữ liệu của giảng viên, sinh viên 

(lịch xem dạng Thứ) và hiển thị chúng trên giao diện dễ dàng 

sử dụng, cho phép thêm, sửa, xoá. Đưa dữ liệu lịch học, lịch 

dạy, ghi chú lên Google Calendar. 

33  Đại học 

Xây dựng webstie 

bán hàng máy tính 

cho Công ty TNHH 

Thái Việt-Quỳnh 

Phụ-Thái Bình 

Phạm Công 

Danh 
Tô Hữu Nguyên 

Nội dung của Đồ án chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các vấn 

đề chính: Nghiên cứu, tìm hiểu về Hyper Text Markup 

Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), Javascript, 

Hypertext Preprocessor (PHP), Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 

MySQL, Model – View – Controller (MVC). Thiết kế xây 



 

 

 

 

dựng được website bán hàng máy tính cho Công Ty TNHH 

Thái Việt - Quỳnh Phụ - Thái Bình. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu lý thuyết về tìm hiểu về Hyper 

Text Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets 

(CSS), Javascript, Hypertext Preprocessor (PHP), Hệ Quản Trị 

Cơ Sở Dữ Liệu MySQL, Model – View – Controller (MVC). 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Tiếp cận được bài toán thực tế. 

Xây dựng được kho dữ liệu lưu trữ sản phẩm của công ty. Xây 

dựng được một cơ sở dữ liệu chuẩn để lưu trữ số liệu. Xây dựng 

được một web site quản lý và bán hàng trên mạng. 

34  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

đặt món ăn cho 

quán Gogi House 

trên hệ điều hành 

Android 

Đặng Thị Duyên Đỗ Thị Loan 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Khảo sát nhu cầu khách hàng và 

người dùng.Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng UML. Sử dụng 

Android Studio để xây dựng ứng dụng “Đặt món ăn cho quán 

Gogi House trên hệ điều hành Android”. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu lý thuyết về tổng quan ngôn ngữ 

java, hệ điều hành Android, Firebase.Sử dụng UML để thực 

hiện phân tích thiết kế ứng dụng. Sử dụng ngôn ngữ lập trình 

java, công cụ lập trình Android Studio, Firebase là nơi lưu trữ 

cơ sở dữ liệu để xây dựng ứng dụng. 

Kết quả nghiên cứu: Áp dụng thành công các kiến thức lý 

thuyết đã tìm hiểu để xây dựng ứng dụng đặt món ăn trên hệ 

điều hành Android . 

35  Đại học 

Ứng dụng công cụ 

selenium và jenskin 

trong kiểm thử ứng 

dụng Website 

Tsmart.vn 

Tô Thị Duyên Nguyễn Văn Núi 

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

quan về kiểm thử phần mềm. Kiểm thử hiệu năng và công cụ 

Jmeter. Áp dụng công cụ Jmeter để kiểm thử hiệu năng website 

https://viblo.asia/newest. Tập trung chính vào test Load test và 

Stress test của trang web. 

Quá trình thực hiện 

- Đưa ra bài toán thử nghiệm 

- Đối với Stress Test: sẽ kiểm thử thời gian phản hồi cho trang 

đăng nhập và newest. Trang newest được chọn vì đây là trang 

mà người dùng sẽ dành phần lớn thời gian để xe các bài viết. 

- Đối với Load Test: Kiểm thử hiệu năng của trang web với 

1000 user với luồng thao tác sau: đăng nhập sau đó đăng xuất. 

https://viblo.asia/newest
https://viblo.asia/newest
https://viblo.asia/newest


 

 

 

 

- Mục tiêu: Tìm ra khoảng thời gian đáp ứng chạy tốt của hệ 

thống khi 1000 user cùng thao tác liên tục. Tức là hệ thống cần 

đảm bảo 1000 user truy cập trong X phút. Tìm X ? 

- Kết quả đầu ra: Tỉ lệ lỗi 0%, thời gian phải hồi trung bình < 

1000ms 

Kết quả đạt được: Trình bày đầy đủ và chính xác các vấn đề 

liên quan đến kiểm thử phần mềm và kiểm thử hiệu năng. Tìm 

hiểu về Jmeter và các thao tác cơ bản để sử dụng bộ công cụ 

này. Áp dụng các kiến thức đã nghiên cứu thực hiện kiểm thử 

hiệu năng của ứng dụng web: https://viblo.asia/. 

36  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

website giới thiệu 

và bán sách điện 

thoại online 

Giáp Văn Đồng Nguyễn Thị Tính 

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

sau: Nghiên cứu và tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP. Nghiên 

cứu và tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Sử dụng 

HTML, CSS, JS để thiết kế website bán điện thoại. Tìm hiểu 

mô hình MVC và ứng dụng vào bài toán thực tế. Tìm hiểu các 

thức phân tích, thiết kế, triển khai một phần mềm trên thực tế. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu được cú pháp, cách hoạt động 

của ngôn ngữ PHP. Tìm hiểu được cách thức hoạt động của hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Nghiên cứu các thức thiết kế 

giao diện website sử dụng HTML, CSS, JS. Tìm hiểu được đặc 

điểm của mô hình MVC và các thức hoạt động của nó. Ứng 

dụng HTML,CSS,JS,PHP,MySQL vào mô hình MVC 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Phân tích thiết kế xong bài toán. 

Xây dựng thành công website giới thiệu và bán điện thoại. 

37  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

xử lý ảnh trên ngôn 

ngữ lập trình Java. 

Nguyễn Ngọc 

Nguyên Giáp 
Nguyễn Thị Tính 

Nội dung của Đồ án chủ yếu tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề 

chính: Tìm hiểu lý thuyết về tổng quan ngôn ngữ java. Sử dụng 

eclipse để xây dựng ứng dụng chỉnh sữa hình ảnh. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Java – Sử dụng 

ngôn ngữ java Swing, ứng dụng chủ yếu xoay quanh oop 

design patterns, Các mẫu được sử dụng: strategy, composite, 

simpleFactory, Decorator, MVC. Sử dụng interface để giảm 

phụ thuộc tăng kết dính giữa các lớp , nguyên tắc đóng. Công 



 

 

 

 

cụ lập trình eclipse để xây dựng ứng dụng. Giới thiệu và hướng 

dẫn sử dụng ứng dụng “chỉnh sữa hình ảnh“. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng ứng dụng xử lý ảnh 

trên ngôn ngữ lập trình Java, gồm các chức năng: Chụp ảnh 

động, Chụp ảnh màng hình, Open hình từ ổ đĩa, Chỉnh sửa hình 

ảnh, Save, Backup (khi chỉnh sữa chưa hoàn thành), restore. 

38  Đại học 

Phương pháp kiểm 

thử hộp đen ứng 

dụng website 

Lê Thị Thu Hà Nguyễn Hồng Tân 

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

1. Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm. 

2. Tìm hiểu các phương pháp kiểm thử hộp đen. 

3. Áp dụng các phương pháp kiểm thử hộp đen vào kiểm thử 

chức năng website. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng các phương pháp kiểm thử hộp 

đen: Phương pháp phân vùng tương đương; phân tích giá trị 

biên; bảng quyết định để kiểm thử thủ công chức năng của 

website. Viết kịch bản kiểm thử và thực hiện kiểm thử các chức 

năng của website Fesh Food. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng kịch bản kiểm thử 4 

chức năng chính của website. Thực hiện kiểm thử thủ công 

website dựa trên kịch bản kiểm thử đã xây dựng. 

39  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng cho cửa 

hàng VNPC – Thái 

Nguyên 

Bùi Quang Hiếu Nguyễn Văn Việt 

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

Xây dựng Website bán hàng điện tử phần back-end có các chức 

năng như: Quản lý nhân viên, thể loại, sản phẩm đều có các 

chức năng thêm sửa xóa, quản lý hóa đơn, đăng nhập, thống kê 

doanh thu. Phần front-end thì xây dựng giao diện website thân 

thiện với khách hàng có các chức năng như : Mua hàng, đặt 

hàng, liên hệ, xem chi tiết sản phẩm,đăng nhập - đăng ký, so 

sánh sản phẩm. 

Quá trình thực hiện: Xây dựng được giao diện backend và các 

chức năng cho người quản trị như : Đănh nhập, quản lý nhân 

viên, quản lý thể loại, quản lý sản phẩm, quản lý hóa đơn. 

Xây dựng được giao diện frontend khá thân thiện và các chức 

năng cho khách hàng như : Đăng nhập, xem chi tiết sản phẩm, 



 

 

 

 

mua hàng, đặt hàng, comment sản phẩm, liên hệ, sao sánh sản 

phẩm. 

Kết quả nghiên cứu: Website bán hàng cho cửa hàng VNPC – 

Thái Nguyên. 

40  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng cho cửa 

hàng Ilike sử dụng 

ReactJS và 

framework Express 

Lô Khánh Hòa Nguyễn Thị Dung 

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

Nghiên cứu thư viện Reactjs và framework Expressjs.   Khảo 

sát thực trạng, xác định yêu cầu,phân tích thiết kế website bán 

quần áo cho cửa hàng Ilike. Xây dựng website cho cửa hàng 

Ilike. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bán quần 

áo tại cửa hàng Ilike. Phân tích thiết kệ hệ thống, sử dụng UML 

để thiết kế và vẽ biểu đồ. Sử dụng Reactjs để xây dựng giao 

diện cho website, và dùng framework Expressjs để xử lý và kết 

nối cơ sở dữ liệu. 

Kết quả nghiên cứu: Website bán quần áo cho cửa hàng Ilike 

hiện đang được chạy thử nghiệm trên môi trường internet. 

41  Đại học 

Nghiên cứu và ứng 

dụng công cụ kiểm 

thử iMacros trong 

kiểm thử tự động 

ứng dụng web 

Đỗ Thị Thu Hoài Nguyễn Hồng Tân 

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

hiểu tổng quan về kiểm thử phần mềm, Tìm hiểu tổng quan về 

kiểm thử tự động. Nghiên cứu về công cụ kiểm thử tự động 

iMacros, cách sử dụng công cụ kiểm thử tự động iMacros.      

Ứng dụng công cụ kiểm thử tự động iMacros vào website 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Tìm hiểu tổng quan về kiểm thử phần mềm, Các phương pháp 

trong kiểm thử phần mềm, quy trình kiểm thử phần mềm.Tìm 

hiểu về kiểm thử ứng dụng web, các loại kiểm thử ứng dựng 

web. 

- Tìm hiểu tổng quan về kiểm thử tự động, quy trình kiểm thử 

tự động, Tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử tự 

động và một số công cụ kiểm thử tự động cho website. Tìm 

hiểu tổng quan về công cụ kiểm thử tự động iMacros, các tính 

năng cơ bản của iMacros. Cài đặt và nghiên cứu cách sử dụng 

của iMacros. 



 

 

 

 

- Ứng dụng công cụ kiểm thử tự động iMacros vào kiểm thử 

website. Lên kịch bản kiểm thử và thực hiện kiểm thử website. 

Kiểm tra hiệu suất của website. 

42  Đại học 

Xây dựng Website 

quản lý công ty 

Mình Hoàng JSC 

Thái Nguyên 

Nguyễn Văn 

Hồng 
Đào Thị Thu 

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

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

thống website quản lý công ty Minh Hoàng JSC. Thiết kế và 

xây dựng website cho công ty. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ của công ty 

Minh Hoàng JSC. Thu thập yêu cầu từ phía công ty. Phân tích, 

thiết kế hệ thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử 

dụng ngôn ngữ PHP, Framework Laravel để xây dựng website. 

Sử dụng các thư viện datatables, fullcalendar, sử dụng pusher 

real-time để xây dựng website. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công Website quản lý 

công ty Minh Hoàng JSC đã được đưa vào sử dụng. 

43  Đại học 

Nghiên cứu, áp 

dụng công cụ kiểm 

thử Jmeter vào 

kiểm thử hiệu năng 

Website viblo.asia 

Vũ Thị Huệ Nguyễn Văn Núi 

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

quan về kiểm thử phần mềm. Kiểm thử hiệu năng và công cụ 

Jmeter. Áp dụng công cụ Jmeter để kiểm thử hiệu năng website 

https://viblo.asia/newest. Tập trung chính vào test Load test và 

Stress test của trang web. 

Quá trình thực hiện 

- Đưa ra bài toán thử nghiệm 

- Đối với Stress Test: sẽ kiểm thử thời gian phản hồi cho trang 

đăng nhập và newest. Trang newest được chọn vì đây là trang 

mà người dùng sẽ dành phần lớn thời gian để xe các bài viết. 

- Đối với Load Test: Kiểm thử hiệu năng của trang web với 

1000 user với luồng thao tác sau: đăng nhập sau đó đăng xuất. 

- Mục tiêu: Tìm ra khoảng thời gian đáp ứng chạy tốt của hệ 

thống khi 1000 user cùng thao tác liên tục. Tức là hệ thống cần 

đảm bảo 1000 user truy cập trong X phút. Tìm X ? 

- Kết quả đầu ra: Tỉ lệ lỗi 0%, thời gian phải hồi trung bình < 

1000ms 

Kết quả đạt được: 

https://viblo.asia/newest
https://viblo.asia/newest
https://viblo.asia/newest


 

 

 

 

- Trình bày đầy đủ và chính xác các vấn đề liên quan đến kiểm 

thử phần mềm và kiểm thử hiệu năng. 

- Tìm hiểu về Jmeter và các thao tác cơ bản để sử dụng bộ công 

cụ này. 

- Áp dụng các kiến thức đã nghiên cứu thực hiện kiểm thử hiệu 

năng của ứng dụng web: https://viblo.asia/. 

44  Đại học 

Xây dựng webstie 

quản lý khách sạn 

sử dụng Laravel 

Framework 

Phạm Xuân 

Hùng 
Võ Văn Trường 

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

Nghiên cứu  HTML, CSS, Javascript, Ngôn ngữ lập trình PHP, 

Laravel Framework. Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và 

phân tích thiết kế hệ thống xây dựng website quản lý khách 

sạn. Thiết kế, xây dựng và cài đặt website quản lý khách sạn. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bài toán 

quản lý khách sạn. Phân tích thiết kế hệ thống và sử dụng UML 

để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử dụng các kiến thức lập trình web 

như HTML, CSS, JAVASCRIPT, ngôn ngữ PHP, Laravel 

Framework để xây dựng website quản lý khách sạn. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công webstie quản lý 

khách sạn sử dụng Laravel Framework. 

45  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng thời trang 

trực tuyến. 

Nguyễn Mạnh 

Huỳnh 
Nguyễn Thị Tính 

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

ngôn ngữ PHP,  Nghiên cứu mô hình MVC, Nghiên cứu 

framework Laravel, Nghiên cứu hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

MySQL, Tìm hiểu về ứng dụng Star UML, Xây dựng ứng dụng 

dựa trên bản PTTKHT. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng framework Laravel, để xây dựng 

website. Sử dụng MySQL để lưu cơ sở dữ liệu. Sử dụng 

StarUMl để vẽ biểu đồ. 

Kết quá nghiên cứu đồ án: Xây dựng được website bán hàng 

điện thoại trực tuyến. 

46  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

đặt hàng đồ ăn trực 

tuyến FoodOrder 

Nguyễn Văn 

Hưng 
Quách Xuân Trưởng 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Xây dựng ứng dụng đặt đồ ăn 

trực tuyến FoodOrder”. 

Kết quả đạt được: Ứng dụng đạt được một số kết quả như sau: 

Cửa hàng có thế sử dụng dễ dàng. Ứng dụng sử dụng thư viện 

của React Native nên có thế tối ưu được trên nhiều nền tảng 

thiết bị khác nhau. Về mặt khách hàng: dễ dàng tiếp cận, giao 



 

 

 

 

diện đơn giản, dễ sử dụng. Hoàn thành cơ bản về yêu cầu thiết 

kế ứng dụng bán hàng, phân tích và thiết kế hệ thống. 

47  Đại học 

Xây dựng Website 

bán hàng online 

WinShop 

Phạm Văn 

Khánh 
Phạm Thị Thương 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu các lý thuyết về 

PHP, Laravel Framework và các lý thuyết liên quan. Khảo sát 

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

dựng .website bán hàng online Winshop. Thiết kế và xây dựng 

website thành công. 

Kết quả đạt được: Áp dụng xây dựng thành công website 

Winshop. 

48  Đại học 

Xây dựng website 

bán nội thất tích 

hợp thanh toán 

online 

Trần Quốc 

Khánh 
Phạm Thị Thương 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu HTML,CSS,JS, 

PHP(web) & flutter(app mobie). Khảo sát thực trạng, xác định 

nhu cầu và phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng .website bán 

nội thất cho khách hàng. Thiết kế và xây dựng website,xây 

dựng app mobie. 

Kết quả đạt được: Hoàn thành website bán nội thất cho khách 

hàng(đã hoàn thiện). Tích hợp thêm xây dựng ứng dụng bán 

hàng đa nền tảng. 

49  Đại học 

Xây dựng Website 

học và luyện thi 

tiếng Anh sử dụng 

Lavaren 

Framework 

Hoàng Văn Kiên Nguyễn Văn Núi 

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

sau: Nghiên cứu và tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP. Nghiên 

cứu và tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Sử dụng 

HTML, CSS, JS để thiết kế website học tiếng anh. Tìm hiểu 

mô hình MVC và ứng dụng vào bài toán thực tế. Tìm hiểu về 

Laravel Framework và cách triển khai vào bài toán thực tế. Tìm 

hiểu các thức phân tích, thiết kế, triển khai một phần mềm trên 

thực tế. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản 

trị CSDL MySQP. Nghiên cứu các thức thiết kế giao diện 

website sử dụng HTML, CSS, JS. Tìm hiểu được đặc điểm của 

mô hình MVC và các thức hoạt động của nó. Ứng dụng HTML, 

CSS, JS, PHP, MySQL vào mô hình MVC. Sử dụng Laravel 

Framework để giải quyết bài toán đã đặt ra. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Phân tích thiết kế xong bài toán. 

Xây dựng thành công website học và luyện thi tiếng anh online. 



 

 

 

 

50  Đại học 

Xây dựng Website 

bán điện thoại di 

động cho cửa hàng 

Kphone sử dụng 

Laravel Framework 

Nguyễn Đình Kỳ Võ Văn Trường 

Các vấn đề nghiên cứu chính gồm 3 vấn đề chính: Nghiên cứu 

cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu về HTML,CSS,PHP;-Tìm hiểu về 

laravel frameword; Tìm hiểu về mô hình MVC; Một số thư 

viện khác như Ajax,bootstrap,Jquery. Phân tích thiết kế, xây 

dựng chương trình. Xây dựng, cài đặt website bán điện thoại di 

động cho cửa hàng Kphone. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu các kiến thức phát triển ứng dụng 

web bằng PHP, MYSQL, HTML, JQUERY, JAVASCRIPT, 

CSS và Laravel Framework. Sử dụng thư viện HTMl, CSS, 

Javascript, Bootstrap để xây dựng giao diện tổng quát. Sử dụng 

MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu. Sử dụng framework Laravel 

để xây dựng API trả về dữ liệu cho bên frontend. 

Kết quả đạt được: Vận dụng kiến thức đã tìm hiểu để xây dựng 

các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử. Ứng 

dụng mô hình MVC và Framework Laravel xây dựng thành 

công website bán điện thoại di động cho cửa hàng Kphone. 

51  Đại học 

Xây dựng Website 

bán điện thoại cho 

cửa hàng Yến Store 

sử dụng Vuejs 

Vũ Xuân Mạnh Đỗ Thị Loan 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu HTML, CSS, 

JavaScript,VueJs,Laravel. Khảo sát thực trạng, xác định nhu 

cầu và phân tích thiết kế hệ thống xây dựng website bán điện 

thoại di động cho cửa hàng YenStore. Thiết kế và xây dựng 

website bán điện thoại di động cho cửa hàng YenStore. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bán điện 

thoại di động tại cửa hàng YenStore. Phân tích thiết kế hệ thống 

và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử dụng Vuejs, 

Laravel để xây dựng website bán điện thoại di động cho cửa 

hàng YenStore. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công Website bán điện 

thoại di động cho cửa hàng YenStore. 

52  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

hỗ trợ học tiếng 

Anh trên nền tảng 

Android 

Hoàng Gia Minh Nguyễn Thị Tính 

Các vấn đề nghiên cứu: Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java; 

Tìm hiểu về lập trình Android trên Android Studio; Tìm hiểu 

về ứng dụng Star UML, Phân tích thiết kế hệ thống, Xây dựng 

ứng dụng dựa trên bản PTTKHT. 



 

 

 

 

Quá trình thực hiện: Sử dụng Java, XML để xây dựng ứng 

dụng trên Android Studio. Sử dụng SQLite để lưu cơ sở dữ 

liệu. Sử dụng StarUMl để vẽ biểu đồ. 

Kết quá nghiên cứu đồ án: Xây dựng thành công ứng dụng học 

tiếng Anh trên hệ điiều hành Android. 

53  Đại học 

Xây dựng Website 

bán linh kiện điện 

tử cho cửa hàng 

Quang Minh - Thái 

Nguyên 

Nguyễn Văn 

Nam 
Nguyễn Thu Phương 

Nội dung của đồ án tập trung vào ba phần chính: Tổng quan về 

PHP MySQL và  MVC. Phân tích và thiết kế hệ thống. Xây 

dựng giao diện chức năng cho Website bán linh kiện điện tử 

cho cửa hàng Quang Minh-Thái Nguyên. 

Qúa trình thực hiện: Thiết kế đặc tả hệ thống. Xây dưng cơ sở 

dữ liệu trên MySQL. Sử dụng phần mềm StarUML để vẽ sơ đồ 

mô tả hệ thống. Sử dụng phần mềm Sublime Text 3 và Xampp 

thiết kế giao diện chức năng hệ thống. 

Các bước giải quyết vấn đề: Giúp khách hàng có những lựa 

chọn linh hoạt và tiện lợi hơn trong việc tìm kiếm sản phẩm.       

Các thông tin linh kiện của cửa hàng được hiển thị rõ ràng trên 

từng sản phẩm, từ đó khách hàng dễ dàng nhận biết và lựa chọn 

được sản phẩm mình cần. Về phía cửa hàng có nhiều lợi ích 

như: khả năng quảng cáo đến nhiều người biết đến cửa hàng, 

giảm thiểu chi phí cho nhân viên tiếp thị, dễ dàng nhận phản 

hồi của khách hàng về sản phẩm. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công Website bán linh 

kiện điện tử đầy đủ chức năng tìm kiếm, thêm, sửa xóa. Xây 

dựng đầy đủ các nhóm chức năng của Website như : chức năng 

mua hàng, chức năng đăng ký đăng nhập, chức năng quản lý 

thông tin, quản lý hóa đơn. 

54  Đại học 

Xây dựng website 

bán điện thoại và 

phụ kiện cho cửa 

hàng F5 Mobile 

Nguyễn Như 

Nguyên 
Nguyễn Thị Dung 

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

Nghiên cứu ASP.Net MVC5, Hệ quản trị SQL Server, 

Framework Angular JS. Khảo sát thực trạng, xác định yêu cầu, 

phân tích thiết kế website bán điện thoại và phụ kiện cho cửa 

hàng F5 Mobile. Xây dựng website cho cửa hàng F5 Mobile. 

Quá trình thực hiện: Thực hiện khảo sát, phân tích hệ thống. 



 

 

 

 

Tìm hiểu công nghệ và nghiên cứu áp dụng công nghệ vào hệ 

thống. Thực hiện xây dựng website bám sát vào các yêu cầu 

khảo sát. Thực hiện kiểm thử các chức năng sau khi xây dựng. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Hiểu được những nghiệp vụ cơ 

bản của website bán hàng cần có. Nắm được các bước phát 

triển phần mềm với công nghệ ASP.NET MVC, nắm được 

design pattern Model – View – Controller và một số frame 

work như angularJS, cách quản lí cơ sở dữ liệu với SQL Server 

cũng như cách để làm việc với CSDL bằng cách sử dụng Entity 

Framework. Phân tích và thiết kế sao cho phù hợp với các chức 

năng tối thiểu mà hệ thống cần có đối với 1 website bán hàng 

online. Xây dựng thành công website cho cửa hàng F5 Mobile 

55  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

quản lý nhật ký 

công việc trên mô 

hình MVC và 

ASP.net 

Đỗ Thị Hồng 

Nguyệt 
Tô Hữu Nguyên 

Nội dung của Đồ án chủ yếu tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề 

chính: Nghiên cứu, tìm hiểu về ASP.NET, ASP.NET MVC, 

SQL Server, UML. Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống Quản 

lý nhật ký công việc. Xây dựng được hệ thống Quản lý nhật ký 

công việc và kiểm thử hệ thống. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu lý thuyết về ASP.NET, 

ASP.NET MVC, SQL Server, UML. Khảo sát thực trạng, sử 

dụng UML để thiết kế và vẽ biểu đồ. Xây dựng hệ thống Quản 

lý nhật ký công việc. Kiểm thử hệ thống. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Hiểu về ASP.NET. ASP.NET 

MVC, SQL Server, UML. Xây dựng thành công hệ thống Quản 

lý nhật ký công việc. Kiểm thử một phần của hệ thống. 

56  Đại học 

Xây dựng website 

kinh doanh phụ 

kiện máy tính cho 

của hàng Hoàng Tú 

Bắc Giang 

Nịnh Thị Oanh Nguyễn Hồng Tân 

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

Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình PHP, Framework Laravel. 

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

thống xây dựng website bán phụ kiện máy tính cho cửa hàng 

Hoàng Tú tại Bắc Giang. Thiết kế và xây dựng website bán phụ 

kiện máy tính cho cửa hàng. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bán phụ 

kiện máy tính tại cửa hàng Hoàng Tú ở  Bắc Giang. Phân tích, 

thiết kế hệ thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử 



 

 

 

 

dụng ngôn ngữ PHP, Framework Laravel để xây dựng website 

cho cửa hàng. 

Kết quả: Website bán phụ kiện máy tính cho cửa hàng Hoàng 

Tú tại Bắc Giangvà chạy thử nghiệm trên môi trường mạng. 

57  Đại học 

Xây dựng website 

kinh doanh nội thất 

cho Công ty Cổ 

Phần Thương Mại 

Hoàng Gia Vĩnh 

Phúc 

Hoàng Phi Nguyễn Hồng Tân 

Nội dung chính nghiên cứu của đồ án: Nghiên cứu ngôn ngữ 

PHP, framework Laravel, hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

PostgreSQL. Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân 

tích thiết kế hệ thống xây dựng website kinh doanh nội thất cho 

Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Gia Vĩnh Phúc. Thiết kế 

và xây dựng xây dựng website kinh doanh nội thất cho Công 

ty Cổ phần Thương mại Hoàng Gia Vĩnh Phúc. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ kinh doanh 

nội thất tại Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Gia Vĩnh 

Phúc. Phân tích thiết kế hệ thống và sử dụng UML để thiết kế, 

vẽ biểu đồ. Sử dụng ngôn ngữ PHP, framework Laravel, hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL để xây website kinh doanh 

nội thất cho Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Gia Vĩnh 

Phúc. 

Kết quả nghiên cứu: Website kinh doanh nội thất cho Công ty 

Cổ phần Thương mại Hoàng Gia Vĩnh Phúc và chạy thử 

nghiệm trên môi trường internet. 

58  Đại học 

Xây dựng platform 

giao dịch ảo cho thị 

trường tài chính. 

Nguyễn Tiến 

Quang 
Nguyễn Thu Phương 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tiền điện tử và các thông tin xung quanh: Tiền điện tử là một 

loại tiền tệ số được bảo mật và hoàn toàn phi tập trung, với quá 

trình phát hành được kiểm soát bằng các thuật toán mã hoá. 

- Các công nghệ liên quan đến triển khai website tin tức và đầu 

tư ảo: Nodejs: Nền tảng giúp lập trình viên phát triển website 

nhanh chóng dựa trên ngôn ngữ Javascript, tiết kiệm thời gian 

chi phí hiệu suất cao. Api Youtube, Coin: API là các phương 

thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác. 

Crawl Data: phân tích bóc tách dữ liệu từ nhiểu nguồn, làm dồi 

dào nội dung và tiết kiệm chi phí khi triển khai website tin tức. 

Quá trình thực hiện: Nghiên cứu về tiền điện tử. Tổng hợp tin 

tức về tiền điện tử từ nhiều nguồn. Xây dựng thiết kế hệ thống, 



 

 

 

 

database (sử dụng database Mysql). Xây dựng giao diện 

website bằng Html,Css,Jquery,Bootstrap 4. Xây dựng chức 

năng hệ thống dựa trên nền tảng NodeJS. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website tin tức về 

thị trường tiền điện tử. Kiến thức về thị trường tiền điện tử, 

công nghệ crawl data, API và nền tảng NodeJS. 

59  Đại học 

Nghiên cứu Flutter 

và xây dựng ứng 

dụng Smart Contact 

Dương Văn Sơn Nguyễn Lan Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu Flutter SDK để phát 

triển ứng dụng trên thiết bị di động. Khảo sát nhu cầu sử dụng 

mạng xã hội của mọi người xung quanh. Xây dựng ứng dụng. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Dart. Sử dụng 

ngôn ngữ mô hình hóa UML để thực hiện phân tích thiết kế. 

Tìm và sử dụng Dart packages để xây dựng ứng dụng: sqflite, 

path, qr_flutter, qr_scan, url_laucher. 

Kết quả nghiên cứu: Hoàn thành ứng dụng đáp ứng các yêu cầu 

đặt ra. Ứng dụng có giao diện thân thiện với người dùng. Phát 

hành ứng dụng trên Google Play Store. 

60  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

ôn thi trắc nghiệm 

ban A dành cho học 

sinh lớp 9 

Nguyễn Hoàng 

Sơn 
Đào Thị Thu 

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

Kiến thức ngôn ngữ java. Sử dụng Android Studio để xây dựng 

ứng dụng “ôn thi trắc nghiệm ban A dành cho học sinh lớp 9”. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu lý thuyết về tổng quan ngôn ngữ 

java, hệ điều hành Androi và SQLite. Khảo sát thực trạng, vẽ 

biểu đồ Use case và phân rã các Use case đó. Sử dụng ngôn 

ngữ lập trình java, công cụ lập trình Android Studio và hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu SQLite để xây dựng ứng dụng theo các biểu 

đồ trên. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng “ôn thi trắc 

nghiệm ban A dành cho học sinh lớp 9”. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công ứng dụng 

“ôn thi trắc nghiệm ban A dành cho học sinh lớp 9”.      Xây 

dựng cơ sở dữ liệu giai đoạn 1. 

61  Đại học 

Xây dựng website 

bán điện thoại cho 

cửa hàng Hoàng 

Long trên nền tảng 

Trần Nhật Sơn Tô Hữu Nguyên 

Nội dung của Đồ án chủ yếu tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề 

chính: Nghiên cứu, tìm hiểu về Laravel, MVC, SQL Server, 

UML. Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống Quản lý nhật ký 

công việc. Xây dựng được hệ thống website bán điện thoại cho 

cửa hàng Hoàng Long trên mã nguồn mở Laravel. 



 

 

 

 

mã nguồn mở 

Laravel 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu lý thuyết về Laravel MVC, SQL 

Server, UML. Khảo sát thực trạng, sử dụng UML để thiết kế 

và vẽ biểu đồ. Xây dựng website bán điện thoại. Kiểm thử hệ 

thống. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Hiểu về Laravel MVC, SQL 

Server, UML. Xây dựng thành công hệ thống Quản lý nhật ký 

công việc. Kiểm thử một phần của hệ thống. 

62  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

quản lý nhà hàng tự 

động sử dụng 

Laravel Framework 

Lã Quyết Tâm Nguyễn Hồng Tân 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết 

Framework Laravel. Khảo sát hệ thống. Phân tích thiết kế hệ 

thống. Xây dựng hệ thống. 

Quá trình thực hiện và Kết quả nghiên cứu của đồ án: Sử dụng 

MySQL, Laravel, VueJS để xây dựng hệ thống và giao diện. 

Sử dụng StarUML để thiết kế các biểu đồ cho hệ thống. Sử 

dụng Visual Studio Code làm editor để viết mã và quản lý mã 

nguồn của hệ thống. 

63  Đại học 

Nghiên cứu 

Automation test sử 

dụng công cụ 

Selinium 

Webdriver. Ứng 

dụng kiểm thử 

Website 

Demoblazer.com 

Trần Thị Thắm Nguyễn Văn Núi 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu tổng quan về kiểm thử 

phần mềm nói chung và kiểm thử ứng dụng Web nói riêng. Tìm 

hiểu về hoạt động, đặc điểm và cách sử dụng Selenium 

WebDriver trong việc kiểm thử tự động ứng dụng Web. Thực 

hiện phân tích, xây dựng bộ các trường hợp kiểm thử, thực hiện 

test tự động với Selenium WebDriver và xây dựng báo cáo 

kiểm thử. 

Quá trình thực hiện: 

- Hiểu và nắm vững được kiến thức về kiểm thử nói chung và  

automation test nói riêng. 

- Tìm hiểu nghiên cứu thực tế việc ứng dụng Selenium 

Webdriver  tại công ty phần mềm bên ngoài. 

- Mở rộng kết hợp giữa Serenity và Cucumber với Selenium để 

việc kiểm thử trở nên hoàn hiện và nhanh hơn. 

- Vận dụng test Website demoblaze.com. 

Kết quả đạt được: 

- Đảm bảo các testcase được script đúng theo các Step. Kiểm 

tra độ chính xác của các testcasse. Có cái nhìn tổng quan và 

chân thực hơn về auto test. Tốc độ test được cải thiện đáng kể 



 

 

 

 

- Hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trong việc thực hiện đồ 

án tốt nghiệp. 

- Hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, tạo tiền đề để tôi phát triển và 

định hướng bản thân sau này. 

64  Đại học 

Ứng dụng 

framework laravel 

xây dựng website 

thương mại cho cửa 

hàng di động T&T 

Nguyễn Văn 

Thời 
Quách Xuân Trưởng 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Xây dựng cửa hàng điện thoại 

DiDongT&T là 1 cửa hàng chuyên cung cấp tất cả các mặt 

hàng laptop, điện thoại của các hãng điện thoại nổi tiếng như 

Sony, Iphone, Samsung, LG, Nokia…, các phụ kiện kèm theo. 

Kết quả đạt được: Hiểu được một số giải pháp xây dựng 

website thương mại điện tử. Xây dựng được một website bán 

hàng có đầy đủ các chức năng cơ bản. Tích hợp được thanh 

toán bằng ví điện tử Momo. Ngoài những kết quả đạt được trên 

thì vẫn còn một số yêu cầu chưa nắm rõ và website vẫn còn 

một số khuyết điểm cần khắc phục. 

65  Đại học 

Kiểm thử ứng dụng 

trên nền web sử 

dụng công cụ 

Selenium 

Nguyễn Thị 

Thúy 
Phạm Thị Thương 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm: 

quy trình kiểm thử, các phương pháp kiểm thử, các kỹ thuật 

thiết kế testcase và kiểm thử tự động. Tìm hiểu về công cụ kiểm 

thử tự động Selenium. Tìm hiểu về Selenium IDE và tích hợp 

chạy trong môi trường Visual Studio. Tìm hiểu về Selenium 

WebDriver và tích hợp Selenium với khung NUnit trong 

Visual Studio 

Quá trình thực hiện: Sử dụng kỹ thuật bảng quyết định để sinh 

ra test cases cho một số chức năng của website “gacsach.com”: 

đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, xem nội dung sách, gửi đánh 

giá. Sử dụng tiện ích Selenium IDE để test chức năng của 

website. Tích hợp Selenium IDE với NUnit để chạy test cases 

trên Visual Studio. Sử dụng Khuôn kiểm thử đơn vị NUnit viết 

các test cases và chạy trên Visual Studio. 

Kết quả đạt được: 

- Ứng dụng được công cụ tự động Selenium IDE vào kiểm thử 

chức năng websites “gacsach.com”. 

- Ứng dụng Selenium IDE và tích hợp chạy trên Visual Studio 

để kiểm thử tự động website. 



 

 

 

 

- Ứng dụng Selenium WebDriver với NUnit trong Visual 

Studio để viết test cases kiểm thử. 

66  Đại học 

xây dựng website 

kinh doanh điện 

thoại di dộng cho 

cửa hàng điện thoại 

Hoàng Thoa 

Lê Văn Thường Quách Xuân Trưởng 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Xây dựng website bán điện thoại 

di động cho cửa hàng Hoàng Thoa sử dụng Laravel 

Framework. 

Kết quả đạt được: Hoàn thành cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm 

hiểu, phân tích và thiết kế hệ thống website. Về mặt giao diện: 

website dễ sử dụng, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. Về 

mặt khách hàng: dễ dàng tiếp cận, địa chỉ liên hệ. Quản trị dễ 

dàng. 

67  Đại học 

Xây dựng website 

bán quần áo cho cửa 

hàng Trang Vũ 

Lê Văn Tỉnh Nguyễn Văn Việt 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Xây dựng Website bán hàng điện 

tử phần back-end có các chức năng như: Quản lý nhân viên, 

thể loại, sản phẩm đều có các chức năng thêm sửa xóa, quản lý 

hóa đơn, đăng nhập, thống kê doanh thu. Phần front-end thì xây 

dựng giao diện website thân thiện với khách hàng có các chức 

năng như: Mua hàng, đặt hàng, liên hệ, xem chi tiết sản 

phẩm,đăng nhập - đăng ký, so sánh sản phẩm. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Tìm hiểu về phân 

tích và thiết kế hệ thống thông tin và ứng dụng từ đó đã  phân 

tích bài toán Xây dựng website bán hàng online trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin để làm sao giúp người dùng và  người quản 

trị hệ thống có thể sử dụng một cách đơn giản và hiệu quả nhất. 

Thực hiện thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu cho bài toán. Cũng 

cố kiến thức lập trình cũng như biết cách áp dụng vào xây dựng 

1 ứng dụng thực tế. 

Kết quả: Website bán quần áo cho cửa hàng Trang Vũ. 

68  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

giới thiệu và bán 

sách trực tuyến 

Dương Văn 

Toán 
Bùi Anh Tú 

Nội dung của đồ án tập trung vào 4  phần nghiên cứu chính: 

Tổng quan về đề tài, Các kiến thức về PHP, Tổng quan về 

MySQL, Sử dụng PHP để xây dựng hệ thống giới thiệu và bán 

sách trực tuyến. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng phần mềm Sublime Text xây 

dựng giao diện và chức năng cho hệ thống bằng ngôn ngữ PHP. 

Sử dụng mô hình MVC để quản lý mã nguồn cho hệ thống. Sử 



 

 

 

 

dụng phần mềm StarUml để thiết kế sơ đồ và đặc tả cho hệ 

thống. Từ sơ đồ thiết kế, xây dựng lên chương trình. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Thiết kế thành công sơ đồ và 

bản đặc tả cho hệ thống. Hiểu được các kến thức về lập trình 

PHP và áp dụng mô hình MVC để viết chương trình. Xây dựng 

thành công hệ thống giới thiệu và bán sách trực tuyến. 

69  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

bán hàng trực tuyến 

cho Galaxy Mobile 

Phạm Đình Toán Bùi Anh Tú 

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

Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình PHP và framework Laravel 

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

kế hệ thống xây dựng website bán hàng trực tuyến cho Galaxy 

Mobile. Thiết kế và xây dựng website bán hàng trực tuyến cho 

Galaxy Mobile. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bán hàng 

trực tuyến cho Galaxy Mobile. Phân tích thiết kế hệ thống và 

sử dụng Start UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử dụng ngôn ngữ 

PHP và framework Laravel để xây dựng website bán điện thoại 

di động cho Galaxy Mobile. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website 

bán hàng trực tuyến cho Galaxy Mobile. 

70  Đại học 

Nghiên cứu kỹ 

thuật kiểm thử hộp 

đen và ứng dụng 

kiểm thử Website 

quản lý cửa hàng – 

kho hàng Daily247 

Nguyễn Thu 

Trang 
Nguyễn Thu Phương 

Nội dung đồ án tập trung nghiên cứu vấn đề chính: Nghiên cứu 

chung về kiểm thử phần mềm và kỹ thuật kiểm thử hộp đen. 

Ứng dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen vào kiểm thử Website 

quản lý cửa hàng – kho hàng DAILY247. Sử dụng Jmeter kiểm 

thử hiệu năng Website quản lý cửa hàng – kho hàng 

DAILY247. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng tài liệu đặc tả để xây dựng 

testcase. Sử dụng excel để viết testcase. Sử dụng kỹ thuật kiểm 

thử hộp đen: phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên, lập 

bảng quyết định và đoán lỗi để viết các trường hợp testcase. 

Dựa vào đặc tả và testcase để thực thi test và sử dụng Redmine 

để quản lý lỗi. Sử dụng công cụ Jmeter để kiểm thử phi chức 

năng của website. 



 

 

 

 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Ứng dụng thành công kỹ thuật 

kiểm thử hộp đen vào kiểm thử website quản lý cửa hàng – kho 

hàng DAILY247. 

71  Đại học 

Nghiên cứu Laravel 

và xây dựng web hỗ 

trợ tài chính 

Trần Nhật 

Trường 
Nguyễn Lan Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu Framework Laravel 

để xây dựng website. Khảo sát nhu cầu cũng như khó khăn của 

các cửa hàng gặp phải khi kinh doanh. Triển khai xây dựng 

website. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu về Framework Laravel. Sử dụng 

ngôn ngữ mô hình hóa UML để thực hiện phân tích thiết kế.  

Cài đặt Framework Laravel và cài các gói package cần thiết 

như Laravel Auth, Debuggbar. 

Kết quả nghiên cứu: Hoàn thành website đáp ứng các yêu cầu 

đặt ra. Website có giao diện thân thiện dễ sử dụng cho người 

dùng. Deploy website lên VPS. 

72  Đại học 

Nghiên cứu NodeJS 

và xây dựng hệ 

thống Lol-Wild-

Rift Guide 

Nguyễn Thanh 

Tuân 
Nguyễn Lan Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và nghiên cứu NodeJS, 

framework ExpressJS. Khảo sát nhu cầu thực tế game thủ liên 

minh tốc chiến. Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn ngữ 

mô hình hóa UML. Xây dựng hệ thống. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu các công nghệ sử dụng xây dựng 

hệ thống: NodeJS, ExpressJS, MongoDB, Javascript, Server. 

Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để thực hiện phân tích 

thiết kế hệ thống. Xây dựng hệ thống, thử nghiệm, tiếp tục bảo 

trì, nâng cấp hệ thống. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công hệ thống đáp ứng 

các yêu cầu đề ra. Ứng dụng có giao diện bắt mắt, website quản 

lý ổn định. Ứng dụng đã được lên CH Play. 

73  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

tự động thu thập dữ 

liệu và quản lý giấy 

tờ tùy thân. 

Phan Kim Tuân Nguyễn Thị Dung 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

1) Tìm hiểu về các ngôn ngữ, thư viện và dịch vụ: HTML5, 

CSS3, Bootstrap 4, ReactJS, Redux, Firebase, api2pdf, 

FPT.AI. Đây là nhóm những công nghệ hỗ trợ xây dựng 

chương trình chạy trên trình duyệt web. 

2) Tìm hiểu về quy trình làm giấy tờ tùy thân. Nắm bắt nhu cầu 

ý tưởng mong muốn triển khai một chương trình để công nghệ 



 

 

 

 

hóa một vài quy trình còn thủ công. Hướng đến giải pháp đăng 

ký làm mới giấy tờ online. 

3) Tìm hiểu về Faceapi.js để xây dựng công nghệ nhận diện 

khuôn mặt 2D, Công nghệ phát hiện nhắm, chớp mắt qua 

webcamera. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng HTML5, CSS3, Bootstrap4 để 

thiết kế giao diện. Sử dụng ReactJS, Redux để thiết kế chức 

năng. Sử dụng Firebase, FPT.AI: để làm các giải pháp backend, 

bóc tách các ký tự trong hình ảnh thành dữ liệu. Sử dụng 

Faceapi.js để xây dựng chức năng nhận diện khuôn mặt, Làm 

tiền đề cơ sở để ứng dụng làm chức năng phát hiện nhắm, chớp 

mắt qua webcamera dựa vào công thức chuẩn hóa EAR (eye 

aspect ratio) của hai nhà nghiên cứu sinh trường Đại học kỹ 

thuật cộng hòa séc. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công hệ thống 

tự động thu thập dữ liệu và quản lý giấy tờ tùy thân. 

74  Đại học 

Xây dựng Website 

bán đồ điện tử 

Laptop cho cửa 

hàng Hoàng Anh- 

Bắc Giang 

Đinh Tiến Tùng Nguyễn Thu Phương 

Nội dung đồ án tập trung vào 3 vấn đề chính bao gồm: Tìm 

hiểu ứng dụng các ngôn ngữ lập trình vào thiết kế 

website(PHP, MYSQL..). Phân tích thiết kế hệ thống website. 

Xây dựng chương trình. 

Quá trình thực hiện: Thiết kế đặc tả hệ thống. Xây dựng cơ sở 

dữ liệu trên MySQL. Xây dựng các module quản lý. Ứng dụng 

mô hình MVC vào xây dựng website. Sử dụng phần mềm 

StarUML vẽ các sơ đồ mô tả hệ thống. Sử dụng ngôn ngữ PHP, 

MYSQL, HTML, JQUERY, CSS xây dựng chức năng quản lý 

thống kê doanh thu, các đơn hàng, sản phẩm. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website bán hàng 

cho cửa hàng với đầy đủ chức năng: quản lý cho cửa hàng, đặt 

hàng, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa. Website hiển thị sản phẩm đẹp, 

thu hút khách hàng, hỗ trợ khách hàng nhanh nhất khi nhận 

được yêu cầu. 

75  Đại học 

Xây dựng website 

bán giầy online trên 

mô hình MVC 

Nguyễn Đức 

Tuyên 
Tô Hữu Nguyên 

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

sau: Nghiên cứu và tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP,               

Nghiên cứu và tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.               



 

 

 

 

Sử dụng HTML, CSS, JS để thiết kế website bán điện thoại.               

Tìm hiểu mô hình MVC và ứng dụng vào bài toán thực tế.              

Tìm hiểu cách thức phân tích, thiết kế, triển khai một phần 

mềm trên thực tế. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu được cú pháp, cách hoạt động 

của ngôn ngữ PHP. Tìm hiểu được cách thức hoạt động của hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Nghiên cứu các thức thiết kế 

giao diện website sử dụng HTML, CSS, JS. Tìm hiểu được đặc 

điểm của mô hình MVC và các thức hoạt động của nó. Ứng 

dụng HTML,CSS,JS,PHP,MySQL vào mô hình MVC. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Phân tích thiết kế xong bài toán, 

Xây dựng thành công website bán giầy. 

76  Đại học 

Nghiên cứu Flutter 

và xây dựng ứng 

dụng GoStack 

Financial 

Nguyễn Vũ 

Thành Tuyển 
Nguyễn Lan Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng Flutter để 

tiến hành xây dựng ứng dụng Student Social. Khảo sát nhu cầu 

của khách hàng và người dùng cuối. Phân tích thiết kế hệ thống 

sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML. Xây dựng ứng dụng. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu và sử dụng Flutter cùng các thư 

viện hỗ trợ cho việc xây dựng ứng dụng như sqflite, 

flutter_riverpod, dio…. Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML 

để thực hiện phân tích thiết kế ứng dụng. Xây dụng ứng dụng 

và phát hành trên cả 2 nền tảng Androd và iOS. Bảo trình nâng 

cấp ứng dụng. 

Kết quả nghiên cứu: Hiểu rõ và áp dụng thành thạo Flutter vào 

việc xây dựng ứng dụng. Đã hoàn thiện ứng dụng và phát hành 

trên cả hai nền tảng Android và iOS. Đáp ứng được nhu cầu 

của sinh viên về một ứng dụng tiện ích. 

77  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

hỗ trợ tìm phòng trọ 

cho sinh viên 

Thào A Vảng Phạm Thị Thương 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu các lý thuyết liên 

quan để triển khai ứng dụng xây dựng phần mềm tìm kiếm 

phòng trọ. Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích 

thiết kế hệ thống, xây dựng, kiểm thử ứng dụng và đưa ứng 

dụng vào trong thực tế vận hành. 

Kết quả đạt được: Áp dụng thành công các kiến thức lý thuyết 

đã tìm hiểu để xây dựng phần mềm StudentHome, từ khâu phân 

tích, thiết kế cho đến khâu lập trình, kiểm thử ứng dụng. Phần 



 

 

 

 

mềm đã vận hành trong thực tế thành công với các tính năng 

cơ bản, quan trọng và cần thiết. 

78  Đại học 

Nghiên cứu kiểm 

thư hộp trắng và 

ứng dụng với công 

cụ kiểm thử đơn vị 

trong C# 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
Bùi Anh Tú 

Nội dung của Đồ án chủ yếu tập trung vào nghiên cứu 3 vấn đề 

chính: Nêu được tổng quan về đề tài. Các kiến thức về kiểm 

thử đơn vị trong C# cùng với Nunit. Sử dụng Nunit để kiểm 

thử đơn vị cho ứng dụng Quản lý sinh viên. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng Visual Studio 2017 xây dựng các 

module đơn giản cho ứng dụng quản lý sinh viên bằng ngôn 

ngữ C#. Sử dụng phương pháp kiểm thử dòng điều khiển trong 

kiểm thử hộp trắng để đưa ra sơ đồ dòng điều khiển từ mã 

nguồn đã có. Từ sơ đồ dòng điều khiển, lập bảng thiết kế test 

case thủ công. Sử dụng công cụ NUnit được tích hợp trong 

Visual Studio 2017 để viết chương trình kiểm thử dựa trên các 

test case có trong bảng thiết kế. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

-Lập thành công bản thiết kế test case từ mã nguồn C#. 

-Đưa ra được sơ đồ dòng điều khiển của các module. 

-Xây dựng thành công đoạn mã kiểm tra cho các module của 

ứng dụng Quản lý sinh viên trong C# bằng công cụ NUnit. 

-Đưa ra được kết quả test. 

79  Đại học 

Xây dựng webchat 

real time bằng 

nodejs 

Bùi Xuân Việt Đào Thị Thu 

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

Tổng quan về kiến thức lập trình website bằng công nghệ 

NodeJS , xây dựng và triển khai ứng dụng chat realtime trên 

nền tảng website. Khảo sát người dùng , phân tích và thiết kế 

hệ thống. Xây dựng ứng dụng web chat realtime. 

Quá trình thực hiện: Tổng quan về cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu rõ 

về kiến thức về thiết kế giao diện phần mềm, nền tảng nodejs, 

thư viện reactjs , github và triển khai ứng dụng trên netlify. Ôn 

lại kiến thức về HTML , CSS, Javascript, Bootstrap. Khảo sát 

và phân tích thiết kế: Khảo sát yêu cầu của khách hàng. Trình 

bày chi tiết các biểu đồ của các chức năng hoạt động trong ứng 

dụng website. Xây dựng website : Hoàn thiện một ứng dụng 

chat realtime hoàn chỉnh version1. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: 



 

 

 

 

- Tìm hiểu được và ứng dụng được nodejs để xây dựng 1 ứng 

dụng web. Thành thạo việc triển khai ứng dụng trên netlify. 

- Đưa ra cái nhìn rõ ràng hơn về một ứng dụng webchat 

realtime, và cách xây dựng ứng dụng chat. 

- Đã xây dựng thành công một ứng dụng webchat realtime cho 

công ty 9-sm Germinus. 

80  Đại học 

Xây dựng Website 

đặt phòng khách 

sạn Việt Minh 

Resor Thái Nguyên 

Nguyễn Khắc 

Việt 
Đào Thị Thu 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu tổng quan về ứng dụng 

web. Phân tích thiết kế hệ thống website đặt phòng khách sạn. 

Xây dựng hoàn thiện website. 

Qúa trình thực hiện: Sử dụng phần mềm Sublime Text để thiết 

kế giao diện và hệ thống. Sử dụng phền mềm XAMPP để thiết 

lập và điều hành máy chủ. Sử dụng phần mềm Star UML để 

thiết kế biểu đồ phần tích, thiết kế hệ thống. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website đặt phòng 

khách sạn VIỆT MINH RESORT Thái Nguyên. 

81  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

đặt phòng và quảng 

bá dịch vụ cho 

khách sạn Bảo 

Minh Radiant 

Đàm Quang 

Hiếu 
Bùi Anh Tú 

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

Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình PHP, Framework Laravel. 

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

thống đặt phòng và quảng bá dịch vụ cho khách sạn BẢO 

MINH RADIANT. Thiết kế và xây dựng kế hệ thống đặt phòng 

và quảng bá dịch vụ cho khách sạn BẢO MINH RADIANT. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

Khảo sát thực trạng, tình trạng vận hành, các vấn đề cần được 

giải quyết, mong muốn của khách hàng. Phân tích, thiết kế hệ 

thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử dụng ngôn 

ngữ PHP, Framework Laravel để xây dựng hệ thống đặt phòng 

và quảng bá dịch vụ cho khách sạn BẢO MINH RADIANT. 

Kết quả: Hệ thống đặt phòng và quảng bá dịch vụ cho khách 

sạn BẢO MINH RADIANT đang thử nghiệm trên môi trường 

Testing. 

82  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng cho cửa 

hàng quần áo Duy 

Nguyễn Văn 

Thuận 
Tô Hữu Nguyên 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nêu ra được tổng quan và lý do 

chọn đề tài. Nghiên cứu, tìm hiểu về Ngôn ngữ PHP, 

Framework Laravel,… Thiết kế xây dựng được website giới 

thiệu và bán quần áo cho công ty Duy Shop Thái Nguyên 



 

 

 

 

Shop sử dụng 

framework Laravel 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu lý thuyết về tổng quan về php, 

framework laravel....Khảo sát thực trạng, sử dụng UML để 

thiết kế và vẽ biểu đồ. Sử dụng php và laravel để xây dựng 

website giới thiệu bán quần áo cho công ty Duy Shop Thái 

nguyên. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công ứng 

website giới thiệu bán quần áo cho công ty Duy Shop Thái 

nguyên. Xây dựng website được cái chức năng cơ bản theo yêu 

cầu của khách hàng. 

83  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

xử lý rác thải trên hệ 

điều hành Android 

Ngô Văn Bằng Tô Hữu Nguyên 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu tổng quan về hệ điều 

hành Android. Nêu ra được tổng quan và lý do chọn đề tài. 

Thiết kế xây dựng được ứng dụng xem lịch đổ rác và hướng 

dẫn cách xử lý rác. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu lý thuyết về tổng quan về hệ điều 

hành Android và lập trình Android. Khảo sát thực trạng, sử 

dụng UML để thiết kế và vẽ biểu đồ. Sử dụng ngôn ngữ Java 

(Android Api, IDE Android Studio để xây dựng ứng dụng 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công ứng dụng 

xem lịch đổ rác và hướng dẫn cách xử lý rác. 

84  Đại học 

Xây dựng phần 

mềm quản lý trang 

trại theo mô hình 

nông nghiệp OCOP 

Bùi Hoài Bắc Nguyễn Văn Việt 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu ngôn ngữ C#, hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu MySql. Khảo sát thực trạng, xác định nhu 

cầu và phân tích thiết kế hệ thống xây dựng phần mềm quản lý 

trang trại theo mô hình nông nghiệp OCOP. Thiết kế và xây 

dựng xây dựng phần mềm quản lý trang trại theo mô hình nông 

nghiệp OCOP. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ kinh doanh 

của cá hộ gia đình, tập thể sản xuất nông nghiệp. Phân tích thiết 

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

Sử dụng ngôn ngữ c# hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để xây 

dựng phần mềm quản lý trang trại theo mô hình nông nghiệp 

OCOP. 

Kết quả: Phần mềm quản lý trang trại theo mô hình nông 

nghiệp OCOP. 



 

 

 

 

85  Đại học 

Xây dựng trợ lý ảo 

cá nhân hỗ trợ 

Tiếng Việt trên máy 

tính 

Lý Anh Dũng Mai Văn Hoàn 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu lý thuyết về trợ lý ảo 

và quá trình xây dựng một hệ thống trợ lý ảo. Khảo sát, phân 

tích và thiết kế hệ thống. Tìm hiểu xây dựng chương trình từ 

ngôn ngữ python. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu nội dung lý thuyết thông qua các 

bài giới thiệu, nghiên cứu về trợ lý ảo trên Internet. Khảo sát 

mọi người xung quanh và tìm số liệu trên Internet. Sử dụng 

phần mềm StarUML để thực hiện vẽ biểu đồ và phân tích thiết 

kế hệ thống. Sử dụng ngôn ngữ python và các chương trình liên 

quan: Visual Studio Code và môi trường tích hợp Anaconda để 

xây dựng chương trình. 

Kết quả: Xây dựng thành công demo chương trình trợ lý ảo hỗ 

trợ Tiếng Việt trên máy tính. 

86  Đại học 

Thiết kế Website hỗ 

trợ bán hàng cho 

của hàng điện thoại 

Anh Dũng Thái 

Nguyên. 

Nguyễn Anh 

Dũng 
Trịnh Văn Hà 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu PHP, Laravel 

Quy trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Thu thập tài liệu, 

thiết kế dữ liệu và xây dựng giao diện website cho phù hợp. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Xây dựng thành công website bán 

hàng điện thoại. Nắm vững các kỹ năng lập trình với PHP.  

Thao tác tốt với MySQL. 

87  Đại học 

Xây dựng website 

thông tin về nhóm 

cây thuốc Việt Nam 

Ngô Thị Gấm 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 

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

Khảo sát thực trạng vấn đề về cây thuốc tại Việt Nam, xác định 

nhu cầu. Xây dựng website thông tin về nhóm cây thuốc Việt 

Nam. Phân tích thiết kế hệ thống. Xây dựng website 

Quá trình thực hiện: Khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống 

website thông tin về nhóm cây thuốc Việt Nam. Xây dựng cơ 

sở dữ liệu về thông tin nhóm cây thuốc/ bài thuốc. Tìm hiểu 

ngôn ngữ lập trình PhP và quản trị cơ sở dữ liệu bằng MySql. 

Sử dụng Star UML để phân tích thiết kế hệ thống. Sử dụng 

Xampp để xây dựng cơ sở dữ liệu. Sử dụng Sublime Text để 

xây dựng Website thông tin về nhóm cây thuốc Việt Nam. 

Kết quả: Website thông tin về nhóm cây thuốc Việt Nam. 

88  Đại học 

Xây dựng phần 

mềm xem thời khóa 

biểu cho học sinh 

Nguyễn Văn 

Hiển 
Nguyễn Thu Hương 

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

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng .NET 



 

 

 

 

trường tiểu học 

Châu Minh - Hiệp 

Hòa - Bắc Giang 

Framework.  Xây dựng một phần mềm hỗ trợ học sinh tra cứu 

thời khóa biểu dễ dàng và tổng hợp thông tin giáo viên. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu và sử dụng các ngôn ngữ lập 

trình C# và các công cụ hỗ trợ. Khảo sát hiện trạng của học 

sinh tại trường tiểu học Châu Minh. Phân tích và thiết kế hệ 

thống: Xác định các tác nhân, chức năng và truy cập 

diagrams.net  để vẽ biểu đồ. Lưu dữ liệu trên Microsoft SQL 

Server và quản lý dữ liệu bằng phần mềm Microsoft SQL 

Server Management Studio 18. Sử dụng Microsoft Visual 

Studio 2013 để thiết kế giao diện và lập trình các chức năng. 

Kết quả: Xây dựng thành công phần mềm xem thời khóa biểu 

cho học sinh trường tiểu học Châu Minh - Hiệp Hòa - Bắc 

Giang với các chức năng cơ bản của người dùng như: đăng 

nhập, xem thời khóa biểu, tra cứu thông tin giáo viên, xuất file 

thời khóa biểu. Các chức năng của người quản trị như: quản lý 

tài khoản đăng nhập, quản lý lịch học, quản lý thông tin giáo 

viên. 

89  Đại học 

Ứng dụng VRML 

mô phỏng kí túc xá 

trường ĐH 

CNTT&TT 

Lý Văn Hợp Nguyễn Thu Hương 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu lý thuyết về thực tại 

ảo và ngôn ngữ Vrml. Nghiên cứu về hai phần mềm VrmlPad 

3.0 và Cortona3D Viewer. Xây dựng ứng dụng. 

Quá trình thực hiện đồ án: Nghiên cứu tổng quan về thực tại ảo 

và ngôn ngữ Vrml. Khảo sát hiện trạng thực tế. Sử dụng công 

cụ VrmlPad 3.0 và Cortona 3D Viewer để xây dựng ứng dụng. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Nắm được các kiếm thức về 

thực tại ảo và ngôn ngữ Vrml. Nắm được cách sử dụng công 

cụ VrmlPad 3.0 và Cortona3D Viewer. Ứng dụng mô phỏng 

ký túc xá trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông 

Thái Nguyên. 

90  Đại học 

Kiểm thử ứng dụng 

website quản lý 

công ty Minh 

Hoàng sử dụng 

công cụ Selenium 

Nguyễn Thị 

Nhung 
Phùng Thế Huân 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Kiến thức kiểm thử phần mềm, 

kiểm thử phần mềm tự động, Tìm hiểu về công cụ Selenium, 

Ứng dụng kiểm thử cho website quản lý công ty Minh Hoàng, 

áp dụng công cụ kiểm thử tự động cho một số chức năng: Đăng 

nhập, thêm bộ phận, sửa bộ phận, xóa bộ phận. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát website quản lý công ty Minh 



 

 

 

 

Hoàng. Phân tích website để lên kế hoạch kiểm thử. Viết test 

case cho các chức năng của website. Phân tích cấu trúc website 

để thực hiện kiểm thử tự động. Sử dụng thư viện Selenium cho 

công cụ Visual Studio để thực hiện kiểm thử cho một số chức 

năng. 

Kết quả nghiên cứu: Thực hiện thành công kiểm thử cho các 

chức năng của website. 

91  Đại học 

Nghiên cứu về kiểm 

thử và ứng dụng 

trên nền tảng 

website 

Ngô Thị Phượng Hồ Thị Tuyến 

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

Tìm hiểu tổng quan về kiểm thử phần mềm. Tìm hiểu tổng quan 

về kiểm thử tự động. Nghiên cứu về công cụ kiểm thử tự động 

katalon studio, cách sử dụng công cụ kiểm thử tự động katalon 

studio. Ứng dụng công cụ kiểm thử tự động katalon studio vào 

website 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Tìm hiểu tổng quan 

về kiểm thử phần mềm, Các phương pháp trong kiểm thử phần 

mềm, quy trình kiểm thử phần mềm. Tìm hiểu về kiểm thử ứng 

dụng web, các loại kiểm thử ứng dựng web. Tìm hiểu tổng quan 

về kiểm thử tự động, quy trình kiểm thử tự động, Tìm hiểu về 

ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử tự động và một số công 

cụ kiểm thử tự động cho website. Tìm hiểu tổng quan về công 

cụ kiểm thử tự động katalon studio, các tính năng cơ bản của 

katalon studio. Cài đặt và nghiên cứu cách sử dụng của katalon 

studio. Ứng dụng công cụ kiểm thử tự động katalon studio vào 

kiểm thử website. Lên kịch bản kiểm thử và thực hiện kiểm thử 

website, gửi kết quả kiểm thử về email. 

92  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

bán hàng cho cửa 

hàng thời trang 

Thủy Nguyễn 

Nông Hồng Sơn Đào Trần Chung 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

1) Tìm hiểu phát triển ứng dụng bán hàng qua ứng dụng di 

động. Tập trung đưa ra phương án cũng như giải pháp để đáp 

ứng nhu cầu của bài toán. 

2) Nghiên cứu ngôn đa nền tảng flutter để xây dụng ứng dụng 

gồm cá chức năng chính sau: đăng nhập , đăng kí, lấy lại mật 

khẩu, tìm kiếm, xem sản phẩm, đặt hàng, hủy đơn hàng, đổi 

thông tin cá nhân, đổi mật khẩu. 



 

 

 

 

3) Nghiên cứu viết API cho ứng dụng để lấy thông tin từ cơ sở 

dữ liệu trên server web. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng công cụ: Android Studio để thiết 

kế ứng dụng. Sử dụng các công cụ: Sublime Text3 để viết các 

file php thêm và nhận dữ liệu từ sever và sử dụng Mysql để tạo 

cơ sở dữ liệu và lưu trữ cơ sở dữ liệu. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Nắm được cơ sở lí thuyết để xây 

dựng một ứng dụng, kết hợp các kiến thức đã học để xây dựng 

một ứng dụng.  Khảo sát thực tế hiện trạng xác định tính khả 

thi của ứng dụng. Phân tích thiết kế hệ thống bài toán về xây 

dựng ứng dụng. Thiết kế và xây dựng thành công ứng dụng 

gồm đầy đủ các chức năng. 

93  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng bằng 

Wordpress 

Lò Văn Thân Nguyễn Quang Hiệp 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng thành thạo 

các ngôn ngữ  lập trình website và các công cụ hỗ trợ. Khảo sát 

thực tế các website bán hàng online, lấy các thông tin đầu vào, 

đầu ra để tiến hành thực hiện việc thiết kế giao diện và chức 

năng cho website. Phân tích thiết kế website thời trang quần 

áo.  Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xây dựng website bán 

hàng online 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu và sử dụng thành thạo các ngôn 

ngữ  lập trình website và các công cụ hỗ trợ. Khảo sát, xác định 

nhu cầu của người tiêu dùng, thực trạng kinh doanh hiện nay 

của các trang thương mại điện tử. Phân tích thiết kế hệ thống 

website bán hàng thời trang cho shopman, sử dụng Star UML 

để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử dụng Wordpress, BOOTSTRAP, 

MYSQL, WooCommerce, Elementor để xây dựng website bán 

hàng. 

Kết quả: Hoàn thiện xong website bán hàng thời trang cho 

shopman với đầy đủ các chức năng cơ bản của một website bán 

hàng theo yêu cầu của cửa hàng như trong quá trình khảo sát. 

94  Đại học 

Tìm hiểu và ứng 

dụng SEO website 

bán hàng  

Hoàng Trương 

Toàn 
Ngô Thị Lan Phương 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu về cơ sở lý thuyết về 

SEO và ứng dụng SEO cho website bán hàng: 

https://cosywinter.shop. 



 

 

 

 

https://cosywinter.s

hop 

Quá trình thực hiện: Sử dụng phần mềm mã nguồn mở xây 

dựng website. Dùng plugins Woocommerce để tạo giao diện và 

tối ưu hóa cấu trúc website bán hàng. Thực hiện SEO website: 

Tối ưu hóa URL của các chuyên mục sản phẩm. Tối ưu hóa 

tiêu đề của các chuyên mục sản phẩm. Tối ưu thẻ META 

description cho chuyên mục sản phẩm. Thẻ H1 cho từng sản 

phẩm. Seo hình ảnh; Tạo các Category. Xây dựng các kiên kết 

từ các forum. Xây dựng website vệ tinh. Blog comment. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: SEO website Cosywinter.shop 

95  Đại học 

Xây dựng website 

giới thiệu sản phẩm 

cho cửa hàng mỹ 

phẩm Linh Nga - 

Thái Nguyên 

Ngô Thị Trang Nguyễn Thu Hương 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu kiến thức về ASP.NET 

Core, SQL SERVER. Tìm hiểu kiến thức về HTML và CSS. 

Củng cố kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống. Xây dựng 

website giới thiệu sản phẩm cho cửa hàng Mỹ Phẩm Linh Nga 

- Thái Nguyên. 

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

cho bài toán xây dựng website giới thiệu sản phẩm  cho cửa 

hàng Mỹ Phẩm Linh Nga - Thái Nguyên. Sử dụng Visual 

Studio 2019 quản lý mã nguồn. Sử dụng Sql Server 

Management Studio 2008 xây dựng và quản lý Database. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website 

giới thiệu sản phẩm cho cửa hàng Mỹ Phẩm Linh Nga - Thái 

Nguyên. Báo cáo tổng kết. 

96  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng cho shop 

quần áo Bi Luxury 

Phạm Mạnh 

Tuấn 
Nguyễn Hải Minh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Khảo sát và phân tích quy trình 

nghiệp vụ của công ty thời trang Luxury – Hạ Long. Nghiên 

cứu các vấn đề cơ bản trong phát triển một Website thương 

mại. Phân tích thiết kế hệ thống dựa trên kết quả khảo sát công 

ty và kết hợp những công cụ phát triển Web thương mại. Xây 

dựng web site cho công ty. Thiết kế được website với giao diện 

thân thiện, đẹp mắt, dễ sử dụng, phù hợp với người dùng. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Sử dụng công cụ 

phát triển ứng dụng Web mã nguồn mở Wordpress. Sử dụng 

các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh để xây dựng giao diện 



 

 

 

 

và giới thiệu sản phẩm cho công ty. Phát triển Website phát 

triển dựa trên một quy trình phân tích. 

97  Đại học 

Nghiên cứu kỹ 

thuật kiểm thử phần 

mềm tự động sử 

dụng công cụ 

Katalon Studio, 

 ứng dụng kiểm thử 

website mua sắm 

trực tuyến 

Mai Ngọc Viên Nguyễn Kim Sơn 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Ngiên cứu lý thuyết về kiểm thử 

phần mềm, kiểm thử phần mềm tự động. Ngiên cứu lý thuyết 

về phần mềm kiểm thử tự động Katalon Studio. Ứng dụng kiểm 

thử trên website. 

Quá trình thực hiện đồ án: Nghiên cứu tổng quan về kiểm thử 

phần mềm, các kỹ thuật kiểm thử phần mềm. Nghiên cứu công 

cụ kiểm thử phần mềm tự động Katalon Studio và ứng dụng 

vào kiểm thử website mua sắm trực tuyến 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Hiểu được các kiếm thức về 

kiểm thử phần mềm, các kỹ thuật kiểm thử. Hiểu được công cụ 

kiểm thử Katalon Studio và cách thức hoạt động của công cụ. 

Áp dụng được kỹ thuật kiểm thử bằng bảng quyết định để thiết 

kế test case và thực thi test trên website. 

98  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

hỏi đáp tự động trả 

lời, giải đáp các 

thắc mắc của sinh 

viên ICTU 

Bùi Thị Bích 

Nguyệt 
Nguyễn Thị Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình 

PYTHON, HTML, CSS, BOOTSTRAP. Khảo sát bài toán. 

Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên của trí tuệ nhân tạo. Tìm 

hiểu về tổng quan mô hình hỏi đáp tự động. Xây dựng hệ thống. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ lập trình 

PYTHON, HTML, CSS, BOOTSTRAP và các công cụ hỗ trợ. 

Khảo sát, phân tích, tổng hợp các câu hỏi, câu trả lời. Nắm bắt 

được những vấn đề liên quan đến các bài toán cơ bản về tách 

từ. Sử dụng ngôn ngữ PYTHON, HTML, CSS, BOOTSTRAP 

để xây dựng hệ thống. 

Kết quả: Xây dựng thành công demo hỏi đáp tự động trả lời, 

giải đáp thắc mắc của sinh viên ICTU. 

99  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

tổng hợp thông tin 

các công thức nấu 

ăn. 

Đặng Thị Tươi Đàm Thanh Phương 

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

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình JAVA, PHP, CSS, 

JAVASCRIPT và trình thu thập thông tin trên web. Khảo sát, 

phân tích, tổng hợp các công thức nấu ăn. Xây dựng một trình 

thu thập thông tin trên web có khả năng tổng hợp thông tin tự 

động từ các trang tổng hợp công thức nấu ăn mới nhất hiện nay. 



 

 

 

 

Quá trình thực hiện và kết quả kết quả nghiên cứu: Tìm hiểu 

và sử dụng các ngôn ngữ lập trình JAVA, PHP, CSS, 

JAVASCRIPT và các công cụ hỗ trợ. Khảo sát các trang web 

tổng hợp công thức nấu ăn. Phân tích hệ thống tổng hợp thông 

tin các công thức nấu ăn: Xác định các tác nhân, chức năng và 

vẽ biểu đồ. Sử dụng ngôn ngữ JAVA, PHP, CSS, 

JAVASCRIPT để xây dựng một ứng dụng website  tổng hợp 

thông tin có khả năng thu thập các công thức nấu ăn từ web 

“Candy Can Cook”. 

Kết quả: Xây dựng thành công hệ thống tổng hợp thông tin các 

công thức nấu ăn. 

100  Đại học 

Xây dựng Website 

bán đồ điện tử máy 

tính cho cửa hàng 

Điện Tử 88 tại Nam 

Định 

Nguyễn Trường 

An 
Lê Thu Trang 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng thành thạo 

các ngôn ngữ C# trên nền tảng ASP.NET dựa theo mô hình 

MVC, HTML, CSS, JS và các công cụ hỗ trợ để xây dựng 

website bán đồ điện tử máy tính cho cửa hàng Điện Tử 88 tại 

Nam Định. 

Quá trình thực hiện và kết quả kết quả nghiên cứu: 

- Khảo sát thực tế tại công ty. Tham khảo một số website đang 

có mặt trên thị trường như https://phukienmaytinh.vn. Đề ra 

phương án giải pháp. 

- Phân tích thiết kế website:  xác định các tác nhân và các chức 

năng của website. Sử dụng phần mềm StarUML để thực hiện 

vẽ các biểu đồ Use case, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động và 

biểu đồ lớp.... 

- Cài đặt Website bán đồ điện tử máy tính cho cửa hàng Điện 

Tử 88 tại Nam Định 

Kết quả: Hoàn thiện website với các chức năng cơ bản của một 

website bán hàng như: đăng ký thành viên, đăng nhập, xem sản 

phẩm, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán sản phẩm. 

Các chức năng của website quản trị có thể quản lý sản phẩm, 

cửa hàng, thành viên, đơn hàng của khách... 

101  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng nông sản 

Thái Nguyên. 

Nguyễn Duy 

Anh 
Dương Thị Quy 

Các vấn đề nghiên cứu chính 

1. Về Back-End: Tìm hiểu PHP, Laravel, Voyager 

2. Về Front-End: Tìm hiểu Blade Template, HTML/CSS 



 

 

 

 

3. Xây dựng thành công website bán hàng nông sản Thái 

Nguyên 

Quy trình thực hiện: Thu thập tài liệu, xin ý kiến giáo viên 

hướng dẫn tham khảo các website khác, để có các thông tin, từ 

đó phân tích tạo cơ sở dữ liệu và xây dựng giao diện website 

cho phù hợp. Sử dụng StarUML để vẽ các biểu đồ USE CASE, 

biểu đồ tuần tự và các biểu đồ khác. Sử dụng HTML/CSS/JS, 

Blade Template, để làm giao diện cho website và framework 

Laravel + Voyager của PHP để code Back-End. Sử dụng Mysql 

để quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng phần mềm Visual Studio 

Code để viết code. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Xây dựng thành công website bán 

hàng nông sản Thái Nguyên. 

102  Đại học 

Xây dựng app đặt 

đồ ăn online trên hệ 

điều hành Andoid 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
Dương Thị Quy 

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

- Tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình Android Java  và PHP, 

HTML, CSS. 

- Khảo sát thực tế thị trường của lĩnh vực ấm thửc và thương 

mại điện tử. 

- Phân tích thiết kế  app đặt đồ ăn online và website quản trị 

cho app. 

- Sử dụng các ngôn ngữ Android Java xây dựng lên app đặt đồ 

ăn online và PHP, HTML, CSS xây dựng lên website quản trị. 

Quá trình thực hiện và kết quả kết quả nghiên cứu: 

Tìm hiểu và sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình và các 

công cụ hỗ trợ. Khảo sát, xác định nhu cầu của người dùng, các 

vấn đề đang gặp phải các website trên thị trường. Phân tích 

thiết kế hệ thống app đặt đồ ăn online. Sử dụng ngôn ngữ 

Android Java xây dựng app đặt đồ ăn online  và PHP, HTML, 

CSS xây dựng website quản trị. 

Kết quả: Hoàn thiện cơ bản app và website với các chức năng 

cơ bản của một app đặt đồ ăn. 

103  Đại học 

Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống truy 

xuất nguồn gốc 

Đào Thị Bình Đinh Khánh Linh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng thành thạo 

các ngôn ngữ PHP trên nền tảng LARAVEL dựa theo mô hình 

MVC, HTML, CSS, JS và các thư viện cũng như các công cụ 



 

 

 

 

thông tin của hoa 

quả 

hỗ trợ để xây dựng website để quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

- Tham khảo một số hệ thống đang có mặt trên thị trường như: 

http://techport.vn/72/he-thong-truy-xuat-nguon-goc-

agricheck-91554.html 

- Phân tích thiết kế hệ thống: Xác định các tác nhân và các chức 

năng của hệ thống. Sử dụng phần mềm StartUML để thực hiện 

vẽ các biểu đồ Use case, biểu đồ trình tự, biển đồ hoạt động và 

biểu đồ lớp. 

- Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và quét mã qr trên 

phần mềm có chức năng đọc mã qr 

Kết quả: Hoàn thiện hệ thống với các chức năng cơ bản như: 

Đăng nhập, phân quyền người dùng trong hệ thống, thêm , sửa, 

xóa , tìm kiếm các thông tin. Các chức năng của quản trị viên 

trong hệ thống là: quản lý nhân viên, quản lý người dùng, quản 

lý đơn vị liên kết…. . Chức năng của nông dân trong hệ thống 

là: quản lý giống cây, quản lý công việc…. . Chức năng của 

khâu chế biến là: quản lý các đơn chế biến. Chức năng của 

người vận chuyển là: quản lý các đơn vận chuyển. 

104  Đại học 

Xây dựng chương 

trình quản lý kí túc 

xá trường ĐH Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông Thái 

nguyên. 

Lưu Thị Kim 

Dung 
Đinh Khánh Linh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, ngôn 

ngữ, công cụ để tiếng hành xây dựng chương trình. Khảo sát 

thực tế. Mô tả và giải quyết bài toán. Phân tích thiết kế hệ 

thống. Xây dựng hệ thống. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu về SQL server 2008 và Visual 

studio 2017. Tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ C# để thực hiện 

chương trình. Xây dựng hệ thống chương trình bằng Visual 

Studio 2017. 

Kết quả : Xây dựng thành công chương trình quản lý ký túc xá 

ký túc xá trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền 

Thông Thái Nguyên có những chức năng cơ bản như thêm, sửa, 

xóa, cập nhật các thông tin. Giao diện chương trình thân thiện 

và dễ sử dụng. 



 

 

 

 

105  Đại học 

Xây dựng demo 

ứng dụng chat bot 

quản lý lịch cho 

người dùng slack 

Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Tuấn Anh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: xây dựng demo ứng dụng chat 

bot dung để quản lý lịch làm việc cá nhân và lịch làm việc 

nhóm cho người dung Slack. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng nodejs xây dựng phía backend, 

front end sử dụng block kit builder cho ui Slack. Sử dụng ngôn 

ngữ jacascript , công nghệ Nodejs để xây dựng chương trình. 

Dùng knex objection để kết nối cơ sở dữ liệu. Sử dụng đăng ký 

subscription để nhận thông báo từ slack ,Microsoft, Google. 

Công cụ sử dụng vs code dung làm trình soạn thảo và run 

terminal, postman phục vụ việc test gửi và nhận dữ liệu api. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Xây dựng thành công demo ứng 

dụng chat bot quản lý lịch làm việc cá nhân và lịch làm việc 

nhóm cho người dung Slack. 

106  Đại học 

Xây dựng Website 

bán hàng cho cửa 

hàng  hoa quả Kun - 

Bắc Giang 

Trần Thế Điều Đoàn Thị Bích Ngọc 

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

Tìm hiểu Wordpress và plugin WooCommerce. Khảo sát thực 

trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết kế hệ thống xây dựng 

website bán hàng cho cửa hàng bán hoa quả Kun - Bắc Giang. 

Thiết kế và xây dựng website bán hoa quả cho cửa hàng Kun – 

Bắc Giang. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng bán hàng tại cửa hàng 

bán hoa quả Kun – Bắc Giang. Phân tích thiết kế hệ thống và 

sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử dụng Wordpress để 

xây dựng website bán hoa quả cho cửa hàng Kun – Bắc Giang. 

Kết quả: Website giới thiệu sản phẩm và bán hoa quả cho cửa 

hàng Kun – Bắc Giang. 

107  Đại học 

Xây dựng Website 

thương mại điện tử 

kinh doanh thiết bị 

máy tính 

Nguyễn Văn Hà Lê Khánh Dương 

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

Khảo sát, phân tích bài toán: Đưa ra cái nhìn tổng quan về đề 

tài. Phân tích rõ các yêu cầu cũng như mục tiêu mà cần đạt 

được. Thiết kế ứng dụng: Trình bày về chi tiết về luồng hoạt 

động của các chức năng hoạt động trong website. Xây dựng 

một cơ sở dữ liệu với các bảng phù hợp. Xây dựng và ứng 

dụng: Trình bày về các thiết kế giao diện sử dụng cho người 

dùng và quản trị viên. 



 

 

 

 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Tìm hiểu được và biết sử dụng 

framework backend là laravel và thư viện  bootstrap, ngoài ra 

còn có các công nghệ khác như docker. Đưa ra cái nhìn rõ ràng 

hơn về một trang website bán hàng. Đã xây dựng thành công 

Website thương mại điện tử kinh doanh thiết bị máy tính. 

108  Đại học 

Xây dựng website 

bán sách trực tuyến 

cho cửa hàng sách 

Thái Nguyên 

Đỗ Thị Hạ Nguyễn Đình Dũng 

Vấn đề nghiên cứu chính: Hệ thống bán sách cho cửa hàng sách 

Thái Nguyên 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu ngôn ngữ UML. Tìm hiểu công 

cụ xây dựng ứng dụng PHP, Laravel, MySQL, javascript, css. 

Phân tích thiết kế hệ thống bán sách tại cửa hàng sách Thái 

Nguyên. Xây dựng web. 

Kết quả đạt được: Bản thiết kế hệ thống. Website gồm các chức 

năng cơ bản dành cho khách hàng (đăng ký, đăng  nhập, tìm 

kiếm, đặt hàng) và admin (Quản lý hệ thống, quản lý sản phẩm, 

quản lý đơn hàng). 

Sản phẩm đồ án: Báo cáo đồ án, Website 

109  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

hỗ trợ học từ vựng 

Tiếng Anh cho trẻ 

em trên hệ điều 

hành Android 

Trần Tuấn Hải Đỗ Đình Lực 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu hệ điều hành 

Android, hệ quản trị CSDL MySQL, ngôn ngữ lập trình PHP, 

Java. Khảo sát và phân tích thiết kế ứng dụng. Xây dựng ứng 

dụng. 

Quá trình thực hiện: 

1. Vận dụng các kiến thức, cơ sở lý thuyết đã học để nghiên 

cứu và xây dựng lên một ứng dụng. 

2. Khảo sát và phân tích cho một ứng dụng cụ thể. 

3. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Android và hệ quản trị CSDL 

MySQL để thiết kế và xây dựng lên một ứng dụng cụ thể. 

Kết quả đạt được: 

1. Nắm được quy trình thiết kế và xây dựng một ứng dụng. 

2. Xây dựng được ứng dụng hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh cho 

trẻ em trên hệ điều hành Android. 

3. Ứng dụng có các chức năng như: Học từ vựng theo chủ 

đề(chủ đề). Ôn luyện (học và chơi). Từ điển. 

4. Đối với người quản trị: sử dụng app quản lí riêng để thêm 

sửa xóa chủ đề, từ. 



 

 

 

 

110  Đại học 

Xây dựng Website 

bán hàng mẹ và bé 

Gấu Đôi – Thái 

Nguyên 

Ngô Thị Hạnh Vũ Vinh Quang 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

+ Tìm hiểu về framework wordpress để xây dựng website bán 

hàng mẹ và bé 

+ Khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và phân tích thiết kế 

hệ thống xây dựng website bán hàng mẹ và bé Gấu Đôi – Thái 

Nguyên 

+ Thiết kế và xây dựng website bán hàng mẹ và bé cho cửa 

hàng Gấu Đôi tại Thái Nguyên 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

+ Khảo sát thực trạng, nghiệp vụ bán bán hàng đồ cho mẹ và 

bé tại cửa hàng Gấu Đôi Thái Nguyên 

+ Phân tích thiết kế hệ thống và sử dụng ứng dụng startUML 

để thiết kế, vẽ biểu đồ. 

+ Sử dụng framework wordpress với webserver xampp cùng 

plugin woocommerce hỗ trợ tạo trang thương mại điện tử và 

các ngôn ngữ HTML, CSS, PHP để xây dựng website. 

Kết quả: Hoàn chỉnh website bán hàng mẹ và bé Gấu Đôi – 

Thái Nguyên. 

111  Đại học 

Xây Dựng Phần 

Mềm Quản Lý Bán 

Hàng cho cửa hàng 

Cộng Café Thái 

Nguyên bằng ngôn 

ngữ C#. 

Lê Trọng Hiếu Nguyễn Hiền Trinh 

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

Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình C#. Khảo sát thực trạng, xác 

định nhu cầu và phân tích thiết kế hệ thống xây dựng phần mềm 

(chương trình) quản lý bán hàng cho cửa hàng Cộng Café Thái 

Nguyên. Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho 

cửa hàng Cộng Café Thái Nguyên 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ quản lý bán 

hàng  tại cửa hàng Cộng Café Thái Nguyên. Phân tích thiết kế 

hệ thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử dụng 

ngôn ngữ C#, để xây dựng chương trình quản lý bán hàng cho 

cửa hàng Cộng Café Thái Nguyên. 

Kết quả: Chương trình quản lý  bán hàng cho cửa hàng Cộng 

Café Thái Nguyên, cơ sở dữ liệu và ứng dụng thực tiễn chạy 

thử tại cửa hàng. 

112  Đại học 
Xây dựng website 

bán máy tính và các 

Nguyễn Văn 

Hiếu 
Đàm Thanh Phương 

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

Tìm hiểu về PHP và MySLQ. Khảo sát thực tế, lấy thông tin 



 

 

 

 

thiết bị phụ kiện cho 

cửa hàng máy tính 

4G Thái Nguyên 

nhân viên và khách hàng. Phân tích thông tin, yêu cầu của cửa 

hàng. Xây dựng website cho cửa hàng máy tính 4G. 

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu và sử dụng được PHP, MySQL. 

- Khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu của cửa hàng. 

- Phân tích và thiết kế hệ thống website cho cửa hàng máy tính 

4G. 

- Sử dụng PHP, MySQL để xây dựng website cho cửa hàng của 

hàng máy tính 4G. 

Kết quả: Hoàn thiện website cho cửa hàng máy tính 4G  với 

các chức năng cơ bản của một website bán hàng theo yêu cầu 

của cửa hàng như trong quá trình khảo sát. 

113  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng cho cửa 

hàng máy tính Đại 

Thuận 

Võ Trọng Hiếu Đỗ Văn Toàn 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

1)    Tìm hiểu sâu và áp dụng các kiến thức đã học về WEB, 

Ngôn ngữ lập trình PHP, cơ sở dữ liệu MySQL… 

2)    Thiết kế website bán hàng cho cửa hàng máy tính Đại 

Thuận. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng Adobe Dremweaver, photo shop 

để thiết kế giao diện. Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, cơ sở 

dữ liệu MySQL, Javascrip. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng được website thương mại điện 

tử có các chức năng cơ bản. 

114  Đại học 

Xây dựng website 

bán giầy cho cửa 

hàng Minh Hiếu 

Thái Nguyên 

Vũ Minh Hiếu Nguyễn Thị Tuyển 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng các công 

cụ để tiến hành xây dựng hệ thống. Khảo sát cách thức vận 

hành và các thông tin. Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn 

ngữ mô hình hóa UML. Xây dựng hệ thống 

Quá trình thực hiện: Các công nghệ sử dụng xây dựng hệ thống: 

Php, MySQL, HTML, CSS, JS, Laravel. Sử dụng ngôn ngữ mô 

hình hóa UML để thực hiện phân tích thiết kế hệ thống. Xây 

dựng hệ thống, thử nghiệm, tiếp tục sửa lỗi nếu có. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website bán hàng. 

Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp mắt dễ sử dụng, Tốc 

độ xử lý ổn định. 



 

 

 

 

115  Đại học 
Xây dựng website 

bán giầy trực tuyến 
Chu Thị Hoa Trần Quang Quý 

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

- Tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, PHP, JS 

- Khảo sát thực tế tại cửa hàng giày thể thao Híp Store, lấy các 

thông tin đầu vào, đầu ra để tiến hành thực hiện việc thiết kế 

giao diện, chức năng cho website. 

- Phân tích thiết kế website cho cửa hàng Híp Store. 

- Sử dụng kiến thức đã tìm hiểu để xây dựng website bán giày 

trực tuyến cho của hàng Híp Store. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Tìm hiểu và sử dụng thành thạo các ngôn ngữ , công cụ hỗ 

trợ cần thiết cho việc xây dựng website. 

- Khảo sát, xác định nhu cầu của người tiêu dùng, thực trạng 

kinh doanh hiện nay của cửa hàng. 

- Phân tích thiết kế hệ thống website cho cửa hàng Híp Store. 

- Sử dụng các ngôn ngữ (PHP,HTML,CSS,JS..) và công cụ 

(Xampp,Sublime text, MySQL..) để xây dựng website. 

Kết quả: Hoàn thiện xong website cho cửa hàng Híp Store với 

đầy đủ các chức năng cơ bản của một website bán hàng theo 

yêu cầu của cửa hàng như trong quá trình khảo sát. 

116  Đại học 

Xây dựng game 

máy bay trên nền 

tảng web sử dụng 

ngôn ngữ C# 

Đỗ Thị Phương 

Hoa 
Đinh Khánh Linh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ 

C#. Tìm hiểu và sử dụng Visual Studio. Tìm hiểu và sử dụng 

Unity 2D để xây dựng game máy bay 2D. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

-        Khảo sát thực tế. 

-        Xác định mục đích xây dựng game. 

-        Sử dụng Unity 2D để xây dựng giao diện của game. 

-        Sử dụng Visual Studio để xử lý và hoàn thiện. 

-        Phân tích thiết kế xây dựng game: xác định tác nhân và 

các chức năng của game, sử dụng phần mềm StarUML và 

Draw.io để thực hiện vẽ các biểu đồ usecase, biểu đồ trình tự, 

biểu đồ lớp và biểu đồ hoạt động. 

-        Xây dựng cài đặt game máy bay. 

Kết quả: Hoàn thiện game máy bay với các chức năng cơ bản: 

Chơi game, xem điểm và thoát. Các chức năng được hiển thị 



 

 

 

 

rõ trên giao diện của game. Game có thể chọn được độ khó cho 

game và lưu điểm khi người chơi dừng cuộc chơi. 

117  Đại học 

Xây dựng Website 

bán hàng bỉm sữa 

cho cửa hàng Duy 

Thảo - Đại Từ 

Hà Thị Huế Nguyễn Tuấn Anh 

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

Tìm hiểu về Framework Laravel. Khảo sát thực trạng, xác định 

bài toán và phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng bỉm 

sữa cho cửa hàng Duy Thảo - Đại Từ. Thiết kế và xây dựng 

website bán hàng bỉm sữa cho cửa hàng Duy Thảo - Đại Từ. 

Quá trình thực hiện: 

Khảo sát thực trạng cửa hàng bán bỉm sữa Duy Thảo – Đại từ. 

Phân tích thiết kế hệ thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu 

đồ. Sử dụng theme có sẵn để xây dựng Website bán hàng bỉm 

sữa cho cửa hàng Duy Thảo - Đại Từ. 

Kết quả: Hoàn thành  Website bán hàng bỉm sữa cho cửa hàng 

Duy Thảo - Đại Từ. 

118  Đại học 

Tìm hiểu mô hình 

framework laravel 

và xây dựng 

website bán hàng 

thời trang cho cửa 

hàng TNG 

Dương Đình 

Huy 
Lương Thị Minh Huế 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu về Html/css, javascript 

xây dựng giao diện website. Tìm hiểu về PHP,laravel. Xây 

dựng thành công website bán đồ thời trang cho cửa hàng TNG. 

Quá trình thực hiện: Thu thập tài liệu, khảo sát tại cửa hàng 

Tng để có thông tin, từ đó phân tích tạo cơ sở dữ liệu và xây 

dựng website cho phù hợp. Sử dụng StarUML để vẽ các biểu 

đồ USE CASE, biểu đồ tuần tự và các biểu đồ khác. Sử dụng 

HTML/CSS Javascript, để xây dựng giao diện cho website. Sử 

dụng framework Laravel của PHP để xây dựng chức năng cho 

website. Cở sở dữ liệu sử dụng Mysql. 

Kết quả: Xây dựng thành công website bán đồ thời trang cho 

cửa hành TNG. Các chức năng thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản 

lý hóa đơn với tài khoản admin . Người dùng có thể mua sản 

phẩm, tìm kiếm, xem thông tin chi tiết sản phẩm. 

119  Đại học 

Xây dựng Website 

bán hàng cho công 

ty trách nhiệm hữu 

hạn H&T - Thái 

Bình 

Nguyễn Minh 

Huy 
Đoàn Thị Bích Ngọc 

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

Tìm hiểu về HTML, CSS, JS, PHP. Khảo sát thực tế kinh 

doanh website bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn 

H&T- Thái Bình. Phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng 

cho công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ H&T- Thái Bình. Xây 



 

 

 

 

dựng website bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn dịch 

vụ H&T- Thái Bình. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát ,xác định nhu cầu của người tiêu 

dùng, thực trạng kinh doanh hiện nay của công ty công ty trách 

nhiệm hữu hạn dịch vụ H&T- Thái Bình. Phân tích thiết kế hệ 

thống website bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn H&T- 

Thái Bình ,sử dụng Star UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử dụng 

HTML, CSS, JS, PHP để xây dựng website bán hàng cho công 

ty trách nhiệm hữu hạn H&T- Thái Bình. 

Kết quả: Hoàn thiện xong website bán hàng cho công ty trách 

nhiệm hữu hạn H&T- Thái Bình. 

120  Đại học 

Xây dựng website 

giới thiệu sản phẩm 

thời trang Hưng 

Lan 

Lục Thanh Lâm Lê Khánh Dương 

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

Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JavaScript , PHP 

, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Khảo sát thực trạng, xác định nhu 

cầu và phân tích thiết kế hệ thống xây dựng website bán điện 

thoại di động cho cửa hàng Hưng Lan. Thiết kế và xây dựng 

website giới thiệu sản phẩm thời trang cho cửa hàng quần áo 

Hưng Lan. 

Kết quả: Website giới thiệu sản phẩm thời trang cho cửa hàng 

quần áo Hưng Lan. 

121  Đại học 

Xây dựng website 

bán mĩ phẩm cho 

shop Mĩ Phẩm Thái 

Nguyên 

Trần Thị Liên Nguyễn Đình Dũng 

Vấn đề nghiên cứu chính: Hệ thống quản lý bán hàng cho cửa 

hàng mỹ phầm Thái Nguyên. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu ngôn ngữ UML. Tìm hiểu công 

cụ xây dựng website: Mô hình MVC, Laravel Framework, 

MySQL, Bootstrap. Phân tích thiết kế hệ thống tại cửa hàng 

mỹ phẩm Thái Nguyên. Xây dựng web. 

Kết quả đạt được: 

- Nắm vững các công cụ phân tích thiết kế hệ thống web, các 

công cụ xây dựng web 

- Bản thiết kế hệ thống: Các biểu đồ use case, biểu đồ trình tự, 

biểu đồ hoạt động, biểu đồ lớp, sơ đồ thực thể liên kết và thiết 

kế được các chức năng web dành cho quản trị, khách hàng. 

Sản phẩm đồ án: Báo cáo đồ án, Website 



 

 

 

 

122  Đại học 

Xây dựng website 

bán đồ thể thao cho 

cửa hàng T&T Post 

Thái Nguyên 

Đỗ Thị Khánh 

Linh 
Lê Thu Trang 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng thành thạo 

các ngôn ngữ C# trên nền tảng ASP.NET dựa theo mô hình 

MVC, HTML, CSS, JS và các công cụ hỗ trợ để xây dựng 

website bán đồ thể thao cho cửa hàng T&T Post Thái Nguyên 

Quá trình thực hiện và kết quả kết quả nghiên cứu: 

- Khảo sát thực tế tại công ty. Tham khảo một số website bán 

hàng đang có mặt trên thị trường. 

- Phân tích thiết kế website:  xác định các tác nhân và các chức 

năng của website. Sử dụng phần mềm StarUML để thực hiện 

vẽ các biểu đồ Use case, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động và 

biểu đồ lớp.... 

- Cài đặt website bán đồ thể thao cho cửa hàng T&T Post Thái 

Nguyên 

Kết quả: Hoàn thiện website với các chức năng cơ bản của một 

website bán hàng như: đăng ký thành viên, đăng nhập, xem sản 

phẩm, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán sản phẩm. 

Các chức năng của website quản trị có thể quản lý sản phẩm, 

cửa hàng, thành viên, đơn hàng của khách... 

123  Đại học 

Xây dựng website 

quảng bá và bán 

giày cho cửa hàng 

giày Hoàng Đạt 

Hoàng Văn Linh Đàm Thanh Phương 

Vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu về wordpress để xay dựng website quảng bá và bán 

hàng cho cửa hàng giày Hoàng Đạt 

- Kháo sát thực trạng và phân tích thiết kế hệ thống xây dựng 

website quảng bá và bán hàng cho cửa hàng giày Hoàng Đạt 

- Xây dựng website bán hàng hoàn chỉnh 

Quá trình thực hiện và kết quả kết quả nghiên cứu: 

- Tìm hiểu và sử dụng các ngôn ngữ lập trình JAVA, PHP, 

CSS, JAVASCRIPT, WORDPRESS và các công cụ hỗ trợ. 

- Khảo sát thực trạng bán hàng tại cửa hàng giày Hoàng Đạt 

- Phân tích hệ thống, thiết kế các biểu đồ 

- Sử dụng ngôn ngữ  WORDPRESS để xây dựng một website 

quảng bá và bán hàng cho cửa hàng giày Hoàng Đạt. 

Kết quả: Xây dựng thành công website quảng bá và bán hàng 

cho cửa hàng giày Hoàng Đạt. 



 

 

 

 

124  Đại học 

Xây dựng website 

shop bán đồ công 

nghệ trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin 

Phạm Quyền 

Linh 
Vũ Vinh Quang 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

+ Tìm hiểu Html, CSS, JavaScript, Mysql, PHP và Laravel. 

+ Xây dựng thành công website bán đồ công nghệ trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin. 

Quy trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

+ Tìm hiểu tài liệu, phân tích tạo cơ sở dữ liệu và xây dựng 

giao diện website cho phù hợp 

+ Sử dụng StarUML để vẽ các biểu đồ usecase và các biểu đồ 

khác. 

+ Sử dụng HTML, CSS, JQUERY, để code frontend cho 

website và framework Laravel của PHP để code backend. 

+ Sử dụng Mysql để quản trị cơ sở dữ liệu. 

+ Sử dụng phần mềm Phpstorm để viết code. 

Kết quả: Xây dựng thành công website bán đồ công nghệ trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin. 

125  Đại học 

Xây dựng App quản 

lý nhân viên cho 

công ty TNHH 

Spets Viet Nam 

Thân Thế Linh Lê Thu Trang 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu về hệ điều hành 

Android, tìm hiểu và sử dụng thành thạo ngôn ngữ java, Kotlin, 

phần mềm Android studio, Firebase và các công cụ hỗ trợ để 

xây dựng App quản lý nhân viên cho công ty TNHH Spets Viet 

Nam. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Khảo sát thực trạng nghiệp vụ quản lý nhân viên của công ty 

TNHH spets Viet Nam 

- Phân tích thiết kế hệ thống: xác định các tác nhân và các chức 

năng của App. Sử dụng phần mềm StarUML để thực hiện vẽ 

các biểu đồ Use case, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động và 

biểu đồ lớp.... 

- Cài đặt App quản lý nhân viên cho công ty TNHH Spets Viet 

Nam 

Kết quả: Xây dựng thành công App quản lý nhân viên cho công 

ty TNHH spets Viet Nam với 1 số chức năng cơ bản 

126  Đại học 

Xây dựng testcase 

và kiểm thử phần 

mềm "xem thông 

Trương Thị Kiều 

Loan 
Phạm Thị Liên 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm. 

Tìm hiểu về kiểm thử tự động và kiểm thử trên thiết bị di động. 



 

 

 

 

tin và đặt vé xem 

phim" trên điện 

thoại di động. 

Tìm hiểu về công cụ kiểm thử Appium. Áp dụng Appium để 

kiểm thử app mobile. 

Quá trình nghiên cứu: Tìm hiểu nguyên tắc và quy trình của 

kiểm thử. Các kỹ thuật kiểm thử. Phân tích các chức năng và 

yêu của của chức năng của app đặt vé xem phim CGV. Xây 

dựng các test case. Xây dựng các test script. Kiểm thử với 

chương trình. 

Kết quả: Hoàn thiện chương trình test các chức năng của app 

CGV. Đưa ra kết luận về kế quả test phần mềm. Quyển báo cáo 

đồ án + Chương trình Demo . 

127  Đại học 

Xây dựng quy trình 

PENTEST mã 

nguồn mở 

Wordpress. 

Nguyễn Hữu 

Long 
Đàm Thanh Phương 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tổng quan về mã nguồn mở 

Wordpress. Các quy trình chuẩn kiểm tra bảo mật một ứng 

dụng website. Dựa vào quy trình kiểm tra bảo mật OWASP 

xây dựng các bước pentest mã nguồn mở Wordpress trên một 

trang web thực tế . 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN: 

1. Tìm hiểu về mã nguồn mở Wordpress . 

2. Tìm hiểu về các quy trình chuẩn kiểm tra bảo mật một ứng 

dụng website . 

3. Tìm hiểu về các lỗ hổng web phổ biến, các phương pháp bảo 

mật ứng dụng web . 

4. Sử dụng site : https://builtwith.com/ , https://pentest-

tools.com/ , tiện ích : Wappalyzer, IP Address and Domain 

Information, tool : WPScan trên Kali Linux để thực hiện 

pentest (kiểm thử xâm nhập) website mã nguồn mở Wordpress. 

5. Xuất báo cáo chi tiết về các lỗ hổng phát hiện được bao gồm: 

mức độ nghiêm trọng, mục tiêu bị ảnh hưởng và đề xuất cách 

vá lỗ hổng. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Hoàn thành được mục tiêu và nội 

dung đề tài. Đưa ra kết luận chung từ việc thực hiện pentest và 

đưa ra giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro sẽ gặp phải. Quyển báo 

cáo đồ án + Chương trình Demo. 

128  Đại học 
Xây dựng chương 

trình Quản lý Nhà 
Bùi Thị Lượng Nguyễn Thị Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng thành thạo 

ngôn ngữ C# và các công cụ hỗ trợ xây dựng chương trình quản 

https://builtwith.com/
https://builtwith.com/
https://pentest-tools.com/
https://pentest-tools.com/
https://pentest-tools.com/


 

 

 

 

Sách Nam Cao – Hà 

Nam bằng C# 

lý nhà sách Nam Cao tại Hà Nam. Khảo sát thực tế và thu thập 

yêu cầu. Phân tích thiết kế hệ thống. Xây dựng chương trình. 

Quá trình thực hiện: Tìm hiểu C#, IDE Visual Studio 2017, 

SQL Server 2008 và một số công cụ hỗ trợ khác. Khảo sát tại 

nhà sách Nam Cao tại Hà Nam. Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa 

UML để thực hiện phân tích thiết kế hệ thống. Tiến hành xây 

dựng chương trình, thử nghiệm và đánh giá. 

Kết quả nghiên cứu: Hoàn thiện chương trình quản lý nhà sách 

đáp ứng các chức năng quản lý cơ bản với yêu cầu đã đăt ra. 

Nắm vững kỹ năng lập trình với C# Window form và thao tác 

với SQL Server. Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp mắt 

dễ sử dụng. 

129  Đại học 

Xây dựng App bán 

hàng sử dụng React 

Native 

Trần Văn Mạnh Trần Quang Quý 

Các vấn đề chính: Tìm hiểu về Hybrid app. Tìm hiểu về React 

Native. Xây dựng ứng dụng Mobile trên frameword React 

Native. Xây dựng Website quản trị hỗ trợ cho ứng dụng 

Mobile. 

Quá trình thực hiện: Về khảo sát, trực tiếp khảo sát tại cửa hàng 

của người thân trong gia đình nắm bắt được rõ tình hình hiện 

trạng cũng như nhu cầu chung. Ngoài ra tham khảo qua mạng 

Internet thu thập thêm các nhu cầu cần thiết. Dựa trên các yêu 

cầu thu thập được sau quá trình khảo sát tiến hành phân tích 

thiết kế hệ thống với các chức năng đã được đề ra. Sử dụng 

Xampp xây dựng csdl , Sử dụng Visual Studio Code xây dựng 

giao diện của ứng dụng Mobile và Website. 

Kết quả nghiên cứu:  Xây dựng ứng dụng Bán hàng có thể 

tương thích với 2 HĐH Android và Ios. Xây dựng website 

Quản trị cho admin. 

130  Đại học 

Xây dựng website 

bán đồ điện tử cho 

cửa hàng Sơn 8 

Store – Thái 

Nguyên 

Nguyễn Hoài 

Nam 
Nguyễn Tuấn Anh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

1. Về Back-End: Tìm hiểu PHP, Laravel, Voyager 

2. Về Front-End: Tìm hiểu Blade Template, Javascript, 

HTML/CSS 

3. Xây dựng thành công website bán đồ điện tử cho cửa hàng 

Sơn 8 Store – Thái Nguyên 



 

 

 

 

Quy trình thực hiện: Thu thập tài liệu, tham khảo các website 

khác, để có các thông tin, từ đó phân tích tạo cơ sở dữ liệu và 

xây dựng giao diện website cho phù hợp.  Sử dụng StarUML 

để vẽ các biểu đồ USE CASE, biểu đồ tuần tự và các biểu đồ 

khác. Sử dụng HTML/CSS/JS, Blade Template, để làm giao 

diện cho website và framework Laravel + Voyager của PHP để 

code Back-End. Sử dụng Mysql để quản trị cơ sở dữ liệu. Sử 

dụng phần mềm Visual Studio Code để viết code. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Xây dựng thành công website bán 

đồ điện tử cho cửa hàng Sơn 8 Store – Thái Nguyên. 

131  Đại học 

Xây dựng website 

bán quần áo cho cửa 

hàng 1st Closet sử 

dụng framework 

lavarel 

Ngô Thị Bích 

Ngọc 
Đinh Khánh Linh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

-  Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, ngôn ngữ, công cụ hỗ trợ xây dựng 

chương trình. 

-    Khảo sát thực tế, mô tả và giải quyết bài toán. 

-    Phân tích thiết kế hệ thống Website. 

-   Xây dựng hệ thống: Website bán quần áo cho cửa hàng 1st 

Closet. 

2. Quá trình thực hiện 

- Tìm hiểu về ngôn ngữ PHP, framework laravel, MySQL,… 

- Tìm hiểu phân tích hệ thống bằng biểu đồ UML. 

- Xây dựng hệ thống bằng Sublime Text 3 và dùng phần mềm 

Xampp để chạy Website trên Localhost. 

Kết quả đạt được: Hoàn thành Website với các chức năng cơ 

bản. 

132  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

quản lý Phòng trọ 

Tùng Thảo Nguyên 

Nguyễn Thị 

Bích Nguyệt 
Nguyễn Thị Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng các công 

cụ để tiến hành xây dựng hệ thống. Khảo sát cách thức vận 

hành và các thông tin cần thiết tại nhà trọ Tùng Thảo Nguyên. 

Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa 

UML. Xây dựng hệ thống. 

Quá trình thực hiện: Các công nghệ sử dụng xây dựng hệ 

thống:Netbeans IDE,StarUML, MySQL. Sử dụng ngôn ngữ 

mô hình hóa UML để thực hiện phân tích thiết kế hệ thống. 

Xây dựng hệ thống, thử nghiệm, tiếp tục sửa lỗi nếu có. 



 

 

 

 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công hệ thống quản lý 

Phòng trọ Tùng Thảo Nguyên. Chương trình có giao diện thân 

thiện, đẹp mắt dễ sử dụng, Tốc độ xử lý ổn định. 

133  Đại học 

Xây dựng Website 

bán điện thoại di 

động cho cửa hàng 

Hoàng Hà Mobile - 

Bắc Giang 

Phạm Thị 

Nguyệt 
Đoàn Thị Bích Ngọc 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng các công 

cụ để tiến hành xây dựng chương trình. Khảo sát cách thức vận 

hành và các thông tin cần thiết tại cửa hàng Hoàng Hà Mobile. 

Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa 

UML. Xây dựng chương trình. 

Quá trình thực hiện: 

- Các công nghệ sử dụng xây dựng chương trình: HTML, CSS, 

JS, PHP, MySQL, Sublimetext. 

- Khảo sát trực tiếp tại công ty 

- Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để thực hiện phân tích 

thiết kế hệ thống 

- Xây dựng chương trình, thử nghiệm, tiếp tục sửa lỗi nếu có. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Xây dựng thành công Website bán điện thoại di động cho cửa 

hàng Hoàng Hà Mobile Bắc Giang. 

- Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp mắt và dễ sử dụng. 

- Dữ liệu về sản phẩm được cập nhật thường xuyên, đầy đủ. 

- Chức năng đặt hàng và thanh toán nhanh, tiện lợi 

134  Đại học 

Xây dựng website 

giới thiệu sản phẩm 

cho Công ty Cổ 

phần Phát hành 

Sách Thái Nguyên 

Trần Ngọc Ninh Đỗ Đình Lực 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình 

PHP. Tìm hiểu về cách thức hoạt động và quá trình vận hành 

của nhà sách STH. Xây dựng website giới thiệu sản phẩm cho 

Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên. Khảo sát và 

phân tích thiết kế hệ thống website. Xây dựng website. 

Quá trình thực hiện: 

1. Vận dụng các kiến thức,cơ sở lý thuyết đã học để nghiên cứu 

và xây dựng lên một website. 

2. Khảo sát hiện trạng, tìm hiểu các thông tin, ưu điểm và 

nhược điểm liên quan đến cửahàng sách STH từ đó xây dựng 

website cho cửa hàng hợp lý nhất, đáp ứng cho nhu cầu mua 



 

 

 

 

bán sách và quản lý sách cho cửa hàng.Sử dụng ngôn ngữ lập 

trình PHP và hệ quản trị CSDL MySQL để thiết kế và xây dựng 

lên một chương trình cụ thể. 

Kết quả đạt được: Xây dựng thành công chương trình “Xây 

dựng website giới thiệu sản phẩm cho Công ty cổ phần phát 

hành sách Thái Nguyên bằng PHP” trên máy tính. 

135  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

Sổ tay tư vấn khám 

bệnh điện tử 

Tô Quốc Phòng Lê Khánh Dương 

Nội dung của đồ án tập trung vào 3 vấn đề: Tìm kiếm sản phẩm 

thuốc bằng tên hoặc quét mã qr kiểm tra thông tin sản phẩm. 

Tìm kiếm hiệu thuốc và phòng khám quanh khu vực sinh sống 

và thành phố. Phân tích mẫu nước tiểu và gửi mẫu báo cáo về 

server. 

136  Đại học 

Xây dựng website 

quảng bá du lịch 

tỉnh Điện Biên 

Cà Thị Phương Vũ Vinh Quang 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Cơ sở lý thuyết. Khảo sát và 

Phân tích thiết hế hệ thống. Ứng dụng wordpress thiết kế xây 

dựng website quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: Tìm hiểu ngôn ngữ 

lập trình và thiết kế Wbesite. Phân tích thiết kế hệ thống. Xây 

dựng phần mềm với những chức năng chính: (Đăng nhập, 

thêm, sửa, xóa tin tức, Hiển thị chi tiết thông tin,tin tức. Các 

chức năng cơ bản của hệ thống khác). 

Kết quả đạt được: Website hoàn chỉnh về cơ sở dữ liệu và hệ 

thống giới thiệu quảng bá du lịch bao gồm 

+Giao diện: thiết kế trên Photoshop và sử dụng kỹ thuật tạo 

hình ảnh động. Cho phép du khách đặt chỗ trực truyến trên 

website. 

+Cho phép việc thêm mới, hiệu chỉnh, xóa bỏ các chương trình 

tour, các địa danh du lịch. 

+Tất cả các form nhập liệu đều được bẫy lỗi cho các trường. 

+Tin tức & Sự kiện: đưa các thông tin mang tính chất thời sự 

có liên quan đến hoạt động du lịch. 

+Dịch vụ: trang trình bày các dịch vụ du lịch khác tại các diểm 

du lịch như: các dịch vụ giải trí, các dịch vụ kèm theo cho 

khách du lịch hay danh sách các thông tin, địa chỉ của các 

khách sạn ở từng địa phương. 



 

 

 

 

137  Đại học 

Xây dựng website 

cửa hàng điện thoại 

Phong Vũ 

Nguyễn Hiền 

Phương 
Nguyễn Đình Dũng 

Vấn đề nghiên cứu chính: Hệ thống bán hàng điện thoại cho 

cửa hàng điện thoại Phong Vũ 

Nội dung thực hiện: 

- Tìm hiểu ngôn ngữ UML. 

- Tìm hiểu công cụ xây dựng ứng dụng: Mô hình MVC, Laravel 

Framework 

- Phân tích thiết kế hệ thống tại cửa hàng điện thoại Phong Vũ 

- Xây dựng web. 

Kết quả đạt được: 

- Nắm vững các công cụ phân tích thiết kế hệ thống web, các 

công cụ xây dựng web 

- Bản thiết kế hệ thống. 

- Website bán hàng điện thoại gồm các chức năng cơ bản dành 

cho khách hàng (đăng ký, đăng  nhập, tìm kiếm, đặt hàng) và 

admin (Quản lý hệ thống, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, 

các chức năng báo cáo/thống kê). 

Sản phẩm đồ án: Báo cáo đồ án, Website 

138  Đại học 

Xây dựng website 

đặt tour du lịch cho 

công ty PYS Travel 

- Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thanh Phương 
Lê Thu Trang 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu và sử dụng thành thạo 

các ngôn ngữ C# trên nền tảng ASP.NET dựa theo mô hình 

MVC, HTML, CSS, JS và các công cụ hỗ trợ để xây dựng 

website du lịch và quản trị trang website đó. 

Quy trình thực hiện và kết quả kết quả nghiên cứu: 

- Khảo sát thực tế công ty. Tham khảo một số website du lịch 

đang có mặt trên thị trường như TransViet, Travel.com, … 

- Phân tích thiết kế website:  xác định các tác nhân và các chức 

năng của website. Sử dụng phần mềm StarUML để thực hiện 

vẽ các biểu đồ Use case, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động và 

biểu đồ lớp.... 

- Cài đặt website đặt tour du lịch cho công ty PYS Travel - Hà 

Nội 

Kết quả: Xây dựng thành công website  đặt tour du lịch cho 

công ty PYS Travel - Hà Nội 



 

 

 

 

139  Đại học 
Xây dựng Website 

học tập trực tuyến 

Nguyễn Huy 

Quảng 
Nguyễn Thị Tuyển 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Khảo sát bài toán. Phân tích và 

thiết kế: Phân tích bài toán và đưa ra bản thiết kế hệ thống. Xây 

dựng hệ thống. Kiểm thử, bảo trì và nâng cấp. 

Công nghệ được sử dụng: Web Application, Front-end: 

Bootstrap, Materialize; Back-end: CodeIgniter; Database: 

MySQL. 

Kết quả: Đáp ứng được nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện 

nay. Thông thạo việc sử dụng các công nghệ. Tạo ra ứng dụng 

đáp ứng được nhu cầu của đề bài và triển khai cho học sinh sử 

dụng. 

140  Đại học 

Xây dựng chương 

trình quản lý nhân 

sự công ty TNHH 

công nghệ SunTech 

Bắc Giang 

Lê Thị Sinh Nguyễn Thị Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu các công cụ để tiến 

hành xây dựng chương trình. Khảo sát thực tế. Phân tích thiết 

kế hệ thống và sử dụng Star UML để vẽ. Xây dựng hệ thống. 

Quá trình thực hiện: 

-Tìm hiểu về Visual studio và SQL server. 

-Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để thực hiện phân tích 

thiết kế hệ thống. 

-Sử dụng Visual studio để xây dựng hệ thống. 

Kết quả: Xây dựng thành công chương trình quản lý nhân sự. 

Giao diện thân thiện,dễ sử dụng. 

141  Đại học 

Xây dựng Website 

bán hàng cho cửa 

hàng Green Mobile 

bằng WordPress 

Nguyễn Xuân 

Sơn 
Trần Quang Quý 

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

- Tìm hiểu về mã nguồn mở (Open Source), Wordpress, 

Woocommerce, Wpbakery 

- Khảo sát thực tế tại cửa hàng điện thoại GreenMobile, lấy các 

thông tin đầu vào, đầu ra để tiến hành thực hiện việc thiết kế 

giao diện, chức năng cho website. 

- Phân tích thiết kế website cho cửa hàng điện thoại 

GreenMobile 

- Sử dụng kiến thức đã tìm hiểu để xây dựng website bán đồ 

thời trang. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Tìm hiểu và sử dụng được Wordpress, Woocommerce, 

Wpbakery 



 

 

 

 

- Khảo sát, xác định nhu cầu của người tiêu dùng, thực trạng 

kinh doanh hiện nay của điện thoại GreenMobile. 

- Phân tích thiết kế hệ thống website cho cửa hàng điện thoại 

GreenMobile. 

- Sử dụng Wordpress, Woocommerce, Wpbakery để xây dựng 

website cho cửa hàng điện thoại GreenMobile 

Kết quả: Hoàn thiện xong website cho cửa hàng điện thoại 

GreenMobile với đầy đủ các chức năng cơ bản của một website 

bán hàng theo yêu cầu của cửa hàng như trong quá trình khảo 

sát. 

142  Đại học 

Thiết kế website 

thương mại điện tử 

PhoneStore 

Hoàng Đức Tá Đoàn Thị Bích Ngọc 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu và sử dụng các công cụ để tiến hành xây dựng hệ 

thống 

- Khảo sát cách thức vận hành và các thông tin cần thiết tại cửa 

hàng bán điện thoại PhoneStore 

- Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa 

UML 

- Xây dựng hệ thống 

Quá trình thực hiện: 

- Các công nghệ sử dụng xây dựng hệ thống: Php, MySQL, 

HTML, CSS, JS, Laravel. 

- Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để thực hiện phân tích 

thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng hệ thống, thử nghiệm, tiếp tục sửa lỗi nếu có. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website thương mại 

điện tử Phonestore. Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp 

mắt dễ sử dụng. Tốc độ xử lý ổn định. 

143  Đại học 

Xây dựng website 

thương mại điện tử 

HT Mobile 

Hoàng Đức Tài Lê Khánh Dương 

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

Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình PHP, Laravel framework, 

HTML-CSS, javaScrip, giới thiệu về Apache WebServer, 

MySql, Xammp. Khảo sát thực trạng, xác định yêu cầu và phân 

tích thiết kế hệ thống xây dựng website thương mại điện tử HT 

Mobile. Thiết kế và xây dựng website thương mại ddiejn tử HT 

mobile. 



 

 

 

 

Kết quả: Hoàn thành Website thương mại điện tử HT mobile 

144  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

đặt vé xem phim 

bằng nền tảng 

Flutter. 

Triệu Quang Tài Nguyễn Thị Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính : Tìm hiểu thêm về cách sử dụng 

framework Flutter và lập trình có sử dụng BLoC pattern ở trong 

code. Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn ngữ mô hình 

hóa UML. Xây dựng hệ thống. 

Quá trình thực hiện: Sử dụng Uml để phân tích thiết kế hệ 

thống, Sử dụng Flutter để lập trình. 

Kết quả đạt được: Xây dựng thành công ứng dụng với các chức 

năng chính. 

Mục tiêu phát triển: Xây dựng website liên kết với app để cập 

nhật thông tin. Kích hoạt chạy song song trên hai nền tảng 

Android, IOS. Xây dựng được hệ thống với đầy đủ tính năng 

cần thiết. 

145  Đại học 

Xây dựng phần 

mềm quản lý bán 

hàng cho cửa hàng 

tạp hóa Thuyết Lĩnh 

Hoàng Văn Thái Nguyễn Đình Dũng 

Vấn đề nghiên cứu chính: Hệ thống bán hàng cho cửa hàng tạp 

hoá Thuyết Lĩnh. 

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu ngôn ngữ UML. 

- Tìm hiểu công cụ xây dựng ứng dụng: Windows Form, C#, 

SQLServer 

- Phân tích thiết kế hệ thống bán hàng tại cửa hàng tạp hoá 

Thuyết Lĩnh 

- Xây dựng ứng dụng. 

Kết quả đạt được: 

- Bản thiết kế hệ thống. 

- Phần mềm quản lý bán hàng gồm các chức năng cơ bản dành 

cho nhân viên (tìm kiếm, nhập/xuất hàng và các chức năng 

thống kê báo cáo) và admin (Quản hàng hoá, quản lý nhà cung 

cấp, quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, các chức năng 

thống kê/ báo cáo). 

Sản phẩm đồ án: Báo cáo đồ án, Phần mềm quản lý bán hàng 

146  Đại học 

Xây dựng Website 

bán laptop cho cửa 

hàng Minh Ngọc 

Lê Hồng Thái Nguyễn Thị Tuyển 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu và sử dụng các công cụ để tiến hành xây dựng hệ 

thống 



 

 

 

 

- Khảo sát cách thức vận hành và các thông tin cần thiết tại cửa 

hàng laptop Minh Ngọc 

- Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa 

UML 

- Xây dựng website 

Quá trình thực hiện: 

- Các công nghệ, ngôn ngữ sử dụng xây dựng hệ thống: 

Sublime text 3, StarUML, HTML, JS, LARAVEL, MYSQL 

- Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để thực hiện phân tích 

thiết kế hệ thống 

- Xây dựng website, thử nghiệm, tiếp tục sửa lỗi nếu có. 

Kết quả nghiên cứu: 

-  Biết được cách thiết kế Web động cũng như cách tổ chức cơ 

sở dữ liệu. 

- Xây dựng thành công website bán laptop cho cửa hàng Minh 

Ngọc. 

- Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp mắt dễ sử dụng. 

- Tốc độ xử lý ổn định 

147  Đại học 

Xây dựng website 

bán điện thoại cho 

cửa hàng điện thoại 

ClickBuy 

Lăng Thanh 

Thảo 
Đỗ Văn Toàn 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình 

HTML, CSS, JavaScript và các công cụ thực hiện PHP… 

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

thống xây dựng website bán điện thoại cho cửa hàng Click Buy 

Thiết kế và xây dựng website bán website bán điện thoại cho 

cửa hàng Click Buy. 

Quá trình thực hiện: 

Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bán điện thoại tại cửa hàng. 

Phân tích thiết kế hệ thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu 

đồ. 

Sử dụng ngôn ngữ để xây dựng website bán điện thoại cho cửa 

hàng Click Buy. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án:  Xây dựng thành công website 

website bán điện thoại cho cửa hàng Click Buy với tương đối 

đầy đủ các chức năng. 



 

 

 

 

148  Đại học 

Xây dựng website 

bán đồ gỗ cho 

xưởng gỗ Khánh 

Linh 

Đào Xuân Thắng Dương Thị Quy 

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

-  Tìm hiểu về  các ngôn ngữ  lập trình HTML,PHP, CSS, JS, 

Laravel 

-  Khảo sát thực tế tại xưởng gỗ Khánh Linh lấy các thông tin 

cần thiết để tiến hành thực hiện việc thiết gia diện, chức năng 

cho website. 

-  Phân tích thiết kế website bán đồ gỗ cho xưởng gỗ Khánh 

Linh 

-  Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xây dựng website bán đồ 

gỗ 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Tìm hiểu và sử dụng thành thạo các ngôn ngữ  lập trình 

website và các công cụ hỗ trợ. 

-  Khảo sát, xác định nhu cầu của người tiêu dùng,phương thức 

bán hàng của xưởng gỗ Khánh Linh 

- Phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng cho xưởng gỗ, 

sử dụng Star UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. 

- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xây dựng website bán hàng 

cho xưởng gỗ Khánh Linh 

Kết quả: Hoàn thiện xong website bán hàng cho xưởng gỗ 

Khánh Linh với đầy đủ các chức năng cơ bản của một website 

bán hàng . 

149  Đại học 

Xây dựng website 

bán giày online cho 

shop 2F Sneaker 

Bùi Quang Thế Nguyễn Hiền Trinh 

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

Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, PHP. 

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

thống xây dựng website bán giày online cho shop 2F Snaeker. 

Thiết kế và xây dựng website bán giày online cho shop 2F 

Snaeker. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

Khảo sát thực trạng bán giày online cho shop 2F Snaeker. 

Phân tích thiết kế hệ thống và sử dụng UML để thiết kế, vẽ biểu 

đồ. 

Sử dụng ngôn ngữ HTML, CSS, PHP để xây dựng website bán 

giày online cho shop 2F Snaeker. 



 

 

 

 

Kết quả: Website bán giày online cho shop 2F Snaeker và dữ 

liệu chạy thử nghiệm tại cửa hàng. 

150  Đại học 

Xây dựng demo 

Website bán đồ gia 

dụng cho cửa hàng 

TH HOMEWARE - 

Hà Nội 

Chìu Văn Thủy Nguyễn Tuấn Anh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: xây dựng demo website bán hàng 

cơ bản tích hợp thanh toán online và chat realtime với người 

dùng. 

Quá trình thực hiện: 

Sử dụng html, css, bootstrap viết trên JSP (JavaServer Pages)  

để xây dựng giao diện cho website. Sử dụng ngôn ngữ java, 

công nghệ servlet để xây dựng chương trình. Dùng jdbc để kết 

nối cơ sở dữ liệu. Sử dụng môi trường sanbox.paypal để tích 

hợp thanh toán online. Chat realtime thông qua nền tảng thứ ba 

là subiz. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Xây dựng thành công demo website 

cho cửa hàng bán đồ gia dụng TH HOMEWARE – HÀ NỘI. 

Tích hợp được thanh toán online và chat realtime với người 

dùng. 

151  Đại học 

Xây dựng quy trình 

Kiểm thử Website 

theo mô hình 

autotest 

Nguyễn Thị 

Thương 
Lê Khánh Dương 

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

Tổng quan về kiểm thử phần mềm và Selenium Webdriver 

Giới thiệu về Website SachCoffee và ứng dụng Selenium 

WebDriver trong kiểm thử phần mềm. 

Thực nghiệm và đánh giá kết quả, Áp dụng kiến thức đã trình 

bày vào bài toán cụ thể 

Kết quả nghiên cứu đồ án: Tìm hiểu được kiểm thử tự động là 

gì, biết sử dụng selenium webdriver và trong kiểm thử tư động. 

Xây dựng được bộ test case và test Script để test chức năng cho 

trang web SachCoffee. 

152  Đại học 

Xây dựng Website 

bán quần áo cho cửa 

hàng Mina 

Chu Ngọc Sơn 

Trà 
Nguyễn Thị Tuyển 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu và sử dụng các công cụ để tiến hành xây dựng hệ 

thống 

- Khảo sát cách thức vận hành và các thông tin cần thiết tại cửa 

hàng quần áo Mina 

- Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa 

UML 

- Xây dựng hệ thống 



 

 

 

 

Quá trình thực hiện: 

- Các công nghệ sử dụng xây dựng hệ thống: Php, MySQL, 

HTML, CSS, JS, Laravel. 

- Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để thực hiện phân tích 

thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng hệ thống, thử nghiệm, tiếp tục sửa lỗi nếu có. 

Kết quả nghiên cứu: Xây dựng thành công website bán quần 

áo cho cửa hàng Mina. Chương trình có giao diện thân thiện, 

đẹp mắt dễ sử dụng. Tốc độ xử lý ổn định. 

153  Đại học 

Các vấn đề về kiểm 

thử phần mềm và 

ứng dụng công cụ 

kiểm thử tự động. 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Nguyễn Đình Dũng 

Vấn đề nghiên cứu chính: Nghiên cứu lý thuyết, công cụ kiểm 

thử tự động và ứng dụng vào kiểm thử website 

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu các phương pháp kiểm thử. 

- Tìm hiểu quy trình kiểm thử tự động 

- Tìm hiểu công cụ kiểm thử Selenium, SeleniumWebdriver. 

- Kiểm thử website. 

Kết quả đạt được: 

- Nắm vững các lý thuyết và công cụ kiểm thử tự động 

- Ứng dụng lý công cụ kiểm thử SeleniumWebdriver vào kiểm 

thử website cho các chức năng: tìm kiếm, đăng nhập, đăng ký, 

đặt hàng; xây dựng được các testcase và kịch bản kiểm thử tự 

động. 

154  Đại học 

Xây dựng App bán 

hàng cho cửa hàng 

ăn PPTN - Thái 

Nguyên 

Hoàng Anh Tú Đoàn Thị Bích Ngọc 

Vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu về Android  để xây dựng App bán hàng cho cửa 

hàng ăn PPTN - Thái Nguyên 

- Kháo sát thực trạng và phân tích thiết kế hệ thống xây dựng 

website quảng bá và bán hàng cho cửa hàng giày Hoàng Đạt 

- Xây dựng App bán hàng cho cửa hàng ăn PPTN - Thái 

Nguyên hoàn chỉnh 

Quá trình thực hiện và kết quả kết quả nghiên cứu: 

- Tìm hiểu và sử dụng Android  và các công cụ hỗ trợ. 

- Khảo sát thực trạng bán hàng tại cửa hàng ăn PPTN - Thái 

Nguyên 

- Phân tích hệ thống, thiết kế các biểu đồ 



 

 

 

 

- Xây dựng App bán hàng cho cửa hàng ăn PPTN - Thái 

Nguyên 

Kết quả: Xây dựng thành công App bán hàng cho cửa hàng ăn 

PPTN - Thái Nguyên 

155  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

nhận dạng biển số 

xe ô tô 

Bùi Mạnh Tuân Phạm Thị Liên 

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

1. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình python và thư viện OpenCV 

2. Tìm hiểu về xử lý anh và bài toán nhận dạng hình ảnh. 

3. Ứng dụng xây dựng hệ thống nhận dạng biển số xe 

KẾT QUẢ: Nắm vững kiến thức về bài toán nhận dạng, mạng 

neural nhân tạo, ứng dụng vào bài toán nhận dạng biển số xe. 

Báo cáo đồ án + Demo chương trình 

156  Đại học 

Xây dựng website 

giới thiệu bán hàng 

nông sản sạch tỉnh 

Thái Nguyên 

Lê Mạnh Tùng Đàm Thanh Phương 

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

- Tìm hiểu về mã nguồn mở (Open Source), Wordpress, 

Woocommerce, Flatsome 

- Khảo sát thực trạng các cửa hàng bày bán các sản phẩm nông 

sản sạch, lấy các thông tin đầu vào, đầu ra để tiến hành thực 

hiện việc thiết kế giao diện, chức năng cho website. 

- Phân tích thiết kế cho website. 

- Sử dụng kiến thức đã tìm hiểu để xây dựng website bán nông 

sản sạch. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Thực hành và sử dụng được Wordpress và các công cụ hỗ trợ 

khác. 

- Khảo sát, xác định nhu cầu của người tiêu dùng, thực trạng 

kinh doanh hiện nay của các sản phẩm sẽ được đăng bán. 

- Phân tích thiết kế hệ thống từng chức năng của website. 

- Sử dụng Wordpress, Woocommerce, Flatsome để xây dựng 

website nông sản sạch THÁI NGUYÊN XANH. 

Kết quả: Hoàn thiện xong website THÁI NGUYÊN XANH với 

đầy đủ các chức năng cơ bản của một website bán hàng theo 

yêu cầu phân tích trong quá trình khảo sát. 

157  Đại học 
Xây dựng website 

bán hàng thời trang 
Vũ Trí Tùng Dương Thị Quy 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu và sử dụng thành thạo các ngôn ngữ  lập trình 

website và các công cụ hỗ trợ. 



 

 

 

 

cho cửa hàng 

WILD 

- Khảo sát thực tế tại cửa hàng WILD, lấy các thông tin đầu 

vào, đầu ra để tiến hành thực hiện việc thiết kế giao diện và 

chức năng cho website. 

- Phân tích thiết kế website bán đồ công nghệ cho cửa hàng 

WILD. 

- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xây dựng website bán đồ 

công nghệ. 

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu và sử dụng thành thạo các ngôn ngữ  lập trình 

website và các công cụ hỗ trợ. 

- Khảo sát, xác định nhu cầu của người tiêu dùng, thực trạng 

kinh doanh hiện nay của cửa hàng WILD. 

- Phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng thời trang cho 

cửa hàng WILD, sử dụng Star UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. 

- Sử dụng HTML, CSS, JQUERY, PHP, LARAVEL, 

BOOTSTRAP, MYSQL để xây dựng website bán hàng thời 

trang cho cửa hàng WILD. 

Kết quả: Hoàn thiện xong website bán hàng thời trang cho cửa 

hàng WILD với đầy đủ các chức năng cơ bản của một website 

bán hàng theo yêu cầu của cửa hàng như trong quá trình khảo 

sát. 

158  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

quét biển báo giao 

thông trên hệ điều 

hành Android 

Trần Văn Út Đỗ Đình Lực 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

Nghiên cứu phân loại hình ảnh với Keras kết hợp CNN. 

Nghiên cứu phát hiện biển báo với Faster R-CNN. 

Xây dựng ứng dụng trên nền tảng Android. 

Quá trình thực hiện: 

1. Vận dụng các kiến thức cơ sở lý thuyết đã học để nghiên cứu 

và xây dựng lên một 

ứng dụng trên nền tảng Android. 

2. Áp dụng các kỹ thuật của Keras và CNN để phân loại những 

biểu báo. 

Kết quả đạt được: 

1. Nắm bắt được quá trình một computer vision xử lý, phân tích 

và nhận dạng hình 



 

 

 

 

ảnh. 

2. Xây dựng ứng dụng quét biển báo giao thông trên nền tảng 

Android. 

3. Quá trình xử lý hình ảnh trong trí tuệ nhân tạo. Đào tạo để 

máy có thể nhận ra các biển báo. 

159  Đại học 

Xây dựng app đặt 

lịch cắt tóc cho 

chuỗi cửa hàng tóc 

VŨ TÔ 

Hoàng Văn Việt Đàm Thanh Phương 

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

- Tìm hiểu về công cụ lập trình React Native 

- Khảo sát thực tế tại quán cắt tóc vũ Tô xác định các tác nhân 

và các chức năng của App 

- Phân tích thiết kế app đặt lịch cắt tóc cho chuỗi cửa hàng tóc 

Vũ Tô 

- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xây dựng app đặt lịch cắt 

tóc 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

- Tìm hiểu và sử dụng thành thạo công cụ lập trình React Native 

- Khảo sát, xác định nhu cầu của người tiêu dùng,phương thức 

đặt lịch cho chuỗi cửa hàng tóc Vũ Tô 

- Phân tích thiết kế hệ thống app đặt lịch cắt tóc, sử dụng Star 

UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. 

- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xây dựng app đặt lịch cắt 

tóc 

Kết quả: Hoàn thiện xong app đặt lịch cắt tóc cho chuỗi cửa 

hàng tóc Vũ Tô với một số các chức năng cơ bản. Nắm vững 

các kỹ năng lập trình với React Native. 

160  Đại học 

Xây dựng website 

bán quần áo cho 

hãng thời trang 

Micasa. 

Nguyễn Tuấn 

Vũ 
Dương Thị Quy 

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

-  Tìm hiểu về mã nguồn mở (Open Source), Wordpress, 

Woocommerce, Flatsome 

-  Khảo sát thực tế tại cửa hàng thời trang Micasa, lấy các thông 

tin đầu vào, đầu ra để tiến hành thực hiện việc thiết kế giao 

diện, chức năng cho website. 

- Phân tích thiết kế website cho cửa hàng thời trang Micasa 

-  Sử dụng kiến thức đã tìm hiểu để xây dựng website bán đồ 

thời trang. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 



 

 

 

 

- Tìm hiểu và sử dụng được Wordpress, Woocommerce, 

Flatsome. 

-  Khảo sát, xác định nhu cầu của người tiêu dùng, thực trạng 

kinh doanh hiện nay của cửa hàng Micasa. 

-  Phân tích thiết kế hệ thống website cho cửa hàng thời trang 

Micasa. 

-  Sử dụng Wordpress, Woocommerce, Flatsome để xây dựng 

website cho cửa hàng thời trang Micasa. 

Kết quả: Hoàn thiện xong website cho cửa hàng thời trang 

Micasa với đầy đủ các chức năng cơ bản của một website bán 

hàng theo yêu cầu của cửa hàng như trong quá trình khảo sát. 

161  Đại học 

Xây dựng chương 

trình quản lý quán 

cà phê Linh Chi 

bằng C# 

Hà Thị Kim Yến Nguyễn Thị Oanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

- Tìm hiểu và sử dụng các công cụ để tiến hành xây dựng 

chương trình 

- Khảo sát thực tế 

- Phân tích thiết kế hệ thống. 

- Xây dựng hệ thống 

Quá trình thực hiện: 

- Tìm hiểu về SQL sever và Visual studio. 

- Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để thực hiện phân tích 

thiết kế hệ thống. 

- Sử dụng Visual Studio 2017 để xây dựng hệ thống. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Xây dựng thành công chương trình quản lý quán cà phê đáp 

ứng các yêu cầu đặt ra. 

- Chương trình có giao diện thân thiện, đẹp mắt dễ sử dụng 

- Tốc độ xử lý ổn định. 

162  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng điện tử 

cho cửa hàng 

Quang Thái 

Hoàng Văn Tuân Đàm Thanh Phương 

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

- Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình JAVA, PHP, CSS, 

JAVASCRIPT, WORDPRESS và trình thu thập thông tin buôn 

bán tại cửa hàng Quang Thái. 

-  Khảo sát, phân tích website. 

-  Xây dựng website bán hàng điện tử hoàn chỉnh. 

Quá trình thực hiện và kết quả kết quả nghiên cứu: 



 

 

 

 

-  Tìm hiểu và sử dụng các ngôn ngữ lập trình JAVA, PHP, 

CSS, JAVASCRIPT, WORDPRESS và các công cụ hỗ trợ. 

-  Khảo sát hiện trạng bán hàng tại cửa hàng Quang Thái. 

-  Phân tích hệ thống, vẽ các biểu đồ để có cái nhìn tổng quang 

về cách hoạt động của website. 

- Sử dụng ngôn ngữ JAVA, PHP, CSS, JAVASCRIPT và 

WORDPRESS để xây dựng một website bán hàng điện tử cho 

cửa hàng Quang Thái. 

Kết quả: Xây dựng thành công website bán hàng điện tử cho 

cửa hàng Quang Thái. 

163  Đại học 

Xây dựng website 

thời trang cao cấp 

Minh Nghĩa - Thái 

Nguyên 

Trần Thiện Nhân Nguyễn Tuấn Anh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

1) Khảo sát hệ thống thực tế 

2) Phân tích thiết kế hệ thống 

3) Thiết kế website 

Quá trình thực hiện: Sử dụng phần mềm Sublime Text 3, 

Bootstrap và  XAMPP để tạo ra máy chú ảo và thiết kế website. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website 

“Thời trang cao cấp Minh Nghĩa – Thái Nguyên”. 

164  Đại học 

Xây dựng website 

thương mại điện tử 

cho công ty máy 

tính Thiên Trường-

Lạng Sơn 

Hà Đức Thuận 
TS. Nguyễn Đức 

Bình 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

1)  Nghiên cứu về lập trình PHP/Mysql, thương mại điện tử. 

2)  Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế đặc tả hệ 

thống, xây dựng cơ sở dữ liệu 

3)  Thiết kế và đặc tả giao diện, lập trình hệ thống. 

Qúa trình thực hiện và kết quả nghiên cứu: 

Hướng giải quyết: Sử dụng thư viện Bootstrap để dựng giao 

diện tổng quát. Sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu. 

Kết quả nghiên cứu đồ án: 

· Xây dựng thành công frontend cho cho website bán hàng sử 

dụng html, css, bootstap, javascript để dựng dao diện 

· Xây dựng thành công backend cho website bán hàng sử dụng 

Php, MySQL phục vụ quản lý bán hàng cho đơn vị 

165  Đại học 

Xây dựng thành 

công website bán 

điện thoại di động 

Hà Đức Thành 
TS. Nguyễn Đức 

Bình 

Các vấn đề nghiên cứu chính. 

- Tìm hiểu và sử dụng các công cụ để tiến hành xây dựng 

website 



 

 

 

 

cho cửa hàng 

Hoàng 

Hà, Thái Nguyên. 

-  Khảo sát hiện của cửa hàng Hoàng Hà. 

- Phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa 

tổng quát UML. 

- Xây dựng hệ thống 

Quá trình thực hiện: 

- Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa tổng quát UML để phân tích 

thiết kế hệ thống. 

- Sử dụng HTML, CSS, JS, PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

MySql để xây dựng website theo mô hình MVC. 

Kết quả: Hiểu thêm được về các công cụ lập trình và quy trình 

tạo ra 1 website. Xây dựng được 1 website bán hàng với các 

chức năng cơ bản, giao diện đơn giản dễ sử dụng. 

166  Đại học 

Nghiên cứu thuật 

toán SEO và ứng 

dụng 

Vũ Hùng Vương Vũ Đức Thái 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

-Nghiên cứu lý thuyết về kỹ thuật SEO 

- Nghiên cứu ứng dụng các công cụ hỗ trợ SEO. 

SEO một website có sẵn. 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

-Tìm hiểu về kỹ thuật SEO và các thuật toán SEO 

-Tìm hiểu về các công cụ phần mềm hỗ trợ SEO 

-Nghiên cứu từ khóa 

-Thực hiện SEO Onpage và Offpage 

- Kiểm tra kết quả SEO 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: 

-Nắm được các kiếm thức về SEO 

- Biết cách sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ 

- SEO website Cutehomepets.com 

- Đưa những keyword lên được top tìm kiếm google 

 

 

167  Đại học 

Xây dựng website 

bán điện thoại di 

dộng cho cửa hàng 

điện thoại di động 

Tùng Shop 

Phạm Đình Tùng Trần Hải Thanh 

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

Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình PHP, Framework Laravel. 

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

thống website bán điện thoại di dộng cho cửa hàng điện thoại 

di động Tùng Shop. 



 

 

 

 

Thiết kế và xây dựng website bán điện thoại di dộng cho cửa 

hàng. 

Quá trình thực hiện : 

-  Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bán điện thoại di dộng cho cửa 

hàng điện thoại di động Tùng Shop 

- Phân tích, thiết kế hệ thống và sử dụng Star UML để vẽ biểu 

đồ. 

- Sử dụng ngôn ngữ PHP, Framework Laravel để xây dựng bán 

điện thoại di dộng cho cửa hàng điện thoại di động Tùng Shop. 

Kết quả: Website bán điện thoại di dộng cho cửa hàng điện 

thoại di động Tùng Shop và chạy thử nghiệm trên môi trường 

mạng. 

168  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng cho cửa 

hàng nội thất HT 

Ngọ Văn Tùng Trần Hải Thanh 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Tìm hiểu, nghiên cứu 

Framework Laravel. Khảo sát đề tài “xây dựng website bán 

hàng cho cửa hàng nội thất HT” , phân tích thiết kế hệ thống. 

Thiết kế cơ sở dữ liệu. Xây dựng chương trình demo website. 

Quá trình thực hiện: 

- Sử dụng Star UML phân tích thiết kế hệ thống 

- Sử dụng CSDL Mysql xây dựng Database 

- Sử dụng Larvael Framework xây dựng Backend 

- Sử dụng blade template, Jquery, Boostrap, CSS3 xây dựng 

Frontend 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website 

bán hàng cho cửa hàng nội thất HT. 

169  Đại học 

Xây dựng website 

bán điện thoại cho 

cửa hàng Nhật 

Minh Mobile 

Phạm Văn 

Hoàng 
Trần Hải Thanh 

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

- Nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình PHP và framework Laravel 

PHP 

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

thống xây dựng website bán hàng trực tuyến cho Nhật Minh 

mobile. 

- Thiết kế và xây dựng website bán hàng trực tuyến cho Nhật 

Minh Mobile. 

Quá trình thực hiện: Khảo sát thực trạng nghiệp vụ bán hàng 

trực tuyến cho Nhật Minh Mobile. Phân tích thiết kế hệ thống 



 

 

 

 

và sử dụng Start UML để thiết kế, vẽ biểu đồ. Sử dụng ngôn 

ngữ PHP và framework Laravel để xây dựng website bán điện 

thoại di động cho Nhật Minh Mobile. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công website 

bán hàng trực tuyến cho Nhật Minh Mobile. 

170  Đại học 

Nghiên cứu một số 

giải pháp bảo mật 

trong điện toán đám 

mây 

Nguyễn Sơn 

Lâm 
Trịnh Minh Đức 

Các vấn đề nghiên cứu chính: 

1) Điện toán đám mây và vấn đề an toàn an ninh trên điện toán 

đám mây 

2) Giải pháp đảm bảo an toàn an ninh điện toán đám mây 

3) Thử nghiệm chương trình bảo mật dữ liệu người dung 

Quá trình thực hiện: Cài đặt, sử dụng thử các phần mềm mã 

hoá tệp tin và mã hoá ổ đĩa có sẵn. Xây dựng phần mềm có 

chức năng mã hoá tệp tin tự động và đưa dữ liệu lên đám 

mây,phần mềm viết bằng ngôn ngữ C# và nền tảng 

windowform. 

Kết quả nghiên cứu: Cài đặt và sử dụng thành công nên đưa ra 

ưu nhược điểm của các phần mềm. Xây dựng thành công phần 

mềm mã hoá tệp tin và đưa dữ liệu lên đám mây với mã hoá 

AES-256, phần mềm gồm 3 tính năng là: 

- Mã hoá tệp tin từng file 

- Mã hoá tệp tin cả thư mục 

- Mã hoá tự động khi di chuyển các file vào thư mục đó 

171   
Xây dựng hệ thống 

quản lý công văn 
Vũ Trọng Lộc Trịnh Minh Đức 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Xây dựng một hệ thống quản lý 

công văn cho Sở y tế Thái Nguyên chạy trên nền website 

Quá trình thực hiện: 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình chính PHP (Được tùy biến trên 

Laravel Framework) kết hợp với ngôn ngữ khác: HTML, 

Javascript, CSS,…để phát triển website quản lý công văn. Sử 

dụng công cụ lập trình chính “Visual studio code” để viết code. 

Sử dụng công cụ tạo máy chủ local: Xampp 3.3.4 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công hệ thống 

quản lý công văn cho Sở y tế Thái Nguyên chạy trên nền 

website. 



 

 

 

 

172   

Xây dựng hệ thống 

tường lửa CISCO 

ASA cho hệ thống 

mạng của bệnh viện 

Gang Thép 

Nguyễn Đình 

Trung Kiên 
Trịnh Minh Đức 

Các vấn đề nghiên cứu chính: Xây dựng hệ thống tường lửa 

Cisco ASA để đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng của bệnh 

viện Gang Thép bằng mô hình thử nghiệm trên vmware. 

Quá trình thực hiện: Cài đặt các máy ảo cần thiết trên vmware 

bao gồm tường lửa, các máy client và máy server.       Thiết lập 

các kết nối và các bước cài đặt cần thiết cho hệ thống mạng 

hoạt động. Sử dụng công cụ VPN client Cisco thiết lập kết nối 

client to site. Sử dụng NAT rules để thiết lập kết nối cho các 

máy trong hệ thống mạng đảm bảo yêu cầu. 

Kết quả nghiên cứu của đồ án: Xây dựng thành công hệ thống 

tường lửa Cisco ASA cho hệ thống mạng của bệnh viện Gang 

Thép trên máy ảo VMWARE. 

173  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

phần mềm hỗ trợ 

quản lý điểm 

thường xuyên cho 

giáo viên Khoa 

CNTT – Thành 

phần Web Client 

Chu Văn Hoàng Nguyễn Toàn Thắng 

1. Các vấn đề nghiên cứu: Công nghệ dotnet, asp.net, entity 

framework 

2. Bài toán: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý điểm thường 

xuyên cho khoa Công nghệ Thông tin 

3. Kết quả: Xây dựng và triển khai thành phần web client của 

hệ thống quản lý điểm thường xuyên, đã triển khai thử nghiệm 

trên hosting 

174  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

phần mềm hỗ trợ 

quản lý điểm 

thường xuyên cho 

giáo viên Khoa 

CNTT – Thành 

phần API VÀ 

MOBILE APP 

Nguyễn Tuấn 

Kiệt 
Nguyễn Toàn Thắng 

1. Các vấn đề nghiên cứu: công nghệ Asp.net, entity 

framework, web API, lập trình cho thiết bị di động Android 

2. Bài toán: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý điểm thường 

xuyên cho khoa Công nghệ Thông tin 

3. Kết quả: Xây dựng và triển khai thành phần web  API và 

mobile client của hệ thống quản lý điểm thường xuyên, đã triển 

khai thử nghiệm. 

175  Đại học 

Xây dựng bộ từ 

khóa và ứng dụng 

Search Engine 

Optimization 

(SEO) để đẩy 

website The Edge 

Learning Centre.vn 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

Dương Thị Mai 

Thương 

Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 

Mục tiêu: Thực hiện SEO cho từ khóa “IELTS” và “SAT” với 

bộ gồm 553 từ khóa theo yêu cầu của theedge.vn. Cam kết: 

- Top 5: 35% (194/553) 

- Top 10: 70% (378/553) 

- Traffic: +17.000 

Quá trình thực hiện: 



 

 

 

 

lên top tìm kiếm của 

Google 

- Phân tích đối thủ để biết điểm mạnh điểm yếu, cách đối thủ 

tổ chức, xây dựng website và SEO từ khóa. 

- Xây dựng bộ từ khóa cho 2 từ khóa chính “IELTS” và “SAT”. 

- Xây dựng cấu trúc website cho mục tiêu SEO. 

- Entity cho website. 

- SEO Onpage cho website. 

Kết quả nghiên cứu: Sử dụng công cụ Keyword Tool.io, 

Ahrefs, Google suggestion, … xây dựng được bộ từ khóa gồm 

553 từ khóa. Thực hiện SEO cho 553 từ khóa, kết quả đạt được 

là Sau khi thực hiện đến SEO Onpage bộ từ khóa cho website 

theedge.vn, thứ hạng trung bình của bộ từ khóa là top 6.48 trên 

trang tìm kiếm của Google trong đó có 128 từ khóa có giá trị 

có vị trí top 1, 468 từ khóa nằm trong top 10. Như vậy, đã đáp 

ứng được yêu cầu của The Edge Learning Centre. (số liệu ngày 

21/5/2021). 

 



 

 

 

 

  2. Khoa Công nghệ Tự động hóa 
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1  Đại học 

Xây dựng thuật toán di 

chuyển cho robot dựa trên 

hệ điều hành thời gian 

thực 

Lê Hoàng Anh Đặng Văn Ngọc 

Xây dựng thuật toán di chuyển cho robot dựa trên một hệ 

điều hành thời gian thực nhằm xử lý dữ liệu mà không có sự 

chậm trễ của bộ đệm. 

2  Đại học 
Thiết kế hệ thống băng tải 

đóng gói cà phê tự động 
Lê Khánh Duy 

Lê Thị Thu 

Phương 

Mô hình băng tải đóng gói cafe. Cafe đưa đến băng tải gặp 

cảm biến thu phát dừng lại rót cafe vào túi. Đủ lượng băng 

tải chạy qua khu vực đóng túi cảm biến số 2 đếm số túi và 

xuống thùng. Khi thùng đủ lượng gói băng tải thùng chạy. 

3  Đại học 

Điều khiển và giám sát hệ 

thống cầu trục 5 tấn sử 

dụng PLC S7-300 và 

Wincc 

Lương Văn Phúc 
Lê Thị Thu 

Phương 

Hệ thống điều khiển xe to sử dụng 2 nút bấm tiến và lùi đến 

khi chạm công tắc hành trình 2 đầu thì dừng lại. Tương tự, 

điều khiển xe con sử dụng 2 nút bấm trái và phải. 2 nút bấm 

nâng hạ dùng để gắp và nhả sản phẩm. Tất cả các điều hướng 

này đều có thể sử dụng đồng thời cùng một lúc. Có tích hợp 

nút bấm dừng khẩn cấp cho trường hợp khẩn cấp. 

4  Đại học 
Thiết kế hệ thống điều 

khiển nhà thông minh 
Lê Hồng Sơn 

Lê Thị Thu 

Phương 

Hệ thống bật tắt LED các phòng và cửa cuốn đều được điều 

khiển bằng RF 433MHz. Hệ thống chống trộm thông minh 

sử dụng cảm biến hồng ngoại và chuông cảnh báo đồng thời 

gọi và nhắn tin cảnh báo về điện thoại cho chủ nhân. Hệ 

thống đọc nhiệt độ và làm mát tự động ở phòng ngủ. Khi 

nhiệt độ vượt trên mức nhiệt độ cho phép, hệ thống làm mát 

sẽ tự bật đến khi giảm xuống dưới mức nhiệt độ thiết lập sẽ 

tự tắt. Có công tắt bật tắt hệ thống này. Hệ thống cảnh báo 

dò dỉ khí gas ở phòng bếp. Khi mức gas vượt quá mức cho 

phép, chuông cảnh báo sẽ báo động đồng thời cửa sổ sẽ tự 

mở ra. Khi giảm xuống dưới mức thiết lập, còi tắt và cửa sổ 

đóng lại. Hệ thống phơi quần áo tự động (có bằng tay). Khi 

có mưa, tự động rút vào nhà. Khi hết mưa, tự động mang ra 

phơi. 
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5  Đại học 

Điều khiển và giám sát 

dây chuyền sản xuất cà 

phê hòa tan sử dụng PLC 

1200. 

Nguyễn Anh 

Đức 
Hoàng Thị Thương 

- Điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất cà phê để đưa 

vào thực tiễn sản xuất sẽ giúp cho các doanh nghiệp tăng 

năng suất, nâng cao chất lượng của sản phẩm. 

-Tìm hiểu về dây chuyền, quy trình sản xuất cà phê hòa tan. 

-Các thiết bị sử dụng trong dây chuyền , PLC S7-1200 và 

phần mềm TIA Portal V14 và Phần mềm Simatic WinCC 

V14. 

-Thiết kế hệ thống : có 2 chế độ làm việc Auto và Manual 

-Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống, lưu đồ thuật toán của hệ 

thống . 

-Các sơ đồ mạch động lực, mạch điều khiển , mạch điều 

khiển bằng tay, mạch lực của van. 

-Sơ đồ công nghệ của hệ thống. 

-Các ngõ vào/ ra của chương trình , bảng tag Wincc. 

-Giao diện mô phỏng hoàn chỉnh. 

Ý nghĩa: 

-Biết được tổng quan về công nghệ và quy trình sản xuất cà 

phê hòa tan qua đó làm cơ sở để thiết kế hệ thống. 

-Xây dựng được mô phỏng đúng theo yêu cầu đặt ra. 

-Vận hành theo đúng yêu cầu công nghệ. 

6  

 
Đại học 

Thiết kế hệ thống điều 

khiển ATS lưới – máy 

phát sử dụng PLC 

Nguyễn Văn 

Đức 

Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

Tìm hiểu về hệ thống ATS lưới – máy phát. 

Tìm hiểu về PLC S7_1200 và các khí cụ điện trong hệ thống. 

Xây dựng thuật toán điều khiển và lập trình điều khiển PLC 

S7_1200. 

Đấu nối mô hình tủ điện ATS. 

7  Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng 

PLC S7-200 vào công 

đoạn thu gom đóng bó 

thép dây của công ty cán 

thép Thái Trung 

Vũ Hoàng Hải Phạm Đức Long 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết. Thiết kế sơ đồ mạch động lực và 

mạch điều khiển hệ thống, lưu đồ thuật toán, chương trình 

điều khiển. Thiết kế giao diện điều khiển với hai chế độ tự 

động và bằng tay để điều khiển thu gom đóng bó thép dây 
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trên dây chuyền cán. Xây dựng giao diện mô phỏng trên 

WinCC. 

8  Đại học 

Thiết kế hệ thống điều 

khiển cầu trục sử dụng 

PLC S7-1200 tại nhà máy 

cán thép Thái Trung. 

Trịnh Trung 

Hiếu 
Phạm Đức Long 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết. Thiết kế hệ thống điều khiển cầu 

trục. Thiết kế sơ đồ mạch động lực và mạch điều khiển hệ 

thống, lưu đồ thuật toán, chương trình điều khiển. Thiết kế 

giao diện điều khiển cầu trục. Xây dựng giao diện mô phỏng 

trên WinCC cho hệ thống trên máy tính 

9  Đại học 

Điều khiển và giám sát 

dây chuyền sản xuất nước 

ép trái cây sử dụng PLC 

S7-1200 

Lương Việt 

Hoàng 
Hoàng Thị Hải Yến 

Các loại trái cây được biết đến như một nguồn chứa dưỡng 

chất Vitamin, chất xơ cần thiết cho cơ thể của con người. 

Những năm gần đây, công nghệ và các trang thiết bị dây 

chuyền sản xuất nước ép trái cây của các doanh nghiệp ở 

nước ta được trang bị hiện đại hơn. Việc tìm hiểu thiết kế hệ 

thống điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất nước ép 

trái cây để đưa vào thực tiễn sản xuất sẽ giúp cho các doanh 

nghiệp tăng năng suất, nâng cao chất lượng của sản phẩm để 

đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Đề tài tập trung xây dựng sơ đồ công nghệ, sơ đồ khối, lưu 

đồ thuật toán, mạch động lực, mạch điều khiển của hệ thống 

sản xuất nước ép trái cây. Thiết kế giao diện điều khiển giám 

sát hai chế độ tự động và bằng tay cho dây chuyền sản xuất, 

giám sát và cài đặt các thông số như số lượng chai cần đặt và 

số lượng chai đã được rót qua WinCC 

10  Đại học 

Thiết kế hệ thống chăm 

sóc hoa tự động cho vườn 

hoa Minh Tâm 

Dương Ngọc 

Sơn 
Lê Hùng Linh 

Bước đầu biết xây dựng một hệ thống SCADA tương đối 

hoàn chỉnh, điều khiển lập trình PLC và thiết kế giao diện 

WinCC mang tính mềm dẻo và linh hoạt, điều khiển dựa vào 

chương trình và thực hiện lệnh logic. Em hy vọng sau khi 

nghiên cứu đề tài này sẽ lĩnh hội nhiều hơn về các vấn đề liên 

quan đến PLC và phần mềm WinCC như: cấu hình phần 

cứng, tập lệnh của PLC, WinCC, xây dựng lưu đồ và viết 
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chương trình điều khiển hệ thống cũng như các giao thức kết 

nối giữa chúng. 

11  Đại học 

Điều khiển quạt thông gió 

tại nhà xưởng ứng dụng 

thuật toán PID. 

Ngô Duy Tín Vũ Thạch Dương 

Đồ án nghiên cứu về hệ thống thông gió trong nhà xưởng, 

đồng thời nghiên cứu thuật toán PID từ đó đưa ra phương án 

điều khiển quạt thông gió. Đồ án cũng nghiên cứu tìm hiểu 

về Arduino, Triac…, và những thiết bị linh kiện phụ trợ khác 

để đi xây dựng mạch điều khiển quạt thông gió, kiểm chứng 

sự đúng đắn của những thuật toán đã đưa ra. 

12  Đại học 

Điều khiển đèn giao 

thông tại ngã tư ứng dụng 

xử lý ảnh. 

Sầm Quang 

Truyền 
Vũ Thạch Dương 

Đồ án nghiên cứu về xử lý ảnh, những thuật toán, phương 

pháp xử lý ảnh hiện nay. Đồ án cũng nghiên cứu về 

Raspberry và Raspberry Camera từ đó xây dựng hệ thống 

điều khiển đèn giao thông tại ngã tư ứng dụng xử lý ảnh để 

làm công cụ kiểm chứng những kiến thức về xử lý ảnh đã tìm 

hiểu được. 

13  Đại học 

Thiết kế hệ thống điều 

khiển bãi đỗ xe tự động 

sử dụng PLC Mitsubishi. 

Vũ Thị Thu 

Trang 
Lê Hồng Thu 

Tìm hiểu chung về bãi đỗ xe tự động, Phân tích yêu cầu , lựa 

chọn phương án thiết kế mô hình và đưa ra sơ đồ khối của hệ 

thống. Tính chọn thiết bị gồm: PLC, cơ cấu cơ khí, các loại 

cảm biến và các thiết bị sử dụng tronng mô hình. Thiết kế 

chương trình điều khiển  mô hình hệ thống bãi đỗ xe tự động, 

Xây dựng phần mềm giám sát điều khiển hệ thống trên 

WinCC chạy kiểm tra kiểm nghiệm mô hình hệ thống hệ 

thống với yêu cầu. 

14  Đại học 

Xây dựng mô hình bãi đỗ 

xe tự động sử dụng PLC 

Mitsubishi. 

Hoàng Anh 

Tuấn 
Lê Hồng Thu 

Tìm hiểu chung về bãi đỗ xe tự động, Phân tích yêu cầu , lựa 

chọn phương án thiết kế mô hình và đưa ra sơ đồ khối của hệ 

thống. Tính chọn thiết bị gồm: PLC, cơ cấu cơ khí, các loại 

cảm biến và các thiết bị sử dụng tronng mô hình. Xây dựng 

mô hình hệ thống bãi đỗ xe tự động, chạy kiểm tra kiểm 

nghiệm mô hình hệ thống hệ thống với yêu cầu. 
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15  Đại học 

Xây dựng phần mềm điều 

khiển và giám sát quy 

trình ép nhựa thành phẩm 

Polyetylen áp suất thấp 

Nguyễn Hữu 

Mạnh 
Đỗ Thị Mai 

Phân tích, thiết kế hệ thống. Xay dựng các bản vẽ kỹ thuật 

liên quan. Xây dựng chương trình điều khiển và giao diện 

giám sát hoạt động của quy trình ép nhựa thành phẩm 

Polyetylen áp suất thấp 

16  Đại học 

Xây dựng phần mềm điều 

khiển giám sát mô hình 

hệ thống cấp thoát nước 

nhà cao tầng và thu thập 

quản lý dữ liệu sử dụng 

truyền thông PROFINET. 

Nguyễn Như 

Thanh Phong 
Đỗ Thị Mai 

Phân tích, thiết kế hệ thống. Xay dựng các bản vẽ kỹ thuật 

liên quan. Xây dựng chương trình điều khiển và giao diện 

giám sát hoạt động hệ thống cấp thoát nước nhà cao tầng và 

thu thập quản lý dữ liệu sử dụng truyền thông PROFINET 

17  Đại học 

Xây dựng chương trình 

nhận diện khuôn mặt sử 

dụng trong robot gia đình 

Nguyễn Minh 

Tuấn 
Lê Văn Chung 

Tìm hiểu về robot Alphabot, kit Raspberry Pi và lập trình 

python cho kit Raspberry Pi 

Tìm hiểu thư viện OpenCv và xử lý ảnh trên kit Raspberry Pi 

Lập trình nhận diện, lưu trữ khuôn mặt trên Raspberry Pi 

18  Đại học 

Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện cho tòa nhà cao 

tầng FCC Tower 

Nguyễn Tuấn 

Cường 

Phạm Thị Hồng 

Anh 

Xác định phụ tải tính toán, thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ 

cung cấp điện các tầng, căn hộ và toàn toà nhà FCC Tower; 

Tính toán và lựa chọn được các thiết bị phù hợp, thiết kế các 

tủ điện. Tính toán bù công suất và chống sét an toàn cho tòa 

nhà. 

19  Đại học 

Thiết kế hệ thống điều 

khiển nhiệt độ buồng sấy 

gỗ ép ván công nghiệp 

Nguyễn Bá 

Phước 

Phạm Thị Hồng 

Anh 

Tìm hiểu công nghệ sấy gỗ ép ván công nghiệp, từ đó thiết 

kế, tính toán nhiệt độ buồng để sấy gỗ với năng suất 

20m3/mẻ. Xác định tham số cho bộ điều khiển PID để điều 

khiển ổn định nhiệt độ cho buồng sấy và mô phỏng trên 

Matlab Simulink. 

20  Đại học 

Thiết kế hệ truyền động 

trung thế xoay chiều ba 

pha sử dụng biến tần 

Perfect Harmony 

Phùng Quang 

Quí 

Phạm Thị Hồng 

Anh 

Thiết kế, tính chọn thiết bị hệ truyền động điện cho Động cơ 

không đồng bộ xoay chiều 3 pha rotor lồng sóc sử dụng biến 

tần trung thế Perfect Harmony và mô phỏng mạch điều khiển 

dòng điện, mạch điều khiển tốc độ, hoạt động của hệ thống 

trên Matlab Simulink. 
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21  Đại học 

Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện cho toàn bộ nhà 

máy của công ty Cổ phần 

Cơ khí Vân Nam. 

Lê Văn Đạt Hoàng Thị Thương 

Xác định phụ tải tính toán ở phân xưởng cơ khí và toàn nhà 

máy cơ khí Vân Nam. Thiết kế mạng cấp điện cho phân 

xưởng và nhà máy bao gồm: Tính chọn thiết bị trong mạch 

phân xưởng, thiết kế tủ điện, thiết kế trạm biến áp và bảo vệ, 

thiết kế hệ thống tụ bù. Tìm hiểu phần mềm cung cấp điện. 

Đưa ra các bản vẽ cung cấp điện, tủ điện, … 

22  Đại học 

Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện cho nhà máy cơ 

khí Bắc Ninh 

Nguyễn Đình 

Huy 
Hoàng Thị Thương 

Xác định phụ tải tính toán ở phân xưởng và toàn nhà máy cơ 

khí Bắc Ninh. Thiết kế mạng cấp điện cho phân xưởng và 

nhà máy bao gồm: Tính chọn thiết bị trong mạch phân 

xưởng, thiết kế tủ điện, thiết kế trạm biến áp và bảo vệ, thiết 

kế hệ thống tụ bù. Tìm hiểu phần mềm cung cấp điện 

23  Đại học 

Thiết kế hệ thống tủ điện 

ATS lưới – máy phát 

8KW. 

Tạ Đình Hảo Bùi Tuấn Anh 

Tìm hiểu về hệ thống ATS lưới – máy phát 

Tính toán các phần tử điện trong hệ thống ATS 

Xây dựng bản vẽ tủ điện, mạch động lực, mạch điều khiển 

ATS 

Đấu nối mô hình tủ điện ATS 

24  Đại học 

Thiết kế hệ thống giám 

sát ATS lưới – máy phát 

sử dụng phần mềm 

WINCC 

Lại Thanh Tùng Bùi Tuấn Anh 

Tìm hiểu về hệ thống ATS lưới – máy phát 

Tìm hiểu về PLC S7_1200 

Xây dựng sơ đồ thuật toán và thiết kế phần mềm giám sát 

trên WinCC. 

Đấu nối mô hình tủ điện ATS và chạy phần mềm WinCC 

25  Đại học 

Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện cho phân xưởng 

cơ khí và công ty cổ phần 

cơ khí Hòn Gai – 

Vinacomin. 

Đinh Minh Hiếu Lê Thị Thu Huyền 

Xác định được phụ tải tính toán các phân xưởng và công ty. 

Thiết kế được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ cung cấp điện các 

phân xưởng và công ty. Tính toán và lựa chọn được các thiết 

bị phù hợp. Tính toán nâng cao hệ số công suất cosφ. Thiết 

kế hệ thống bảo vệ cho trạm biến áp của công ty. Thiết kế 

chiếu sáng và tìm hiểu về phần mềm thiết kế cung cấp điện. 

26  Đại học 

Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện cho toà nhà Sun 

Square 

Vũ Đức Thiện Lê Thị Thu Huyền 

Đưa ra phương án thiết kế, xác định phụ tải tính toán cho 

chung cư. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư. 

Tính chọn thiết bị điện, thiết bị bảo vệ cho chung cư. 
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27  Đại học 

Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện cho nhà máy cơ 

khí phụ tùng ôtô. 

Lương Việt 

Hoàng 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Đồ án bao gồm các nội dung chính sau: 

1.Giới thiệu được về nhà máy cơ khí phụ tùng ôtô 

2.Xác định được phụ tải tính toán 

3.Thiết kế được mạng hạ áp cho phân xưởng cơ khí 

4. Thiết kế được mạng cao áp cho toàn nhà máy 

5.Tính bù cho công suất phản kháng 

6.Tính toán nối đất 

7.Tìm hiểu và áp dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng DiaLux 

cho phân xưởng cơ khí 

28  Đại học 
Thiết kế cung cấp điện 

cho nhà máy đường 
Trần Quốc Hùng 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

- Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng cơ khí và nhà 

máy 

- Thiết kế mạng điện cao áp và hạ áp cho phân xưởng cơ khí 

và nhà máy. 

- Thiết kế bảo vệ và đo lương cho nhà máy. 

- Tính bù công suất phản kháng. 

- Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí và giới thiệu 

phần mềm chiếu sáng DIALux. 

29  Đại học 

Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện cho nhà máy cơ 

khí Bộ quốc phòng. 

Lưu Hồng Quân 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Khảo sát nhà máy. Xác định phụ tải tính toán cho nhà máy. 

Thiết kế cấp điện cho nhà máy bao gồm: Tính chọn thiết bị 

trong mạch phân xưởng, thiết kế tủ điện, thiết kế trạm biến 

áp và bảo vệ, thiết kế hệ thống tụ bù. Tìm hiểu phần mềm 

cung cấp điện. Đưa ra các bản vẽ cung cấp điện, tủ điện, … 

30  Đại học 

Thiết kế hệ thống CCĐ 

cho phân xưởng Cơ khí  

và toàn bộ nhà máy Z29 

Hoàng Mạnh 

Tuấn 
Vũ Thị Oanh 

- Khảo sát nhà máy 

- Xác định phụ tải tính toán phân xưởng cơ khí và nhà máy 

- Thiết kế cấp điện cho phân xưởng cơ khí và nhà máy. 

- Thiết kế chiếu sáng 

- Thiết kế mạng điện cao áp và hạ áp 

- Thiết kế bảo vệ và đo lường cho nhà máy. 

- Tính toán ngắn mạch 

- Tính toán bù công suất phản kháng 
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31  Đại học 

Thiết kế hệ thống CCĐ 

cho phân xưởng Cơ khí 1 

và toàn bộ nhà máy Z.812 

Lê Quang Hiếu Vũ Thị Oanh 

- Khảo sát nhà máy Z.812 

- Xác định phụ tải tính toán phân xưởng cơ khí và nhà máy 

- Thiết kế cấp điện cho phân xưởng cơ khí và nhà máy. 

- Thiết kế chiếu sáng và ứng dụng trên phần mềm DIALux 

- Thiết kế mạng điện cao áp và hạ áp 

- Thiết kế bảo vệ và đo lường cho nhà máy. 

- Tính toán ngắn mạch 

- Tính toán bù công suất phản kháng 

32  Đại học 

Thiết kế hệ thống CCĐ 

cho phân xưởng Cơ khí 

và toàn bộ nhà máy Z.128 

Vũ Văn Tình Vũ Thị Oanh 

- Giới thiệu Nhà Máy Z128 

- Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng cơ khí và nhà 

máy 

- Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí và ứng dụng 

phần mềm chiếu sáng DIALux. 

- Thiết kế cấp điện cho phân xưởng cơ khí và nhà máy. 

- Thiết kế mạng điện cho phân xưởng cơ khí và nhà máy. 

- Tính chon thiết bị và thiết kế mạng điện cho nhà máy 

- Chọn và kiểm tra thiết bị điện cho phân xưởng và nhà máy 

- Tính bù công suất phản kháng. 

- Thiết kế bảo vệ cho trạm biến áp nhà máy 

33  Đại học 

Thiết kế điều khiển hệ 

thống phân loại sản phẩm 

theo màu sắc sử dụng 

PLC S7-1200 

Tạ Văn Dần 
Đặng Thị Loan 

Phượng 

Tìm hiểu tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm và các 

thiết bị sử dụng trong hệ thống. 

Thiết kế hệ thống, xây dựng sơ đồ khối,Thiết kế sơ đồ mạch 

động lực và mạch điều khiển hệ thống. 

Lập trình điều khiển hệ thống phân loại sản phẩm theo màu 

sắc ,lưu đồ thuật toán, chương trình điều khiển. 

34  Đại học 

Thiết kế phần cứng hệ 

thống phân loại sản phẩm 

theo màu sắc sử dụng 

PLC S7-1200 

Nguyễn Quốc 

Huy 

Đặng Thị Loan 

Phượng 

Tìm hiểu tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm và các 

thiết bị sử dụng trong hệ thống. 

Thiết kế hệ thống phần cứng, tính chọn thiết bị,sơ đồ tổng 

thể,sơ đồ khối ,sơ đồ đi dây của hệ thống,lưu đồ thuật toán, 

chương trình điều khiển. 
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Lắp đặt xây dựng mô hình hoàn thiện. 

35  Đại học 

Xây dựng hệ thống nhận 

dạng biển số xe cho bãi 

đỗ xe tự động. 

Ngô Thượng 

Hòa 
Nguyễn Duy Minh 

- Tìm hiểu về Raspberry, OpenCV, Ngôn ngữ lập trình 

Python. 

- Lựa chọn thiết bị , phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống 

nhận dạng biển số xe cho bãi đỗ xe tự động. 

36  Đại học 

Xây dựng khóa cửa thông 

minh nhận dạng khuôn 

mặt. 

Vương Hồng 

Lâm 
Nguyễn Duy Minh 

- Tìm hiểu về Raspberry, OpenCV, Ngôn ngữ lập trình 

Python 

- Phân tích, thiết kế hệ thống  mở khóa bằng nhận dạng khuôn 

mặt 

37  Đại học 

Xây dựng hệ thống phân 

loại sản phẩm ứng dụng 

xử lý ảnh 

Vù A Trừ Nguyễn Duy Minh 

- Tìm hiểu về Raspberry, Open CV, ngôn ngữ lập trình 

Python. 

- Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống phân loại sản phẩm 

ứng dụng xử lý ảnh. 

38  Đại học 

Thiết kế hệ thống giám 

sát và điều khiển thiết bị 

điện trong hộ gia đình 

ứng dụng công nghệ IoT 

Nguyễn Tiến Bộ Trần Văn Dũng 

Ứng dụng công nghệ IoT thông qua công cụ Smart phone để 

điều khiển các thiết bị điện trong hộ gia đình như: Hệ thống 

chiếu sáng, quạt, tivi, …Bên cạnh độ hệ thống còn giám sát, 

cảnh báo các thông số an toàn trong hộ gia đình như: Nồng 

độ khí ga, nhiệt độ, an ninh trong hộ gia đình đến người sử 

dụng thông qua Smart phone 

39  Đại học 

Xây dựng mô hình giám 

sát, điều khiển trang trại 

chăn nuôi lợn ứng dụng 

công nghệ IoT 

Ngô Minh 

Quang 
Trần Văn Dũng 

Ứng dụng công nghệ IoT thông qua Smart phone để giám sát 

các thông số chuồng nuôi quy mô hộ gia đình. Khi các thông 

số này vượt quá giới hạn cho phép sẽ cảnh báo đến người sử 

dụng. Khi đó người sử dụng sẽ điều khiển các thiết bị ở 

chuồng nuôi để đảm bảo môi trường thuận lợi nhất cho vật 

nuôi phát triển 

40  Đại học 

Thiết kế thiết bị giám sát 

tiêu thụ điện năng trong 

hộ gia đình ứng dụng 

công nghệ IoT 

Đỗ Ngọc Hưng Trần Văn Dũng 

Thiết bị giám sát điện năng tiêu thụ trong hộ gia đình có 

nhiệm vụ đo các thông số điện đầu vào và tính toán ra điện 

năng tiêu thụ của hộ gia đình theo từng ngày, từng tháng. Qua 
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đó người sử dụng có thế biết được lượng điện tiêu thụ này để 

điều chỉnh điện năng tiêu thụ sao cho hợp lý, tránh lãng phí 

41  Đại học 

Thiết kế chế tạo máy lọc 

và giám sát chất lượng 

không khí ứng dụng công 

nghệ IoT 

Bàng Nguyên 

Lãm 
Hoàng Thị Hải Yến 

Ô nhiễm không khí là sự gia tăng quá mức của các chất có 

hại trong bầu khí quyển. Các chất này có thể là các hạt rắn, 

các giọt chất lỏng hoặc khí. Nguồn gốc của các chất này có 

thể là tự nhiên hoặc nhân tạo. Sự gia tăng bất thường này tạo 

ra những tác động xấu đến con người và hệ sinh thái. Trong 

bối cảnh hiện nay với sự gia tăng đột biến của các nguồn gây 

ô nhiễm trong không khí thì việc chế tạo máy lọc, giám sát 

chất lượng không khí là cần thiết để bảo vệ sức khỏe con 

người. Đề tài tập trung thiết kế chế tạo ra máy lọc không khí 

có khả năng lọc bụi mịn, diệt khuẩn tạo độ ẩm và giám sát 

chất lượng không khí thông qua IoT blynk sử dụng moudul 

esp 8266 

Thiết bị có khả năng sử dụng linh hoạt nguồn điện từ điện 

lưới quốc qua hoặc pin năng lượng mặt trời 

42  Đại học 
Thiết kế chế tạo tủ trồng 

rau sạch thông minh 

Hoàng Trọng 

Đức Duy 
Đào Tô Hiệu 

ĐATN xây dựng hệ thống nông nghiệp thông minh trồng rau 

không sử dụng ánh sáng mặt trời, sử dụng bằng những đèn 

LED tạo ra các sản phẩm rau sạch cung cấp cho thị trường. 

Nội dung đề tài hướng đến thiết vườn rau xanh mini  được 

trồng dưới ánh đèn LED sáng rực, cùng dàn phun sương, cho 

cảm giác như đang ở ngoài trời thật, tạo ra các sản phẩm rau 

sạch cung cấp cho thị trường. Xây dựng hệ thống nông 

nghiệp thông minh, tự động tưới cây khi cảm biến phát hiện 

độ ẩm thấp, hoặc có thể điều khiển bằng App hoặc trên 

Website. Tất cả các thông số môi trường đều được hiển thị 

App hoặc hiển thị trên Website làm cho con người dễ dàng 

kiểm soát hơn. 
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43  Đại học 

Thiết kế máy in 3D mini 

và ứng dụng thiết kế, chế 

tạo tay kẹp robot theo chủ 

đề cuộc thi sáng tạo Abu 

robocon 2021. 

Dương Văn 

Viện 
Đào Tô Hiệu 

ĐATN xâydựng một máy in 3D cỡ nhỏ và ứng dụng thiết kế 

chế tạo tay kẹp mũi tên theo chủ đề cuộc thi sáng tạo Abu 

robocon 2021 

Nội dung ĐATN hướng đến tìm hiểu về công nghệ in 3D, 

cách thức hoạt động, công cụ phần mền hỗ trợ in 3D. Thiết 

kế chết tạo nên một máy in 3D hoàn chỉnh.Thiết kế tay kẹp 

và chế tạo sản phẩm thực tế. 

44  Đại học 

Xây dựng mô hình hệ 

thống an ninh và chiếu 

sáng tự động 

Trần Văn Hùng Vũ Thành Vinh 

Tìm hiểu nguyên lý và thành phần của hệ thống chiếu sáng 

tự động. Thực hiện thiết kế, chế tạo và xây dựng mô hình 

chiếu sáng tự động với có module cơ bản như điều khiển, 

cảm biến ánh sáng, độ ẩm, module truyền thông và module 

hiển thị và thông báo cho người dùng. 

45  Đại học 
Xây dựng mô hình tưới 

cây thông minh. 
Quách Tố Huy Vũ Thành Vinh 

Tìm hiểu về kỹ thuật tưới và ứng dụng công nghệ IoT trong 

nông nghiệp. Thực hiện thiết kế, chế tạo và xây dựng mô hình 

tưới cây tự động với  các chức năng  cơ bản như: giám sát 

nhiệt độ về môi trường không khí, lượng mưa và môi trường 

đất. Điều khiển máy bơm theo lệnh điều khiển qua môi 

trường không dây, thông báo cho người dùng mộ số thông 

tin môi trường trồng cây. 

46  Đại học 

Xây dựng hệ thống cảnh 

báo lái xe ngủ gật trên ô 

tô ứng dụng Raspberry 

Dương Minh 

Quang 
Đặng Văn Ngọc 

- Tìm hiểu về Raspberry, Open CV, ngôn ngữ lập trình 

Python. 

- Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống cảnh bảo ngủ gật 

trên ô tô. 

47  Đại học 

Thiết kế hệ thống cảnh 

báo đeo khẩu trang phòng 

chống dịch Covid-19 

Nguyễn Minh 

Việt 
Đặng Văn Ngọc 

- Tìm hiểu về Raspberry, OpenCV, Ngôn ngữ lập trình 

Python. 

- Lựa chọn thiết bị, phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống 

cảnh báo đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. 

48  Đại học 

Xây dựng chương trình 

điều khiển bằng giọng nói 

dùng trong robot gia đình 

Dương Văn Duy Lê Văn Chung 

Tìm hiểu tổng quan về robot điều khiển bằng giọng nói, tìm 

hiểu về robot AIphabot, kit Raspberry Pi và ngôn ngữ lập 

trình Python. 
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Xây dựng thuật toán nhận diện giọng nói, thư viện xử lý âm 

thanh và các bước trong thuật toán xử lý âm thanh sử dụng 

Raspberry Pi. 

Xây dựng chương trình điều khiển robot. Thiết kế sơ đồ khối 

hệ thống, sơ đồ nguyên lý, lưu đồ thuật toán, chương trình 

điều khiển robot di chuyển dựa trên lệnh giọng nói kết hợp 

với xử lý ảnh 

49  Đại học 

Nghiên cứu, chế tạo mô 

hình thực hành mạch điện 

hệ thống gạt mưa, rửa 

kính trên ô tô. 

Chu Phan Hiệp Trần Xuân Trọng 

Nội dung đề tài tập trung vào các vấn đề chính sau: 

- Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý điều khiển của hệ thống gạt 

mưa và rửa kính trên oto. 

- Vận dụng các kiến thức thực tế để thiết kế, chế tạo mô hình 

mạch điện điều khiển hệ thống gạt mưa, rửa kính trên ô tô, 

phục vụ thực hành, thí nghiệm. 

50  Đại học 

Nghiên cứu và chế tạo mô 

hình hệ thống gạt mưa, 

rửa kính trên xe Toyota 

Vios 2018. 

Hà Văn Mạnh Trần Xuân Trọng 

Nội dung đề tài tập trung vào các vấn đề chính sau: 

- Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt 

mưa và rửa kính trên oto Toyota Vios 2018. 

- Vận dụng các kiến thức thực tế để thiết kế, chế tạo mô hình 

hệ thống gạt mưa, rửa kính trên ô. 

51  Đại học 

Thiết kế phần mềm hỗ trợ 

tra cứu kiểm tra, chẩn 

đoán và sửa chữa hệ 

thống điện thân xe Ford 

Ranger. 

Vũ Thế Hùng Nguyễn Vôn Dim 

• Hiểu được tổng quan về hệ thống điện thân xe Ford Ranger. 

• Hiểu được nguyên lý hoạt động các chi tiết, bộ phận của hệ 

thống điện thân xe  Ford Ranger. 

• Xác định được vị trí của các chi tiết của hệ thống điện thân 

xe Ford Ranger. 

• Xây dựng được sơ đồ hệ thống điện thân xe Ford Ranger. 

• Mô tả được hệ thống điện thân xe Ford Ranger. 

• Xây dựng được các bảng triệu chứng hư hỏng điện của xe 

Ford Ranger. 

• Kiểm tra và chẩn đoán được hư hỏng điện được bằng các 

hệ thống chẩn đoán 
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• Đọc và phân tích được các mạch hệ thống điện thân xe Ford 

Ranger. 

• Trình bày và mô tả được các bước tháo lắp, điều chỉnh các 

bộ phận hệ thống điện thân xe Ford Ranger. 

• Thu thập được dữ liệu về hệ thống điện thân xe Ford 

Ranger. 

• Thiết kế được phần mềm hỗ trợ tra cứu kiểm tra, chẩn đoán 

và sửa chữa hệ  thống điện thân xe Ford Ranger. 

52  Đại học 

Thiết kế phần mềm hỗ trợ 

tra cứu kiểm tra, chẩn 

đoán và sửa chữa hệ 

thống điện thân xe Kia 

Morning. 

Trần Văn Ngọc Nguyễn Vôn Dim 

• Hiểu được tổng quan về hệ thống điện thân xe Kia Morning. 

• Hiểu được nguyên lý hoạt động các chi tiết, bộ phận của hệ 

thống điện thân xe  Kia Morning. 

• Xác định được vị trí của các chi tiết của hệ thống điện thân 

xe Kia Morning. 

• Xây dựng được sơ đồ hệ thống điện thân xe Kia Morning. 

• Mô tả được hệ thống điện thân xe Kia Morning. 

• Xây dựng được các bảng triệu chứng hư hỏng điện của xe 

Kia Morning. 

• Kiểm tra và chẩn đoán được hư hỏng điện được bằng các 

hệ thống chẩn đoán 

• Đọc và phân tích được các mạch hệ thống điện thân xe Kia 

Morning. 

• Trình bày và mô tả được các bước tháo lắp, điều chỉnh các 

bộ phận hệ thống điện thân xe Kia Morning. 

• Thu thập được dữ liệu về hệ thống điện thân xe Kia 

Morning. 

• Thiết kế được phần mềm hỗ trợ tra cứu kiểm tra, chẩn đoán 

và sửa chữa hệ thống điện thân xe Kia Morning. 

53  Đại học 
Thiết kế ô tô điện sử dụng 

năng lượng mặt trời 
Vũ Văn Tiệp Nguyễn Vôn Dim 

• Thiết kế được các chi tiết, bộ phận, hệ thống truyền lực, hệ 

thống lái, hệ thống  treo, hệ thống phanh; hệ thống chiếu 

sáng, hệ thống điện; 
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• Lắp ráp được hoàn chỉnh kết cấu của ô tô điện; 

• Tính chọn được động cơ điện, dây dẫn, tấm panel mặt trời; 

• Thiết kế được mạch điều khiển động cơ, mạch sạc ắc quy, 

mạch điều khiển tổng hợp 

• Mô phỏng được ô tô điện sử dụng năng lượng mặt trời trên 

máy tính; 

54  Đại học 

Thiết kế và mô phỏng hệ 

thống lái của xe Honda 

Civic 2015 sử dụng phần 

mềm Solidworks 

Nguyễn Văn Vũ Lương Quang Huy 

- Tổng quát chung hệ thống lái của xe ô tô 

- Thiết kế hệ thống lái của xe Honda Civic 2015 

- Mô phỏng hệ thống lái sử dụng phần mềm Solidworks. 

55  Đại học 

Thiết kế và chế tạo mạch 

điều khiển hệ thống nâng 

hạ kính của xe Toyota 

Vios 2015 

Trần Văn Đức Lương Quang Huy 

- Tổng quát chung hệ thống nâng hạ kính 

- Thiết kế hệ thống nâng hạ kính của xe Toyota Vios 2015 

- Chế tạo mạch điều khiển hệ thống nâng hạ kính. 

56  Đại học 

Thiết kế bộ đo tốc độ 

động cơ điện một chiều 

trên ô tô điện 

Phạm Đức Toàn Trần Tuấn Việt 

Tổng quan động cơ điện 1 chiều. Thiết kế mạch đo động cơ 

điện một chiều. Xây dựng mô hình đo tốc độ động cơ điện 

một chiều và giám sát. 

57  Đại học 

Thiết kế bộ điều khiển tốc 

độ động cơ điện một 

chiều trên ô tô điện 

Hoàng Tùng 

Lâm 
Trần Tuấn Việt 

Tổng quan động cơ điện 1 chiều. Thiết kế bộ điều khiển tốc 

độ động cơ điện một chiều với tải trọng thay đổi. Xây dựng 

mô hình hiển thị tốc độ động cơ điện một chiều với tải trọng 

thay đổi. 

58  Đại học 

Nghiên cứu, xây dựng mô 

hình thực hệ thống lái trợ 

lực điện trên ô tô Kia 

Morning 

Trương Mạnh 

Hùng 
Trịnh Thúy Hà 

Phân tích đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý làm việc của “ Hệ 

thống lái trợ lực điện trên ô tô KIA MORINING”. Tổng hợp 

các phương án kết nối, kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa và bảo 

dưỡng của “ Hệ thống lái trợ lực điện trên ô tô KIA 

MORINING ”. Tính toán hệ thống trợ lực “ Hệ thống lái trợ 

lực điện trên ô tô KIA MORINING ”. Xây dựng mô hình 

thực tế “ Hệ thống lái trợ lực điện trên ô tô KIA MORINING 

” 
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59  Đại học 

Nghiên cứu, xây dựng mô 

hình hệ thống đèn chiếu 

sáng trên ô tô Kia 

Morning 

Nguyễn Trung 

Kiên 
Trịnh Thúy Hà 

Tìm hiểu chung về hệ thống chiếu sáng trên ô tô nhằm cung 

cấp kiến thức cơ bản về hệ thống chiếu sáng cho người học. 

Tìm hiểu về hệ thống chiếu sáng trên ô tô, cấu tạo và nguyên 

lý hoạt động của các cụm thiết bị chính, phương pháp điều 

khiển, đi dây. Chẩn đoán và sửa chữa những hư hỏng thường 

gặp trong hệ thống chiếu sáng trên ô tô. Xây dựng được mô 

hình hệ thống chiếu sáng trên ô tô phục vụ nhu cầu học tập 

của sinh viên điện tử ô tô. 
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1  Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

3d “ Trên cột đá” 
Nguyễn Chí Thắng Th.s Mã Văn Thu 

Xây dựng một phim hoạt hình 3D nói về một tình 

bạn đích  thực, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc khó 

khăn. Trong một lần hai con robot đi tìm năng 

lượng trên vùng cồn cát, đã phát hiện ra một rương 

năng lượng trên tháp đá cao và chúng rất vui sướng. 

Đúng lúc đó robot nhỏ gục ngã vì hết năng lượng, 

là một người bạn đồng hành con robot to rất buồn. 

Vì vậy con robot to quyết tâm phải lấy bằng được 

năng lượng để cứu người bạn của mình, cuộc hành 

trình để lấy rương năng lượng bắt đầu từ đây. 

2  Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

3D “ Con Cá Vàng” 
Lê Tuấn Dương Th.s Mã Văn Thu 

Xây dựng phim hoạt hình 3D nói về một Con Cò 

kiếm ăn trên Đầm lầy, chú nhìn thấy một Con Cá 

Vàng khác biệt và chú có gắng tìm được Con Cá 

đấy. Sau khi tìm được Con Cá Vàng, chú đã ăn nó 

và bị trúng độc của Con Cá Vàng. Cò ta lăn ra chết 

và những Con Cá khác lao vào ăn xác Con Cò. 

3  Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

2d "Khởi nghĩa bà Triệu" 
Nguyễn Hồng Sơn TS. ĐInh Xuân Lâm 

Xây dựng một video hoạt hình 2D mang ý nghĩa 

khái quát 1 giai đoạn lịch sử trong thời Bắc thuộc. 

 

4  Đại học 

Xây dựng phim hoạt hình 

3D “Cáo Thỏ và Gà 

trống” 

Nguyễn Hữu Thắng TS. Đinh Xuân Lâm 

Xây dựng phim hoạt hình 3D "Cáo, Thỏ và Gà 

Trống” nhằm giáo dục trẻ về sự tự tin và lòng dũng 

cảm, luôn giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn 

5  Đại học 

Xây dựng video “Giới 

thiệu bộ môn Truyền 

thông đa phương tiện” 

Nguyễn Thị Huyền Th.s Mã Văn Thu 

Xây dựng video giới thiệu chung về ngành Truyền 

thông đa phương tiện thuộc bộ môn Truyền thông 

đa phương tiện ĐH công nghệ thông tin và truyền 

thông Thái Nguyên 

 Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

2D “Gia đình” 

Nguyễn Thương 

Huế 
Th.S Phan Thị Cúc 

Xây dựng một video hoạt hình 2D với chủ đề gia 

đình. Mang ý nghĩa tốt đẹp về gia đình để mọi 

người hiểu gia đình là cả một khoảng trời tuổi thơ 



 

 

 

 

của mỗi người, là nơi để hoài niệm và quan trọng 

nhất ở đây có những con người luôn đứng sau ủng 

hộ cho bạn, và chắp cánh để bạn có thể vươn cao 

và vươn xa hơn. 

6  Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

3D “Cô bé bán diêm” 
Nguyễn Xuân Đức Th.S Phan Thị Cúc 

Xây dựng phim hoạt hình 3D “Cô bé bán diêm”  

với nội dung: Đêm giao thừa một cô gái trẻ tội 

nghiệp run rẩy đi chân trần cố gắng bán hàng diêm 

trên đường. Sợ về nhà vì bố cô ấy sẽ đánh cô ấy vì 

không bán được que diêm nào, cô ngồi thu lu trong 

góc giữa hai ngôi nhà và thắp những que diêm để 

sưởi ấm.Trong ngọn lửa của những que diêm, cô 

ấy nhìn thấy một loạt những cảnh tượng an ủi: một 

cái bếp ấm áp, một bàn tiệc, cây thông noel và gặp 

người bà của cô ấy,người duy nhất đã đối xử với 

cô ấy bằng tình yêu và sự tử tế. Để giữ cho hình 

ảnh của bà mình tồn tại lâu nhất có thể, cô gái thắp 

sáng toàn bộ bó diêm. Kết thúc là cô gái chết và bà 

cô mang linh hồn của cô lên Thiên đường. Sáng 

hôm sau, những người qua đường thấy cô gái bị 

đóng băng và bày tỏ sự thương hại. 

7  Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

2D “Bài học đắt giá” 
Nguyễn Thị Chi ThS. Đỗ Thị Chi 

xây dựng 1 đoạn phim hoạt hình 2D nói về biểu 

hiện sống ảo của giới trẻ hiện nay 

 

8  Đại học 
Xây video 3D “Người 

hùng áo trắng” 
Ngọc Văn Quân ThS. Đỗ Thị Chi 

Video 3D có nội dung và thông điệp đề cao sự hinh 

sinh cao cả của ngành y trong thời kỳ phòng chống 

dịch covid-19 

9  Đại học 

Xây video 3D “Sinh viên 

ICTU với phòng chống 

covid-19” 

Trần Lê Trung ThS. Đỗ Thị Chi 

Video 3D nói về những việc làm chủ yếu của sinh 

viên ICTU trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến 

phức tạp. Sinh viên cần phải làm gì để phòng chống 

nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đào 

tạo của Nhà trường. 

 

10  Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

2D “Nói lời yêu thương” 

Hoàng Thị Thanh 

Nhàn 
ThS. Tạ Thị Thảo 

Phim hoạt hình 2D “Nói lời yêu thương” có nội 

dung nói về Một cô bé tên là Tâm luôn khó tính và 

https://vi.vvikipedla.com/wiki/New_Year%27s_Eve
https://vi.vvikipedla.com/wiki/Matches
https://vi.vvikipedla.com/wiki/Child_abuse
https://vi.vvikipedla.com/wiki/Christmas_tree


 

 

 

 

không biết nói lời yêu thương với mọi người. Một 

hôm bé Tâm và mẹ từ thành phố về quê thăm bà 

ngoại. Đến bữa ăn, Bé Tâm không chịu ăn vì bữa 

ăn không vừa ý, buông lời chê bai rồi bị mẹ mắng. 

Hôm sau mọi người cùng nhau đi chợ. Tâm đã vòi 

vĩnh bà mua bằng được thứ cô bé thích, tuy nhiên 

đồ vật đó đã bị người khác mua trước. Tâm trách 

bà và đã buông những lời không phải với bà. Tâm 

bị mẹ mắng, cô bé vùng vằng tức tối chạy đi và bị 

lạc. Trong quá trình đi lạc, Tâm đã gặp cô bé ăn 

xin, chứng kiến hành động và hoàn cảnh của cô bé 

đó khiến Tâm thay đổi suy nghĩ và nhận ra lỗi lầm 

của mình. 

11  Đại học 

Xây dựng phim hoạt hình 

3D “Kỹ năng mầm non - 

Bài học vứt rác đúng nơi 

quy định” 

Trần Quốc Phòng ThS. Tạ Thị Thảo 

Đề tài Xây dựng phim hoạt hình 3D “Kỹ năng mầm 

non - Bài học vứt rác đúng nơi quy định” có nội 

dung trình bày về quá trình xây dựng một bộ phim 

hoạt hình 3D “Kỹ năng mầm non - Bài học vứt rác 

đúng nơi quy định” với mục đích nhằm giúp giáo 

dục trẻ mầm non, hỗ trợ cho các trường mầm non 

giáo dục kỹ năng cho trẻ nhỏ giúp các em nhỏ hiểu 

rõ về vấn đề môi trường sạch xung quanh mình và 

bài học vứt ra đúng nơi quy định. 

12  Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

3D "Gói Bánh" 
Đinh Công Đàn ThS. Lê Sơn Thái 

Đề tài xây dựng phim hoạt hình về tình thương và 

sự chia sẻ của con người trong lúc khó khăn. Qua 

đó, lan toả bài học tốt đẹp trong cuộc sống và góp 

phần vào sự phát triển chung khi hình thành nhân 

cách cho trẻ nhỏ. Đề tài sử dụng Unity và một số 

phần mềm thiết kế cho việc sản xuất phim hoạt 

hình. 

13  Đại học 

Xây dựng phim hoạt hình 

3D "Chưa đỗ ông nghè đã 

đe hàng tổng" 

Trần Quang Minh ThS. Lê Sơn Thái 

Đề tài xây dựng phim hoạt hình 3D về tính khiêm 

tốn trong cuộc sống. Qua đó, góp phần vào sự phát 

triển chung khi hình thành nhân cách cho trẻ nhỏ. 

Đề tài sử dụng Unity và một số phần mềm thiết kế 

cho việc sản xuất phim hoạt hình. 



 

 

 

 

14  Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

3D "Ba lưỡi rìu" 
Trần Hải Nam ThS. Lê Sơn Thái 

Đề tài xây dựng phim hoạt hình về tính trung thực 

của con người ngay cả khi khó khăn. Qua đó, lan 

toả bài học tốt đẹp trong cuộc sống và góp phần 

vào sự phát triển chung khi hình thành nhân cách 

cho trẻ nhỏ. Đề tài sử dụng Unity và một số phần 

mềm thiết kế cho việc sản xuất phim hoạt hình. 

15  Đại học 

Xây dựng phim hoạt hình 

2D “Sự tích hoa phượng 

vĩ” 

Bùi Quý Bôn Th.S Hà Mỹ Trinh 

Đề tài xây dựng phim hoạt hình về một ông thầy 

dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm. Vợ ông mất sớm, 

ông thương vợ, nên không lấy vợ. Ông đi xin năm 

người con trai mồ ở trong vùng về làm con nuôi. 

Ngoài học võ ông cho 5 người con đi học chữ, vì 

ông muốn cả 5 người cùng giỏi văn, giỏi võ. 

16  Đại học 
Xây dựng phim hoạt hình 

2D “1 ngày mùa covid” 
Nguyễn Đức Huy Th.S Hà Mỹ Trinh 

Đề tài xây dựng phim hoạt hình về tình hình chống 

dịch covid, và lên án hành vi đưa người vượt biên 

vào Việt Nam trong tình trạng nguy hiểm của đại 

dịch covid 

17  Đại học 
Minh họa truyện tranh " 

life  of Pi" 
Đoàn Kiều My ThS. Trịnh Ngọc Hà 

Minh họa truyện "Life of Pi " thông qua ngôn ngữ 

đồ họa và các yếu tố nghệ thuật như bố cục, màu 

sắc, hình khối… để toát lên diễn biến, nội dung câu 

truyện giữa cậu bé và con hổ 

18  Đại học 
Minh họa truyện tranh " 

Bầy chim thiên nga" 
Vũ thị Hoài Thu ThS. Trịnh Ngọc Hà 

Minh họa truyện " Bầy chim thiên nga " thông qua 

ngôn ngữ đồ họa và các yếu tố nghệ thuật như bố 

cục, màu sắc, hình khối...để toát lên diễn biến của 

các nhân vật và bầy chim thiên nga. 

19  Đại học 
Người đánh cá và những 

con cá sặc sỡ 
Trần Thanh Huyền ThS. Trịnh Ngọc Hà 

Minh họa truyện "Life of Pi " thông qua ngôn ngữ 

đồ họa và các yếu tố nghệ thuật như bố cục, màu 

sắc, hình khối… để toát lên nội dung câu truyện 

giữa người đánh cá ngoài biển khơi 

20  Đại học 
Thiết kế bộ lịch dân gian 

Việt Nam  2022 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
ThS. Trịnh Ngọc Hà 

Thiết kế bộ lịch 2022 thông qua hình ảnh , họa tiết 

dân gian Việt nam 

21  Đại học 
Thiết kế bộ lịch 2022 " 

Cyber punk" 
Lê tiến Thành ThS. Trịnh Ngọc Hà 

Thiết kế bộ lich năm 2022 bằng phong cách Cyber 

punk 



 

 

 

 

22  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu Công ty Gia 

Phạm 

Đỗ thành Nhớ TS. Đỗ Thị bắc 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty Gia 

Phạm dựa trên nền tảng mỹ thuật và công cụ phần 

mềm hỗ trợ để tạo ra bộ nhận diện hoàn chỉnh và 

mang tính ứng dựng cao. Ngoài ra còn khẳng định 

về thương hiệu cho công ty Gia Phạm 

23  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu Công ty 

TwoBros 

Nguyễn Đình 

Trung 
TS. Đỗ Thị bắc 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty 

TwoBros để từ đó thể hiện  hình ảnh, sản phẩm 

mang dấu ấn riêng cho công ty 

24  Đại học 
Minh hoạ truyện tranh 

"SỰ TÍCH CÂY KHẾ " 
Đặng Quang Thái TS. Đỗ Thị bắc 

Minh hoạ truyện tranh "SỰ TÍCH CÂY KHẾ " 

thông qua ngôn ngữ của minh họa như bố cục, màu 

sắc, chữ và hình ảnh… để truyền đạt đến trẻ con 

những thông điệp của cuộc sống 

25  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu nội thất nhà 

Việt 

Tạ Quang Nguyên TS. Đỗ Thị bắc 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nội thất nhà Việt 

để từ đó thể hiện rõ giá trị thương hiệu nội thất nhà 

việt 

26  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu công ty lịch 

du Laos Tourist 

Hasana Mesa TS. Đỗ Thị bắc 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty lịch du 

Laos Tourist qua đó ta thấy được giá trị thương 

hiệu cũng như sản phẩm kinh doanh chính của công 

ty 

27  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu thời trang 

Duy Shop 

Mai Công Quý TS. Đỗ Thị bắc 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu thời trang Duy 

Shop qua đó ta thấy được rõ được về tính đồng bộ 

trong thương hiệu cũng như sản phẩm kinh doanh 

28  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu nhà hàng 

Lain 

Nguyễn Nhật Huy TS. Đỗ Thị bắc 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nhà hàng Lain 

qua đó ta thấy được nét đặc trưng và  riêng biệt tạo 

nên thương hiệu cho nhà hàng Lain 

29  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu thời trang 

Huyền Híp 

Nguyễn Văn Sử 
Ths. Nguyễn Quang 

Minh 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu thời trang 

Huyền Híp qua đó ta thấy được nét đặc trưng và  

riêng biệt tạo nên thương hiệu cho thương hiệu thời 

trang Huyền Híp 

30  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu công ty du 

lịch One sky 

Vũ Duy Hổ 
Ths. Nguyễn Quang 

Minh  

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu thời trang 

Huyền Híp qua đó ta thấy được nét đặc trưng và  

riêng biệt tạo nên thương hiệu thời trang Huyền 

Híp 



 

 

 

 

31  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu công ty du 

lịch Đồng Tâm 

Đỗ Thành Trung 
Ths. Nguyễn Quang 

Minh 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty du lịch 

Đồng Tâm qua đó ta thấy được nét đặc trưng và  

riêng biệt tạo nên thương hiệu cho công ty du lịch 

Đồng Tâm 

32  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu công ty HAL 

Logistics 

Khanpasong 

Boualaphanh 

Ths. Nguyễn Quang 

Minh 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty HAL 

Logistic qua đó ta thấy được nét đặc trưng và  riêng 

biệt tạo nên thương hiệu cho công ty HAL 

Logistics 

33  Đại học 
Minh họa truyện tranh 

"Hancock" 

Trần Đặng Ngọc 

Bắc 

Ths. Nguyễn Quang 

Minh 

Minh họa truyện tranh "Hancock": Hancock là một 

siêu nhân đặc biệt. Khi thay vì được người dân yêu 

mến, anh ta lại bị mọi người ghét. Và đây là câu 

truyện kể về hành trình anh ta lấy lại thiện cảm 

trong mắt mọi người 

34  Đại học 
Minh họa truyện tranh 

"Vợ chồng A Phủ" 
Hoàng Thị Hòa An 

ThS Phạm Thị Ngọc 

Anh 

Minh họa truyện "Vợ chồng A Phủ" thông qua 

ngôn ngữ đồ họa và các yếu tố nghệ thuật như bố 

cục, màu sắc, hình khối… để toát lên diễn biến, nội 

dung câu truyện về A Phủ và Mị ở bối cảnh vùng 

tây Bắc 

35  Đại học 

Thiết kế giao diện game 

2D Kyrus 

 

Lê Quang Trường 
ThS Phạm Thị Ngọc 

Anh 

Thiết kế giao diện game 2D Kyrus thông qua ngôn 

ngữ đồ họa và các yếu tố nghệ thuật như bố cục, 

màu sắc, hình khối… để toát lên diễn biến, nội 

dung câu truyện về game. Bộ thiết kế mang tính 

ứng dụng. 

36  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu chè NMT 

Vlog 

Nguyễn Minh 

Trường 

ThS Phạm Thị Ngọc 

Anh 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chè NMT Vlog 

cho thương hiệu của chính tác giả dựa trên nền tảng 

mỹ thuật và công cụ phần mềm hỗ trợ để tạo ra bộ 

nhận diện hoàn chỉnh và mang tính ứng dựng cao. 

37  Đại học 
Thiết kế bộ lịch "Việt sử 

anh hùng" 
Nguyễn Văn Công 

ThS Phạm Thị Ngọc 

Anh 

Thiết kế bộ lịch thông qua ngôn ngữ đồ họa và các 

yếu tố nghệ thuật như bố cục, màu sắc, hình khối… 

để toát lên nội dung lịch sử Việt Nam. Thiết kế 

mang tính ứng dụng cao. 

38  Đại học 
thiết kế giao diện game 2d 

the magic forest 
Trần Tú Anh 

Th.S Dương Thị 

Thúy Nga 

Thiết kế giao diện game 2d the magic forest là sự 

kế hợp giữa 2 thể loại game chiến thuật và đối 



 

 

 

 

kháng.Game lấy bối cảnh quanh 1 khu rừng người 

chơi vào vai nhân vật chính đứng lên tiêu diệt quái 

vật 

39  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu “Công ty du 

lịch Hoa Sen Travel” 

Trịnh Huyền Trang 
Th.S Dương Thị 

Thúy Nga 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu “Công ty du lịch 

Hoa Sen Travel” cho ta thấy nét đặc trưng và riêng 

biệt của thương hiệu. Bộ nhận diện dựa trên nền 

tảng mỹ thuật và công cụ hỗ trợ để tạo ra một bộ 

sản phẩm hoàn chỉnh và mang tính ứng dụng cao 

40  Đại học 

Thiết kế bộ nhận diện 

thương hiệu “Honey 

Sweet” 

Nguyễn Đức Chính 
Th.S Dương Thị 

Thúy Nga 

Thiết kế bộ bộ nhận diện thương thương hiệu 

“Honey Sweet” qua đó cho ta thấy được vẻ đẹp ẩm 

thực đan xen tình cảm lãng mạn của các cặp đôi và 

tạo tạo ra nét đặc trưng thân thiện. 

 

41  Đại học 

Thiết kế giao diện game 

2d Adventure 

of hero 

Đào văn Tuân 
Th.S Dương Thị 

Thúy Nga 

ADVENTURE OF HERO là game nhập vai hành 

động màn hình ngang 

kết hợp thế giới CYPERPUNK vào trong game 

thông qua ngôn ngữ đồ họa và các yếu tố nghệ thuật 

như bố cục, màu sắc, hình khối… để toát lên diễn 

biến, nội dung câu truyện về game. Bộ thiết kế 

mang tính ứng dụng. 

 

 

 

42  Đại học 

Thiết ấn phẩm truyền 

thông thương hiệu thời 

trang PROSPER 

Nguyễn xuân 

Thành 

Th.S Dương Thị 

Thúy Nga 

PROSPER là thương hiệu thời trang phòng cách 

vintage ,oldschool ,kết hợp phong cách 

streetwear,phù hợp với cả nam và nữ 



 

 

 

 

43  Đại học 

Thiết kế bộ Ấn phẩm 

truyền thông “Trung tâm 

nội thất thông minh HC” 

Dương Chí Công 
Th.S Trần Nguyễn 

Duy Trung 

Thiết kế bộ Ấn phẩm truyền thông “Trung tâm nội 

thất thông minh HC” là thương hiệu đến từ Việt 

Nam, sản phẩm cũng được sản xuất theo công nghệ 

Nhật Bản với sự kiểm duyệt, đánh giá chất lượng 

của các nước Mỹ , Nga... các sản phẩm đa dạng về 

cả mẫu mã, chất lượng, giá thành 

Nói riêng về thương hiệu HC, là một thương hiệu 

của người Việt, vì thế nó phải thể hiện được đặc 

trưng thiết kế của người Việt là sự thông minh , đơn 

giản. 

44  Đại học 

Thiết kế bộ Nhận diện 

thương hiệu cho “Công tu 

cung ứng nhân lực Thành 

Phát” 

Đậu Thị Ngọc 
Th.S Trần Nguyễn 

Duy Trung 

Thiết kế bộ Nhận diện thương hiệu cho “Công ty 

cung ứng nhân lực Thành Phát” là Công ty cung 

ứng nhân lực được thành lập và hoạt động từ tháng 

4/2009, với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ 

cung ứng lao động (Outsourcing Services); Dịch 

vụ Hợp thực hóa lao động (Staffing services); Dịch 

vụ Tính lương (Payroll services); Dịch vụ Hỗ trợ 

bán hàng (Fieldforce services); Dịch vụ Bảo hiểm 

xã hội (Insurance services); Dịch vụ hỗ trợ hành 

chính (Back office Services); Dịch vụ thuế thu 

nhập cá nhân (Personal income tax Services). 

45  Đại học 

Thiết kế bộ Nhận diện 

thương hiệu “Công ty du 

lịch Ballon Tourist” 

Mông Đức Tùng 
Th.S Trần Nguyễn 

Duy Trung 

Thiết kế bộ Nhận diện thương hiệu “Công ty du 

lịch Ballon Tourist” là công ty đã xuất hiện lâu đời 

cùng các sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, nhận 

được sự phản hồi tích cực của khách hàng Du lịch 

nghỉ dưỡng cao cấp, Trăng mật lãng mạn, Khám 

phá mạo hiểm. Song song với các đường tour ngắn 

Ballon Tourist cũng tiếp tục khai đáp ứng được nhu 

cầu của những vị khách khó tính Đặc biệt, Công ty 

đã phát triển mạnh các tour du lịch dài ngày khám 

phá, trải nghiệm những cảm giác thư giãn nghỉ, 

cũng như phưu lưu mạo hiểm. 



 

 

 

 

 

46  Đại học 
Thiết kế giao diện game 

2D “MagicWorld” 
Đồng Việt Huấn 

Th.S Trần Nguyễn 

Duy Trung 

Thiết kế giao diện game 2D “MagicWorld” là 

game 2D có cốt truyện: Magic World là một thế 

giới yên bình , và tươi đẹp .cho đến một ngày , 1 

con quái vật xuất hiện , nó tấn công viên ngọc sự 

sống , viên ngọc duy trì sự cân bằng tươi đẹp của 

thế giới , hòng chiếm đoạt để nhận lấy sức mạnh 

thống trị thế giới. 

Người bảo hộ viên ngọc không thể chống cự lại con 

quái vật , Để viên ngọc sự sống không rơi vào tay 

của nó , người bảo vệ viên ngọc trước khi chết đã 

phân tán viên ngọc thành 5 phầ n , giấu ở 5 vị trí 

khác nhau trên thế giới. 

47  Đại học 

Thiết kế bộ Nhận diện 

thương hiệu “Bánh ngọt 

C’Cake” 

Đoàn Trung Hiếu 
Th.S Trần Nguyễn 

Duy Trung 

Thiết kế bộ Nhận diện thương hiệu “Bánh ngọt 

C’Cake” là thương hiệu bánh và cà phê khởi nguồn 

từ năm 2011 là thương hiệu sản xuất và bán bánh 

với slogan "Nhìn là thích - ăn là ngon". Những năm 

đầu, sản phẩm chủ lực của C’CAKE là bánh kem 

và bánh mỳ tươi. Trong mỗi dịp lễ hay sinh nhật, 

bánh kem của C’CAKE luôn là một trong những 

lựa chọn hàng đầu, bởi độ ngọt vừa phải, mẫu bánh 

đẹp, giá thành hợp lý. Bên cạnh đó, đồng hành mỗi 

ngày của khách hàng là các sản phẩm bánh mỳ tươi 

dinh dưỡng, thơm ngon. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  IV. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế 
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1  Đại học 

Nghiên cứu sự hài lòng 

của khách hàng đối với 

nhóm hàng may mặc của 

công ty Cổ phần PT 

Daehan Global Yên Dũng 

– Bắc Giang 

Hoàng Thị 

Luyến 

TS. Nguyễn Thị 

Hằng 

Khóa luận đã đưa ra được cơ sở lý thuyết liên quan đến sự 

hài lòng của khách hàng. Thực hiện nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng đối với 

nhóm hàng may mặc của công ty CP PT Daehan Global Yên 

Dũng - Bắc Giang. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm 

nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng, hướng đến 

nâng cao chất lượng phục vụ, đem lại lợi nhuận cao, góp phần 

phát triển doanh nghiệp nói chung và nền kinh tế địa phương 

Bắc Giang nói riêng. 

2  Đại học 

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến rủi ro tín dụng 

tại ngân hàng Vietinbank, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Đàm Quang Vũ 
Ths. Đỗ Năng 

Thắng 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng, áp 

dụng phân mềm để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nợ 

xấu từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 

của ngân hàng. 

3  Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Microsoft excel trong 

phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty CP Đầu 

tư và Thương mại TNG, 

Thái Nguyên 

Lê Vân Ngọc 
Th.s Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

Khóa luận nghiên cứu lý thuyết về phân tích báo cáo tài 

chính. Khóa luận tập trung phân tích các nhóm chỉ tiêu về 

khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và cơ cấu tài sản, 

nguồn vốn của doanh nghiệp. Khóa luận ứng dụng phần mềm 

Microsoft Excel để xây dựng chương trình phân tích báo cáo 

tài chính tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, Thái 

Nguyên. 

4  Đại học 

Đánh giá sự hài lòng của 

khách hàng về chất lượng 

dịch vụ Internet Banking 

của Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Bắc Ninh 

Vũ Thị Huế 

Th.S Trần Thu 

Phương   

Th.S Phan Thị 

Hiền 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 

hàng về chất lượng dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng 

BIDV. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng 

của khách hàng để hướng đến sự phục vụ ngày càng tốt hơn 

cho khách hàng và giúp ngân hàng ngày càng phát triển. 
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5  Đại học 

Nghiên cứu về sự hài lòng 

của khách hàng đối với 

dịch vụ giao hàng tận nhà 

của công ty cổ phần giao 

hàng tiết kiệm chi nhánh 

Thái Nguyên 

Nguyễn Hải Nhi 
TS. Nguyễn Thị 

Hằng 

Khóa luận tập trung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng tận 

nhà của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm. Từ đó, khóa 

luận đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của 

khách hàng để dịch cụ ngày càng tốt hơn và giúp công ty 

ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới. 

 Đại học 

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến việc tham 

gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện của người lao 

động trên địa bàn huyện 

Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh 

Vũ Thị Huyền 
Th.S Trần Thu 

Phương 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện của người lao động tự do. Từ đó đưa 

ra các giải pháp nhằm thu hút, khuyến khích gia tăng số 

lượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

6  Đại học 

Phân tích tình hình tài 

chính tại Ngân hàng Tiên 

Phong, hội sở phía Bắc 

Nông Quốc 

Vương 

Th.S Đỗ Năng 

Thắng 

Nghiên cứu lý thuyết về nhân tố ảnh hưởng tài chính tại ngân 

hàng thương mại, từ đó tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng 

đến tình hình tài chính tại ngân hàng Tiên Phong - Hà Nội. 

Đưa ra giải pháp hạn chế rủi ro và phát triển ngân hàng 

7  Đại học 

Phân tích tình hình tài 

chính tại ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn chi nhánh quận Ba 

Đình - Hà Nội 

Hoàng Văn 

Thắng 

Th.S Đỗ Năng 

Thắng 

Nghiên cứu lý thuyết về phân tích tình hình tài chính tại ngân 

hàng thương mại, từ đó thực hiện phân tích tình hình tài chính 

tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Ba Đình Hà Nội. đưa 

ra giải pháp và hạn chế rủi ro và phát triển của ngân hàng. 

8  Đại học 

Đánh giá sự hài lòng của 

doanh nghiệp về khả 

năng đáp ứng vị trí việc 

làm của sinh viên tốt 

nghiệp tại các trường Đại 

học trên địa bàm tỉnh 

Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Loan 

T.S Nguyễn Thị 

Hằng 

Khóa luận tập trung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng vị trí 

việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học. Qua 

đó, giúp các trường đại học cải thiện chất lượng sinh viên để 

đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. Từ đó đề xuất các 

giải pháp đối với các trường Đại học để thay đổi và điều 

chỉnh hoạt động đào tạo nhằm tăng khả năng đáp ứng sự hài 

lòng của doanh nghiệp. 
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9  Đại học 

Nghiên cứu mức độ đáp 

ứng yêu cầu về năng lực 

quản lý của nhà quản trị 

tại công ty Cổ phần PT 

Daehan Global Yên Dũng 

- Bắc Giang 

Đỗ Văn Ngọc 
TS. Nguyễn Thị 

Hằng 

Khóa luận tập trung nghiên cứu mức độ đáp ứng yêu cầu về 

năng lực quản lý của nhà quản trị tại công ty CP PT Daehan 

Global Yên Dũng - Bắc Giang; tìm hiểu các cấp quản trị và 

mô hình đánh giá năng lực ASK của Benjamin Bloom; đề 

xuất giải pháp nâng cao năng lực của nhà quản trị tại công ty 

trong bối cảnh phát triển mới. 

10  Đại học 

Nghiên cứu tính liên kết 

giữa doanh nghiệp và các 

trường đại học đóng trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Đỗ Thị Mai 
TS. Nguyễn Thị 

Hằng 

Khóa luận tập trung nghiên cứu về việc liên kết giữa doanh 

nghiệp và các trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2015 - 2019; ứng dụng SPSS vào phân tích 

các nhân tố ảnh hưởng đến việcliên kết giữa doanh nghiệp và 

trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ đó đề 

xuất các giải pháp đê tăng cường sự hợp tác giữa hai phía, 

đảm bảo đầu ra cho người học và nguồn nhân lực chất lượng 

cao cho doah nghiệp. 

11  Đại học 

Hoàn thiện công tác quản 

lý tuyển dụng và đào tạo 

nguồn nhân lực tại Công 

ty cổ phần Đầu tư và 

Thương mại TNG Thái 

Nguyên bằng phần mềm 

SV-HRIS. 

Mai Hồng 

Nhung 

TS. Nguyễn Thị 

Hằng 

ThS. Đinh Thị 

Ngọc Oanh 

Khóa luận nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực trạng công tác 

quản lý tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần Đầu tư và Thương mại TNG; nghiên cứu khả năng ứng 

dụng CNTT và từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm 

khắc phục những khó khăn, tồn tại đang đặt ra, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại 

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. 

12  Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Microsoft Excel nhằm 

nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý trang thiết văn 

phòng tại công ty TNHH 

SR TECH TP Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên. 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

Th.s Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

Khóa luận nghiên cứu lý thuyết về quản lý trang thiết văn 

phòng. Khóa luận tập trung phân tích thực trạng công tác 

quản lý trang thiết văn phòng, phân tích các quy trình quản 

lý trang thiết văn phòng của doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra một 

số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trang 

thiết văn phòng cho DN. Khóa luận ứng dụng phần mềm 

Microsoft Excel để xây dựng chương trình quản lý trang thiết 

văn phòng tại công ty TNHH SR TECH TP Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên. 
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13  Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Perfect HRM nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác 

quản lý nhân sự công ty 

TNHH SR Tech, TP Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

Hoàng Thị 

Thanh Thúy 

ThS. Ngô Mai 

Phương 

Khóa luận nghiên cứu lý thuyết về công tác quản lý nhân sự 

tại công ty. Khóa luận phân tích quá trình quản lý nhân sự, 

đánh giá thực trạng quản lý nhân sự tại công ty TNHH SR 

Tech, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. qua đó đưa ra giải 

pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tại công ty. Khóa luận 

đề xuất sử dụng phần mềm Perfect HRM trong công tác quản 

lý nhân sự tại công ty TNHH SR Tech, TP Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên. 

14  Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Microsoft Excel nhằm 

hoàn thiện công tác tuyển 

dụng nhân sự tại Công ty 

TNHH CJ CGV Việt 

Nam chi nhánh Thái 

Nguyên 

Nguyễn Xuân 

Quang 

ThS. Nguyễn Tiến 

Mạnh 

Nghiên cứu lý luận về tuyển dụng nhân sự trong tổ chức, 

doanh nghiệp. Tiến hành tin học hóa công tác tuyển dụng 

nhân sự tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam chi nhánh 

Thái Nguyên bằng việc xây dựng chương trình hỗ trợ tra cứu 

thông tin ứng viên, chấm điểm phỏng vấn, thống kê, báo cáo 

kết quả tuyển dụng dựa trên phần mềm Microsoft Excel. 

15  Đại học 

Ưngs dụng MS Excel 

trong công tác quản lý 

thông tin lộ trình xe tại 

Công ty TNHH MTV 

Mai Linh Thái Nguyên 

Dương Thị Như 
ThS. Nguyễn Tiến 

Mạnh 

Tìm hiểu thực trạng quản lý thông tin lộ trình xe tại Công ty 

TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên từ đó ứng dụng phần 

mềm MS Excel trong quản lý thông tin lộ trình xe tại Công 

ty. 

16  Đại học 

Nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý hồ sơ nhân sự 

dựa trên phần mềm 

Microsoft excel tại công 

ty TNHH khu du lịch sinh 

thái vườn xoài-tỉnh Đồng 

Nai 

Nguyễn Thị 

Thúy Quỳnh 

Ths. Đỗ Năng 

Thắng 

Khóa luận nghiên cứu tổng quan tài liệu về hồ sơ nhân sự và 

công tác quản lý hồ sơ nhân sự, khảo sát và đánh giá hiện 

trạng về công tác quản lý hồ sơ nhân sự tại công ty TNHH 

khu du lịch sinh thái vườn xoài- tỉnh Đồng Nai, từ đó đề xuất 

Quy trình và xây dựng chương trình quản lý hồ sơ nhân sự 

dựa trên phần mềm MS excel 

17  Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Microsoft Excel trong 

quản lý hồ sơ đăng ký 

Ngân Văn Nhật 
ThS. Phan Thị 

Hiền 

Khóa luận nghiên cứu lý luận về quản,  quản lý hồ sơ đăng 

ký kinh doanh và phân tích thực trạng hoạt động quản lý hồ 

sơ đang ký kinh doanh tại UBND huyện Thường Xuân - 
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kinh doanh tại UBND 

huyện Thường Xuân – 

tỉnh Thanh Hóa 

Thanh Hóa.  Từ đó , đề xuất giải pháp ứng dụng phần mềm  

Excel vào để quản lý hồ sơ đăng ký kinh doanh tại UBND 

huyện Thường Xuân. 

18  Đại học 

Nâng cao hiệu quả quản 

lý hồ sơ cán bộ, công 

chức tại UBND huyện 

Phú Bình tỉnh Thái 

Nguyên sử dụng phần 

mềm Ferfect HRM 2012 

Nông Thị Chang 
PGS.TS Nguyễn 

Văn Huân 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ferfect HRM 2012 vào 

nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tại UBND 

huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, góp phần tin học hóa công 

tác quản lý hồ sơ. 

19  Đại học 

Nâng cao hiệu quả quản 

lý hồ sơ công việc 

tại UBND xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Phạm Thị Cúc 
PGS.TS Nguyễn 

Văn Huân 

Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản lý 

hồ sơ công việc tại UBND xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên. Khai thác ứng dụng công nghệ thông tin 

vào tin học hóa công tác quản lý công việc tại UBND xã Nhã 

Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý. 

20  Đại học 

Tin học hóa công tác 

quản lý hồ sơ nhân sự tại 

công ty TNHH RFTech 

Thái Nguyên 

Nguyễn Thùy 

Dung 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Huân 

Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hồ sơ nhân sự tại công 

ty TNHH RFTech Thái Nguyên; Nghiên cứu, phân tích và 

đánh giá sự phù hợp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản 

lý hồ sơ nhân sự tại TNHH RFTech Thái Nguyên, góp phần 

tin học hóa công tác quản lý hồ sơ 

21  Đại học 

Nâng cao hiệu quả quản 

lý hồ sơ nhân sự tại công 

ty TNHH Glonic Thái 

Nguyên sử dụng phần 

mềm HRM. 

Đoàn Thị Kim 

Duyên 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Huân 

Đánh giá thực trạng quản lý hồ sơ nhân sự tại công ty TNHH 

Glonic Thái Nguyên; Nghiên cứu, phân tích và đánh giá sự 

phù hợp, ứng dụng phần mềm HRM vào quản lý hồ sơ nhân 

sự tại TNHH Glonic Thái Nguyên, góp phần tin học hóa công 

tác quản lý hồ sơ. 

22  Đại học 

Giải pháp ứng dụng phần 

mềm Quản lý văn bản và 

điều hành công việc vào 

Quản lý văn bản tại Sở 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Huân 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý công việc, điều hành 

và quản lý văn bản tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên và khái 

thác ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công 

việc vào Quản lý văn bản tại Sở Nội Vụ tỉnh Thái Nguyên. 
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Nội Vụ tỉnh Thái 

Nguyên. 

23  Đại học 

Áp dụng mô hình 5S vào 

nâng cao hiệu quả công 

việc tại UBND xã Vạn 

Phái, tx.Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Huân 

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý công việc và giải 

quyết công việc tại  UBND xã Vạn Phái, tx.Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên; Nghiên cứu ứng dụng mô hình 5S vào nâng 

cao hiệu quả công việc UBND xã Vạn Phái, tx.Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên. 

24  Đại học 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin để nâng cao 

hiệu quả quản lý trang 

thiết bị,cơ sở vật chất văn 

phòng tại Chi cục An 

Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm 

Thành Phố Thái Nguyên 

Lê Thanh Hùng 
TS. Trương Tuấn 

Linh 

Đánh giá một cách toàn diện, khách quan, khoa học về chất 

lượng công tác quản lý trang thiết bị văn phòng, từ đó đưa ra 

các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 

quản lý trang thiết bị văn phòng cho Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm Thành phố Thái Nguyên. 

25  Đại học 

Đánh giá thực trạng công 

tác quản lý hồ sơ cấp xã 

của huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên 

Lò Thị Hương 

TS. Trương Tuấn 

Linh 

Ths. Đinh Thị 

Ngọc Oanh 

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng lập hồ sơ công việc tại cơ 

quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp của 5 xã thuộc huyện 

Điện Biên Đông. 

Phân tích, đánh giá và tìm ra những tồn tại, hạn chế, nguyên 

nhân và đề xuất các giải pháp giúp các cơ quan, đơn vị và 

từng công chức, viên chức quản lý văn bản, tài liệu hình 

thành trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn chặt 

chẽ, khoa học, giúp cho việc khai thác và sử dụng tài liệu 

hiệu quả, thuận lợi. 

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác 

lập hồ sơ xã Mường Luân của huyện Điện Biên Đông. 

26  Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

quản lý nhân sự để nâng 

cao hiệu quả công tác 

quản lý hồ sơ của công ty 

Nguyễn Thị 

Huyền 

TS Trương Tuấn 

Linh 

Nghiên cứu, khảo sát công tác quản lý hồ sơ nhân sự tại công 

ty TNHH Công nghệ điện tử Peilan Việt Nam 

Phân tích, đánh giá để chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm 

còn tồn tại trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, từ đó đề ra 

những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hồ sơ cho 
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TNHH Công nghệ điện tử 

Peilan Việt Nam 

nhân viên cũng như theo dõi chính xác thông tin của từng 

nhân viên trong công ty. 

Ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự để nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý hồ sơ của công  ty TNHH Công nghệ điện 

tử Peilan Việtnam. 

27  Đại học 

Xây dựng chương trình 

quản lý hồ sơ công việc 

tại UBND xã Hồng Ngài, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La. Ứng dụng phần mềm 

Microsoft Excel 

Mùa A Ka 

TS. Trương Tuấn 

Linh 

Ths. Đinh Thị 

Ngọc Oanh 

Tiến hành hướng dẫn cài đặt, giới thiệu và sử dụng phần mềm 

Microsoft Excel, để từ đó ứng dụng hiệu quả phần mềm trong 

hoạt động quản lý hồ sơ công việc tại xã Hồng Ngài, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

28  Đại học 

Ứng dụng mô hình 5s vào 

công tác hành chính văn 

phòng tại UBND xã Văn 

Cẩm, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình 

Hoàng Trung 

Nghĩa 
Đỗ Thị Diệu Thu 

Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích công tác hành chính văn phòng 

tại UBND xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đề 

tài chỉ ra những ưu, nhược điểm còn tồn tại và đưa ra giải 

pháp hoàn thiện hơn để có một môi trường làm việc hiệu quả 

cho nhân viên văn phòng. Qua đó, ứng dụng mô hình 5S 

trong công tác hành chính văn phòng tại UBND xã Văn Cẩm, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

29  Đại học 

Nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý thông tin 

khách hàng tại Công ty 

TNHH SUPHARMCO, 

Hà Nội. 

Trần Thị Sang 

ThS. Đỗ Thị Diệu 

Thu 

TS. Bùi Ngọc Tuấn 

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

khách hàng tại Công ty TNHH SUPHARMCO, Hà Nội, giúp 

cho việc quản lý thông tin khách hàng trở nên dễ dàng và 

khoa học hơn. 

30  Đại học 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý 

hồ sơ nhân sự tại Công ty 

TNHH MTV Mai Linh 

Thái Nguyên 

Đặng Thị Thinh 

ThS. Lý Thu Trang 

ThS. Bùi Quỳnh 

Trang 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ 

nhân sự tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên 

giúp cho cán bộ thực hiện nghiệp vụ một cách nhanh chóng, 

chính xác, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và hiệu quả 

công việc quản lý. 
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31  Đại học 

Xây dựng chương trình 

quản lý hộ nghèo, hộ cận 

nghèo dựa trên phần mềm 

Microsoft Excel tại 

UBND xã Cần Yên, 

huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng 

Dương Thị Thủy 

ThS. Lý Thu Trang 

ThS. Bùi Quỳnh 

Trang 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hộ 

nghèo, hộ cận nghèo để khác phục những hạn chế, hoàn thiện 

chương trình, bổ sung thêm nhiều chức năng phù hợp với 

công việc quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

32  Đại học 

Tin học hóa công tác 

quản lý thông tin hồ sơ 

nhân sự tại Công ty 

TNHH Tư vấn Khởi 

Minh, Hà Nội. 

Hoàng Thị Thu 

Thảo 

ThS. Lê Anh Tú 

ThS. Lã Thị Quỳnh 

Mai 

Đề tài nghiên cơ sở lý luận về công tác quản lý hồ sơ nhân 

sự tại. Đề tài tiến hành khảo sát thực trạng công tác quản lý 

hồ sơ nhân sự tại Công ty TNHH Tư vấn Khởi Minh. Từ đó 

ứng dụng phần mềm Perfect HRM2012 trong công tác quản 

lý thông tin hồ sơ nhân sự. 

33  Đại học 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác 

quản lý nhân khẩu tại 

UBND xã Hồ Bốn - 

huyện Mù Cang Chải - 

tỉnh Yên Bái. 

Sùng A Sáy 

ThS. Lê Anh Tú 

ThS. Lã Thị Quỳnh 

Mai 

Đề tài nghiên cứu sở lý luận về công tác quản lý nhân khẩu. 

Đề tài khảo sát thực trạng công tác quản lý nhân khẩu tại 

UBND xã Hồ Bốn - huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái. Từ 

đó đưa ra giải pháp ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân khẩu tại 

UBND xã Hồ Bốn. 

34  Đại học 

Nâng cao hiệu quả công 

tác tuyển dụng nguồn 

nhân lực tại công ty 

TNHH SRTECH, Thành 

Phố Sông Công, Tỉnh 

Thái Nguyên. 

Nguyễn Duy 

Minh 

ThS. Hà Văn 

Vương 

Đề tài vận dụng lý thuyết tổng quan về công tác tuyển dụng 

kết hợp với nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyển 

dụng tại Công ty TNHH SRTECH, qua đó đưa ra một số đề 

xuất, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển 

dụng tại đơn vị. Kết quả của đề tài là chương trình quản lý 

công tác tuyển dụng dựa trên phần mềm Excel được đề xuất 

ứng dụng tại Công ty TNHH SRTECH, Thành Phố Sông 

Công, Tỉnh Thái Nguyên. 

35  Đại học 

Nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý hồ sơ công 

việc tại Ủy ban nhân dân 

Nguyễn Thị 

Thiên Nga 

ThS. Hà Văn 

Vương 

Thông qua việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích tìm hiểu 

thực trạng hoạt động quản lý hồ sơ công việc và trên cơ sở 

đó đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý hồ 

sơ công việc đƣợc hiệu quả và nâng cao chất lƣợng. Phục vụ 
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Xã Phú Lạc, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

cho công tác quản lý và điều hành hoạt động ở địa phƣơng 

trong giai đoạn hiện nay. Giúp cho công việc quản lý của cán 

bộ, công chức thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tiền của một cách 

tối đa nhất tại UBND xã Phú Lạc huyện Đại Từ tỉnh Thái 

Nguyên. 

36  Đại học 

Nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý hồ sơ nhân sự 

tại đại lý ô tô Mitsubishi 

Thái Nguyên 

Nguyễn Thị Lê 
ThS. Lê Hoài 

Giang 

Giải pháp ứng dụng phần mềm Microsoft Excel để xây dựng 

chương trình quản lý hồ sơ nhân sự với một số chức năng 

quản lý chính. Giúp nâng cao hiệu suất làm việc và giải quyết 

nhanh chóng qua đó góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản 

lý: năng suất, chất lượng, hiệu quả và đây cũng là mục tiêu, 

yêu cầu của bất kỳ cơ quan, đơn vị nào trong thời buổi hiện 

nay. 

37  Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

HRM nâng cao chất 

lượng quản lý nhân sự tại 

Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại TNG, Thái 

Nguyên 

Bàn Thị Liễu 

TS. Bùi Ngọc Tuấn 

ThS. Lê Hoài 

Giang 

Ứng dụng phần mềm HRM để nâng cao quy trình quản lý 

nhân sự giúp nhà quản lý tiết kiệm nhiều thời gian, công sức 

lãnh đạo hơn là phương pháp làm thủ công, giấy tờ truyền 

thống. Bằng viêc tự động kết nối các dữ liệu chấm công, bảo 

hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, các khoản trích nộp và 

kết xuất ra bảng lương tổng hợp, phiếu lương cho từng nhân 

viên. 

38  Đại học 

Nghiên cứu giải pháp 

truyền thông Marketing 

trong chiến dịch phát 

triển thương hiệu cho 

phần mềm quản lý bán 

hàng Sapo của công ty cổ 

phần công nghệ SAPO 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

ThS. Lê Triệu 

Tuấn 

ThS. Lê Thị Hằng 

Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích phân tích và đánh giá 

thực trạng hoạt động truyền thông marketing đối với sản 

phẩm phần mềm bán hàng Sapo dựa trên cơ sở lý thuyết về 

truyền thông Marketing. Từ đó đưa ra các loại hình truyền 

thông marketing phù hợp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả truyền thông marketing cho sản phẩm phần mềm bán 

hàng Sapo của Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo. 

39  Đại học 

Phân tích thị trường tiêu 

thụ sản phẩm phần mềm 

SAPO GO cho Công ty 

Đặng Kiều Anh 

Ths. Nguyễn Thu 

Hằng 

Ths. Lê Thị Hằng 

Tìm hiểu về phần mềm Sapo Go và phân tích thị trường tiêu 

thụ sản phẩm. Các vấn đề cần giải quyết trong quá trình sử 

dụng phần mềm, từ đó phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm 

phần mềm Sapo Go của Công ty CPCN SAPO Hà Nội 
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cổ phần công nghệ SAPO 

Hà Nội. 

40  Đại học 

Thiết kế website thương 

mại điện tử cho công ty 

TNHH FORSHARING 

TODU 

Đặng Anh Tư ThS. Lê Anh Tú 

Đề tài nghiên cứu về xây dựng website thương mại điện tử, 

thực hiện phân tích thiết kế hệ thống và Xây dựng website 

thương mại điện tử cho công ty TNHH FORSHARING 

TODU với đầy đủ các tính năng từ giới thiệu công ty, mua 

bán và thanh toán hàng hóa. 

41  Đại học 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác 

quản lý nhân khẩu tại 

UBND xã Hồ Bốn - 

huyện Mù Cang Chải - 

tỉnh Yên Bái 

Sùng A Sáy 

ThS. Lê Anh Tú 

ThS. Lã Thị Quỳnh 

Mai 

Đề tài nghiên cứu về quản lý nhân khẩu, khảo sát hiện trạng 

công tác quản lý nhân khẩu tại UBND xã Hồ Bốn, đưa ra các 

quy trình xử lý quản lý nhân khẩu và ứng dụng CNTT để ứng 

dụng giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông tin. 

42  Đại học 

Tin học hóa công tác 

quản lý thông tin hồ sơ 

nhân sự tại Công ty 

TNHH Tư vấn Khởi 

Minh, Hà Nội 

Hoàng Thị Thu 

Thảo 

ThS. Lê Anh Tú 

ThS. Lã Thị Quỳnh 

Mai 

Đề tài nghiên cứu về quản lý nhân sự, khảo sát hiện trạng 

công tác quản lý nhân sự tại Công ty, đưa ra các quy trình xử 

lý quản lý nhân sự và ứng dụng CNTT để ứng dụng giúp 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông tin. 

43  Đại học 

Ứng dụng giải pháp thanh 

toán điện tử VNPAY 

nhằm nâng cao hiệu quả 

bán hàng trực tuyến cho 

cửa hàng LAPTOP4G 

Thái Nguyên 

Giá Văn Kiên ThS. Lý Thu Trang 

Đề tài tìm hiểu về thanh toán điện tử trong TMĐT. Khảo sát 

về cửa hàng LAPTOP4G Thái Nguyên, từ đó ứng dụng giải 

pháp thanh toán VNPAY cho cửa hàng khắc phục những hạn 

chế trên website của cửa hàng Laptop4G – Thái Nguyên, 

mang đến cho khách hàng tiện ích thanh toán dễ dàng nhất, 

an toàn nhất, qua đó làm tăng doanh thu của cửa hàng. 

44  Đại học 

Nghiên cứu về xác thực 

hai bước trong thanh toán 

điện tử cho website 

https://www.kiddoo.shop

/ của Công Ty TNHH 

Dịch Vụ và Phát Triển 

Nguyễn Thị 

Khánh Huyền 

ThS. Đàm Thị 

Phương Thảo 

Đề tài nghiên cứu về xác thực hai bước trong thanh toán điện 

tử. Khảo sát thực trạng thanh toán tại website 

https://www.kiddoo.shop/ của công ty TNHH dịch vụ phát 

triển công nghệ EXP Thái Nguyên.Từ đó ứng dụng trong 

khâu thanh toán tại đơn vị, giúp việc thanh toán được bảo 

mật và an toàn hơn 

https://www.kiddoo.shop/
https://www.kiddoo.shop/
https://www.kiddoo.shop/
https://www.kiddoo.shop/
https://www.kiddoo.shop/
https://www.kiddoo.shop/
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Công Nghệ EXP Thái 

Nguyên. 

45  Đại học 

Nghiên cứu và ứng dụng 

hệ thống DMS để nâng 

cao hiệu quả công tác 

chăm sóc khách hàng tại 

Công ty Cổ phần công 

nghệ Sapo - Hà Nội. 

Lầu A Phương 
ThS. Đàm Thị 

Phương Thảo 

Đề tài tìm hiểu về thực trạng công tác chăm sóc khách hàng 

tại công ty Cổ phần công nghệ Sapo - Hà Nội. Trên cơ sở 

nghiên cứu lý thuyết và phân tích các ưu nhược điểm của tình 

hình hoạt động của công ty, tác giả ứng dụng hệ thống DMS 

trong khâu chăm sóc khách hàng. Đây là giải pháp giúp nâng 

cao hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại doanh nghiệp 

46  Đại học 

Giải pháp tối ưu hóa công 

cụ tìm kiếm cho Website 

championwear.com của 

cửa hàng Champion 

Wear tại thành phố Thái 

Nguyên 

Phạm Thị Hoài Ths Lê Triệu Tuấn 

Xây dựng được Website championwear.com và SEO. Đưa ra 

giải pháp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nhằm nâng cao hiệu 

quả bán hàng cho cửa hàng Champion Wear tại Thái Nguyên 

47  Đại học 

Xây dựng website bán 

hàng cho công ty tnhh cây 

thuốc và vị thuốc Việt 

Nam, Võ Nhai, Thái 

Nguyên 

Trịnh Minh Hiếu Ths Lê Triệu Tuấn 

Xây dựng website bán hàng cho công ty, quảng bá hình ảnh 

thương hiệu, sản phẩm đến khách hàng, góp phần giảm chi 

phí nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

48  Đại học 

Xây dựng kế hoạch PR 

thông qua môi trường số 

cho sản phẩm lady của 

công ty tnhh supharmco - 

Hà Nội 

Nguyễn Thị Huế Ths Lê Triệu Tuấn 

Xây dựng được kế hoạch PR thông qua môi trường số cho 

sản phẩm lady của công ty TNHH Supharmco - hà nội. 

Quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm đến khách hàng, 

góp phần giảm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh. Giúp 

công ty đẩy mạnh và củng cố thương hiệu của sản phẩm cũng 

như hình ảnh đến khách hàng. 

49  Đại học 

Tin học hóa công tác 

quản lý nhân sự tại công 

ty TNHH sản xuất và 

thương mại FELIX Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Thuỳ Trang 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Đề tài tổng hợp kiến thức, kết hợp với sự tìm hiểu, phân tích 

công tác tuyển dụng nhân sự để chỉ ra những ưu điểm và 

nhược điểm còn tồn tại. Từ đó ứng dụng phần mềm HR 

Management nhằm nâng cao công tác tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại FELIX Việt Nam 
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giúp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển dụng của công 

ty 

50  Đại học 

Tin học hóa trong công 

tác xây dựng lịch làm 

việc tại Công ty TNHH 

Trinasolar Vietnam 

Nguyễn Minh 

Tú 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Đề tài nghiên cứu về công tác xây dựng lịch làm việc tại công 

ty TNHH Trinasor Vietnam. Khảo sát thực trạng tại công ty, 

từ đó đưa ra giải pháp ứng dụng Google Calendar Năm 

họcằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lịch làm việc tại 

công ty. 

51  Đại học 

Xây dựng chiến lược 

Content Marketing cho 

công ty TMHH thảo dược 

SKV, Thái Nguyên 

Đinh Thị Minh 

Thùy 

ThS. Nguyễn Thu 

Hằng 

Đề tài đi sâu nghiên cứu về xây dựng chiến lược content 

marketing cho công ty TMHH thảo dược SKV, Thái Nguyên: 

Xây dựng được chiến lược cho sản phẩm, xây dựng website, 

fanpage và đưa content marketing vào hoạt động, góp phần 

tăng lượng tương tác Fanpage Facebook, lượng theo dõi, chia 

sẻ, lượt thích trang, tăng lượng traffic, cải thiện nội dung để 

có thể đưa lên Google. 

52  Đại học 

Ứng dụng phần mềm SV-

HRIS nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý 

hồ sơ nhân sự tại công ty 

TNHH Tiến Thành T&T 

– Thành phố Bắc Kạn 

Hà Thị Biển TS. Vũ Xuân Nam 

Đề tài nghiên cứu về quản lý hồ sơ nhân sự, khảo sát hiện 

trạng công tác quản lý hồ nhân sự tại Công ty TNHH Tiến 

Thành T&T – Thành phố Bắc Kạn; Tìm hiểu các quy trình 

quản lý hồ sơ nhân sự của công ty để đưa ra các đánh giá và 

ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự SV-HRIS nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý thông tin hồ sơ nhân sự tại 

công ty. 

53  Đại học 

Giải pháp chuyển đổi số 

nhằm nâng cao chất 

lượng quản lý nhân sự tại 

Công ty Cổ phần đầu tư & 

thương mại TNG – Chi 

nhánh may Sông Công 1 

Đinh Thị Thùy 

Linh 
TS. Vũ Xuân Nam 

Đề tài nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động 

quản lý nhân sự trong phạm vi quản lý tuyển dụng & đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực của công ty Cổ phần đầu tư và 

thương mại TNG – Chi nhánh may Sông Công 1. Dựa trên 

cơ sở những hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp Chuyển đổi số 

nhằm nâng cao hiệu quả Tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Bắt 

đầu bằng việc chuyển đổi công tác điều hành quản lý các 

công việc, hồ sơ giấy tờ tài liệu theo cách truyền thống như 

viết tay, bản in trên giấy,…sang chuẩn dữ liệu trên máy tính 
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và các thiết bị lưu trữ khác để tiết kiệm được nhiều thời gian 

chi phí hơn trong công tác điều hành quản lý. 

54  Đại học 

Xây dựng chiến lược 

marketting online cho 

công ty TNHH Thảo 

dược KSV Võ Nhai , Thái 

Nguyên 

Hoàng Thị Hà TS. Vũ Xuân Nam 

Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích đưa sản phẩm và 

thương hiệu của công ty đến với đông đảo khách hàng,tạo uy 

tín cho công ty,tiết kiệm chi phí về nhân lực.Xây dựng quảng 

bá và nâng cao tầm thương hiệu .Mục tiêu cuối cùng Tăng 

doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. 

55  Đại học 

Nghiên cứu chiến lược 

tiktok marketing và vận 

dụng vào quảng bá sản 

phẩm cốm ho thảo dược 

KSV cho công ty TNHH 

Thảo dược KSV. 

Hoàng Thu 

Phương 
TS. Vũ Xuân Nam 

Đề tài nghiên cứu về tiktok marketing, khảo sát thực trạng 

marketing của sản phẩm cốm ho thảo dược KSV của công ty 

TNHH Thảo dược KSV. Đưa ra quy trình xây dựng và triển 

khai chiến lược tiktok marketing cho sản phẩm cốm ho thảo 

dược KSV. Ứng dụng quy trình để quảng bá sản phẩm cốm 

ho thảo dược KSV và tạo ra những thành quả nhất định. 

56  Đại học 

Ứng dụng marketing 

mạng xã hội vào phát 

triển thương hiệu cho sản 

phẩm Tăng tiết sữa thảo 

dược CTV tại công ty 

TNHH Cây thuốc và vị 

thuốc Việt Nam, Võ 

Nhai, Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Phượng 
TS. Vũ Xuân Nam 

Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích phân tích và đánh giá 

thực trạng hoạt động marketing đối với sản phẩm Tăng tiết 

sữa thảo dược CTV dựa trên cơ sở lý thuyết về marketing 

mạng xã hội. Qua đó đề xuất giải pháp marketing phù hợp, 

xây dựng quy trình marketing mạng xã hội để ứng dụng  giúp 

phát triển thương hiệu cho sản phẩm Tăng tiết sữa thảo dược 

CTV tại công ty TNHH cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Võ 

Nhai, Thái Nguyên. 
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1  Đại học 

Nghiên cứu kỹ thuật định 

vị trong nhà sử dụng công 

nghệ Bluetooth cho các 

hệ thống IOT 

Nguyễn Văn 

Đức 

TS. Phạm Thành 

Nam 

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng một hệ thống định vị vị 

trí trong không gian nhỏ hẹp, có nhiều che khuất, nhằm mục 

đích hỗ trợ, thay thế hệ thống định vị vệ tinh để năng cao hiệu 

quả cũng như cải thiện độ chính xác trong xác định vị trí của 

đối tượng. Hệ thống được xây dựng trên cơ sở sử dụng sóng 

Bluetooth để đo khoảng cách, từ đó sử dụng thuật toán định 

vị của hệ thống định vị GPS để xác định vị trí của đối tượng. 

Trang thiết bị để xây dựng và thử nghiệm hệ thống này bao 

gồm của Bluetooth RadBeacon và một thiết bị smartphone 

được cài đặt phần mềm xử lý định vị được viết cho hệ thống 

này. Thiết bị smart phone này được dùng làm đối tượng được 

định vị. 

2  Đại học 

Nghiên cứu công nghệ 

điện toán Fog Computing 

và ứng dụng trong bãi đỗ 

xe thông minh 

Nguyễn Ngô 

Đức Anh 

TS. Phạm Thành 

Nam 

Nghiên cứu về công nghệ điện toán đám mây Cloud 

computing, công nghệ điện toán sương mù Fog computing. 

Nghiên cứu ứng dụng của công nghệ điện toán Fog 

computing và ứng dụng trong xây dựng hệ thống bãi đỗ xe 

thông minh. 

3  Đại học 

Xây dựng ứng dụng tìm 

kiếm và đặt chỗ đỗ xe cho 

bãi đỗ xe thông minh 

Trần Minh 

Quang 

TS. Phạm Thành 

Nam 

Tìm hiểu về mô hình bãi đỗ xe thông minh dựa trên công 

nghệ IoT. Tìm hiểu, xây dựng ứng dụng tìm kiếm và đặt chỗ 

đỗ xe cho các bãi đỗ xe thông minh dựa trên công nghệ IoT. 

4  Đại học 

Xây dựng phần mềm điều 

khiển robot kết nối wifi 

thông qua TCP/IP socket 

bằng ngôn ngữ Python. 

Nguyễn Văn Sỹ ThS. Đỗ Huy Khôi 

Tìm hiểu nền tảng Raspberry pi 3, ngôn ngữ lập trình Python, 

cơ sở dữ liệu SQL server để từ đó xây dựng phần mềm điều 

khiển robot (xe tự hành) kết nối wifi thông qua TCP/IP 

socket ứng dụng trong hệ thống phân loại hàng hóa tự động. 

5  Đại học 

Xây dựng giao diện giám 

sát hệ thống phân loại 

bưu phẩm tự động. 

 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
ThS. Đỗ Huy Khôi 

Nghiên cứu về web server, ngôn ngữ lập trình php, cơ sở dữ 

liệu SQL server từ đó thiết kế phần mềm giám sát hệ thống 

phân loại bưu phẩm với chức năng hiển thị vị trí khoang 
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hàng, số lượng các gói hàng trong kho, trạng thái của xe chở 

hàng. 

6  Đại học 

Xây dựng hệ thống nhận 

diện chữ in trên bưu 

phẩm bằng camera dựa 

trên nền tảng raspberry pi 

3. 

Nguyễn Văn 

Thắng 

ThS. Vũ Thúy 

Hằng 

Nghiên cứu cơ bản về xử lý ảnh, về nền tảng Raspberry Pi 3 

kết hợp cùng ngôn ngữ python từ đó xây dựng hệ thống kết 

nối camera với Raspberry nhằm nhận diện chữ in trên bưu 

phẩm từ định dạng ảnh sang text. 

7  Đại học 

Xây dựng robot tự hành 

điều khiển thông qua kết 

nối TCP/IP dựa trên nền 

tảng Adruino. 

Trần Quang Tú 
ThS. Vũ Thúy 

Hằng 

Xây dựng xe vận chuyển tự động di chuyển theo vạch dẫn 

hướng. Xe nhận lệnh từ hệ thống điều khiển thông qua wifi 

dựa trên kết nối TCP/IP socket đến vị trí được chỉ định để lấy 

hoặc cấp hàng 

8  Đại học 

Thiết kế Website cho 

công ty TNHH Thương 

mại và thiết bị giáo dục 

Đại Việt 

Ngô Thành Đạt 
ThS. Đào Thị 

Phượng 

Nghiên cứu cơ bản về các ngôn ngữ lập trình PHP, HTML, 

CSS..và phân tích, khảo sát nhu cầu thực tế đưa ra các chức 

năng để xây dựng, thiết kế Website bao gồm các giao diện 

trang chủ, giao diện trang sản phẩm… 

9  Đại học 

Thiết kế hệ thống quản lý 

người trong thư viện ứng 

dụng công nghệ IoT 

Dương Thị 

Hường 

ThS. Đào Thị 

Phượng 

Nghiên cứu tổng quan về hệ thống, ứng dụng IoT vào việc 

quản lý số lượng người trong thư viện. Xây dựng mô hình hệ 

thống thực nghiệm, app Android để quản lý thông tin như: 

mã sinh viên, họ tên, thời gian ra/ vào thư viện. 

10  Đại học 

Hệ thống cảnh báo chống 

trộm tích hợp chụp hình 

đối tượng 

Nguyễn Thị 

Trang 

ThS. Đào Thị 

Phượng 

Nghiên cứu những kiến thức cơ bản về nền tảng IoT và xây 

dựng mô hình hệ thống chống trộm tích hợp chụp hình đối 

tượng, ứng dụng Blynk đưa ra các cảnh báo, gọi điện nhắn 

tin tới số điện thoại đã được cài đặt sẵn. 

11  Đại học 

Tìm hiểu về kỹ thuật 

chuyển đổi địa chỉ mạng 

6VPE và mô phỏng cấu 

hình chuyển đổi trên môi 

trường mạng IP MPLS 

Nguyễn Trọng 

Hiếu 

ThS. Đỗ Văn 

Quyền 

Trình bày về địa chỉ mạng IPv6, đánh giá ưu, nhược điểm 

của địa chỉ IPv6, các kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6, đặc 

biệt là kỹ thuật Dual Stack trong môi trường mạng MPLS. 

Từ đó tiến hành mô phỏng cấu hình chuyển đổi từ IPv4 sang 

IPv6 trong môi trường mạng IPv4 MPLS sử dụng kỹ thuật 

Dual Stack 6PVE 



 

 

 

 

STT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

12  Đại học 

Tìm hiểu về phần mềm 

mô phỏng mạng và ứng 

dụng cho môn học thực 

hành hệ thống viễn thông 

Ngô Thị Xuân 
ThS. Đỗ Văn 

Quyền 

Trình bày lý thuyết tổng quan về mô phỏng mạng và phần 

mềm mô phỏng mạng, đặc biệt là phần mềm mô phỏng mạng 

GNS3. Từ đó trên cơ sở lý thuyết về mạng riêng ảo, tiến hành 

xây dựng mô hình thực hành về mạng riêng ảo trên GNS3 

cho môn học thực hành hệ thống viễn thông 

13  Đại học 

Tìm hiểu về công nghệ ảo 

hóa máy chủ và ứng dụng 

cho môn học thực hành 

hệ thống viễn thông 

Tạ Thị Thùy 

Dung 

ThS. Đỗ Văn 

Quyền 

Trình bày lý thuyết tổng quan về ảo hóa phòng thí nghiệm, 

công nghệ ảo hóa máy chủ và đặc biệt là phần mềm ảo hóa 

Vmware. Từ đó trên cơ sở lý thuyết về giao thức định tuyến 

RIP kết hợp giữa phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và phần 

mềm ảo hóa Vmware tiến hành xây dựng mô đun thực hành 

về RIP cho môn học thực hành hệ thống viễn thông. 

14  Đại học 
Truyền dẫn quang sợi kết 

hợp tốc độ 100Gbps 
Nông Thị Nhung 

ThS. Đoàn Thị 

Thanh Thảo 

Đồ án nghiên cứu về công nghệ truyền tải bước sóng 

100Gbit/s sử dụng kỹ thuật điều chế DP-QPSK để truyền tải 

100Gbit/s dữ liệu vào một bước sóng ở band C và gửi tới hệ 

thống tách/ghép bước sóng để truyền/nhận tới đầu xa. Kết 

quả mô phỏng hệ thống bằng phần mềm optisystem cho thấy 

hệ thống đạt tỉ lệ lỗi bit thấp, diện tích các cụm điểm của 

chòm sao tín hiệu nhỏ điều đó cho phép hệ thống có khả năng 

truyền tải xa hơn, độ tin cậy cao hơn… 

15  Đại học 

Nghiên cứu kỹ thuật điều 

chế hiệu năng cho hệ 

thống thông tin sợi quang 

Lê Phước Trị 
ThS. Đoàn Thị 

Thanh Thảo 

Có nhiều kỹ thuật điều chế sử dụng trong hệ thống thông tin 

quang như NRZ-OOK, RZ-OOK, NRZ-DPSK … Ở đây đồ 

án tập trung nghiên cứu về kỹ thuật điều chế khử sóng mang 

trở về không CS-RZ và sử dụng phần mềm optisystem mô 

phỏng hệ thống thông tin quang WDM sử dụng điều chế CS-

RZ, so sánh kết quả mô phỏng với kỹ thuật điều chế NRZ-

OOK. 

16  Đại học 

Nghiên cứu và thi công tủ 

trồng rau cho căn hộ 

chung cư ứng dụng công 

nghệ IOT 

Hoàng Công 

Minh 

ThS. Hoàng Văn 

Thực 

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình, phần mềm mô phỏng mạch 

Proteus, phần mềm lập trình Arduino IDE, nền tảng đám mây 

Firebase, nền tảng thiết kế giao diện MIT Appinventor, 

Arudino Uno R3, Node Mcu Esp8266 và các cảm biến nhiệt 
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độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng.Xây dựng hệ thống 

thu thập các thông tin cảm biến từ môi trường: Cường độ ánh 

sáng, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm.Thi công xây dựng 

hệ thống trồng rau cho căn hộ chung cư ứng dụng công nghệ 

IoT. 

17  Đại học 
Thi công mô hình hệ 

thống trồng hoa lan 

Nguyễn Thành 

Duy 

ThS. Hoàng Văn 

Thực 

Xây dựng hệ thống tưới nước tự động cho mô hình hệ thống 

trồng hoa lan thông qua app điều khiển trên điện thoại. 

Nghiên cứu về KIT Ardunio và xây dựng ứng dụng điều 

khiển và giám sát thông số nhiệt độ và độ ẩm, ánh sáng cho 

mô hình nhà trồng lan. Có thể gửi cảnh báo cho người sở hữu 

vườn lan khi các thông số của vườn dưới ngưỡng đặt qua điện 

thoại 

18  Đại học 

Thiết kế chương trình 

truyền hình quảng bá 

ngành CNKT ĐTVT 

Trường ĐH CNTT & TT 

Nguyễn Trí Bình 
ThS. Hoàng Văn 

Thực 

Nghiên cứu Quy trình sản xuất một chương trình truyền hình 

trên phần mềm dựng hình phi tuyến. Từ đóThiết kế chương 

trình truyền hình quảng bá ngành CNKT ĐTVT Trường Đại 

học CNTT & TT Thái nguyên. Giới thiệu chung về trường 

Đại học CNTT & TT,Khoa CNĐTTT, ngành CNKT ĐTVT. 

19  Đại học 
Thiết kế tuyến cáp quang 

đường trục Bắc-Nam 

Nguyễn Ngọc 

Hợp 

ThS. Mạc Thị 

Phượng 

Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang theo bước sóng, các 

tham số cơ bản của hệ thống cũng như các thành phần chính 

của DWDM. Qua đó thực hiện mô phỏng một tuyến thông 

tin quang đường trục Bắc-Nam 

20  Đại học 

Thiết kế và thi công hệ 

thống mạch đếm sản 

phẩm 

Lưu Văn Ngọc 
ThS. Mạc Thị 

Phượng 

Nghiên cứu về KIT Ardunio, cảm biến hồng ngoại và xây 

dựng ứng dụng module đếm sản phẩm hiển thị trên màn hình 

LCD 

21  Đại học 

Xây dựng chương trình 

điều khiển bật tắt máy hệ 

thống phun xương tưới 

cây qua internet cài đặt 

trên hệ điều hành IOS 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 

ThS. Phạm Văn 

Ngọc 

Thiết kế được hệ thống phần cứng điểu khiển máy bơm nước 

phun xương kết nối internet, xây dựng chương trình điều 

khiển cài đặt trên hệ điều hành IOS điều khiển hệ thống bơm 

với chức năng điều khiển bất tắt trực tiếp hoặc điều khiển 

thời gian hẹn giờ bật tắt hệ thống 
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22  Đại học 
Thiết kế anten Yagi 

2.4GHz 
Vũ Thành Luân 

ThS. Phạm Văn 

Ngọc 

Mô phỏng thiết kế anten sử dụng phần mềm HFSS, thiết kế 

được anten Yagi thực tế sử dụng tần số 2.4GHz để kết nối 

thu phát tín hiệu wifi. 

23  Đại học 

Ứng dụng công nghệ học 

sâu (Deep learning) để 

nhận diện biển báo giao 

thông 

Nguyễn Viết 

Hùng 

ThS. Nguyễn Văn 

Cường 

Xây dựng mô hình học giám sát để phân biệt biển báo giao 

thông, mô hình xây dựng đạt độ chính xác đến 98%. Ngoài 

ra trong quá trình xây dựng chương trình tác giả cũng sử dụng 

các kỹ thuật tăng cường dữ liệu để đảm bảo tính tổng quan 

của mô hình. 

24  Đại học 

Nghiên cứu kỹ thuật 

Massive MIMO ứng 

dụng cho mạng di động 

5G. 

Lê Văn Cương 
ThS. Nguyễn Ngọc 

Dương 

Tìm hiểu sâu về kỹ thuật MIMO quy mô lớn (Massive 

MIMO), một trong những kỹ thuật cốt lõi của mạng di động 

5G. 

25  Đại học 

Nghiên cứu thuật toán 

xác định hướng sóng tới 

ứng dụng trong hệ thống 

IoT. 

Ngô Xuân Tùng 
ThS. Nguyễn Ngọc 

Dương 

Nghiên cứu các thuật toán xác định hướng sóng tới (DOA) 

cho các dàn anten nhiều phần tử ứng dụng trong hệ thống 

IoT. 

26  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và sửa 

chữa một số lỗi thường 

gặp của lồng ấp trẻ sơ 

sinh YP - 100 

Vy Thị Bằng 
ThS. Nguyễn Thị 

Bích Điệp 

Đồ án nghiên cứu tổng quan về lồng ấp trẻ sơ sinh YP100; 

quy trình cài đặt vận hành thiết bị; quy trình làm sạch, bảo trì 

và cách khắc phục các lỗi trong thực tế. 

27  Đại học 

Nghiên cứu và thực thi 

quy trình vận hành, bảo 

dưỡng, khắc phục một số 

sự cố bơm tiêm điện 

INJECTOMAT AGILIA 

Thi Thị Biên 
ThS. Trần Thị 

Thanh Hương 

Tìm hiểu các thông số kỹ thuật, cấu tạo của bơm tiêm điện 

Injectomat Agilia. Giới thiệu về quy trình tháo lắp bơm tiêm 

điện Injectomat Agilia để sửa chữa, bảo dưỡng. Tìm hiểu quy 

trình bảo dưỡng và khắc phục một số sự cố đối với bơm tiêm 

điện Injectomat Agilia. 

28  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục một số sự cố thường 

Lý Thị Hiền 
ThS. Nguyễn 

Thành Trung 

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

vận hành bảo dưỡng ghế nha khoa nói chung và ghế nha khoa 

AJax J16 nói riêng từ đó đưa ra một số nhận xét, so sánh. 
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gặp ghế nha khoa Ajax 

J16 

29  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục một số sự cố thường 

gặp thiết bị theo dõi bệnh 

nhân BEDSIDE 

MONITOR BMS 2300 

Nguyễn Quang 

Huy 

ThS. Trần Đức 

Hoàng 

Tìm hiểu tổng quan về thiết bị theo dõi bệnh nhân. Nghiên 

cứu kỹ thiết bị theo dõi bệnh nhân BSM - 2300 và các đặc 

tính kỹ thuật thiết bị. Trình bày cách bảo trì bảo dưỡng và 

cách khắc phục một số lỗi thường gặp của thiết bị. 

30  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố máy x quang 

răng cầm tay Yakang 

Đặng Thị Ngọc 

Mai 

ThS. Nguyễn Sỹ 

Hiệp 

- Nắm được cơ chế tạo ảnh X- quang 

- Nắm được cấu tạo cũng như quy trình vận hành thiết bị, 

nhận ra được một số lỗi và cách khắc phục 

- Bảo dưỡng thiết bị, cùng một số lưu ý khi vận hành 

- Nhận biết được ưu nhược điểm của thiết bị X- Quang răng 

cầm tay Yakang so với thiết bị X quang răng dạng đứng 

31  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục một số sự cố máy 

xét nghiệm sinh hóa  

XL600 Erba 

Lâm Thị Ngân 
ThS. Trần Thị 

Thanh Hương 

Tìm hiểu tổng quan về cấu tạo và nguyên lí hoạt động của 

máy xét nghiệm sinh hóa XL600 Ebra. Nghiên cứu quy trình 

vận hành, bảo dưỡng và khắc phục một số sự cố trong máy 

xét nghiệm XL600 Ebra. 

32  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố máy xét 

nghiệm sinh hoá URIT-

8021A 

Nguyễn Bích 

Ngọc 

ThS. Nguyễn Sỹ 

Hiệp 

- Nắm được cấu tạo, đặc tính kĩ thuật của thiết bị 

- Ưu nhược điểm của thiết bị 

- Nắm được quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị 

- Nhận biết  và khắc phục một số lỗi hay xảy ra đối với thiết 

bị 

33  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố thiết bị 

Monitor BPM- 1200TM 

Đàm Hữu 

Nguyên 

ThS. Nguyễn 

Thành Trung 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết 

bị  theo dõi bệnh nhân nói chung và thiết bị BPM-1200TM 

nói riêng đồng thời nghiên cứu về quy trình vận hành bảo 

dưỡng và khắc phục các sự cố liên quan đến thiết bị BPM-

1200TM 
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34  Đại học 

Thiết kế và thực thi bàn 

tay robot điều khiển bằng 

tín hiệu điện cơ 

Đỗ Thành Nhật 
PGS.TS. Phùng 

Trung Nghĩa 

Đề tài nghiên cứu các vấn đề về lý thuyết tín hiệu điện cơ, 

ứng dụng trong thiết kế bàn tay robot điều khiển bằng tín hiệu 

điện cơ, hỗ trợ người sử dụng điều khiển các robot hoạt động 

được trong các môi trường đặc biệt. 

35  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố thiết bị Dao 

mổ điện cao tần Excell 

MCDSe 350 

Nguyễn Duy 

Nhật 

ThS. Nguyễn 

Thành Trung 

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của dao 

mổ điện cao tần nói chung và thiết bị dao mổ điện cao tần 

Excell MCDSe 350 nói riêng, đồng thời nghiên cứu quy trình 

vận hành bảo dưỡng và khắc phục các sự cố liên quan đến 

dao mổ điện cao tần Excel MCDSe. 

36  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố máy gây mê 

kèm thở PASITHEC 

HEYER 

Trần Hải 

Phương 

ThS. Nguyễn 

Thành Trung 

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

gây mê kèm thở nói chung và máy gây mê kèm thở 

PASITHEC HEYER nói riêng, đồ án cũng nghiên cứu về quy 

trình vận hành bảo dưỡng và khắc phục sự cố với máy gây 

mê kèm thở PASITHEC HEYER. 

37  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục một số sự cố máy 

monitor theo dõi bệnh 

nhân  AURORA A12 

Lưu Bá Quân 
ThS. Trần Đức 

Hoàng 

Tìm hiểu tổng quan về thiết bị theo dõi bệnh nhân. Nghiên 

cứu kỹ thiết bị theo dõi bệnh nhân AURORA A12 và các đặc 

tính kỹ thuật thiết bị. Trình bày cách bảo trì bảo dưỡng và 

cách khắc phục một số lỗi thường gặp của thiết bị. 

38  Đại học 

Nghiên cứu và thiết kế 

trung tâm tiệt trùng tại 

bệnh viện sản nhi Phú 

Thọ 

Nguyễn Thanh 

Sơn 

ThS. Nguyễn Thế 

Dũng 

Tìm hiểu về kiểm soát nhiễm khuẩn và trung tâm tiệt trùng 

CSSD, tìm hiểu về thiết kế một trung tâm CSSD thực tế tại 

bệnh viện sản nhi Phú Thọ. 

39  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố máy rửa khử 

khuẩn MAT LD 500 

Lưu Tiến Thành 
ThS. Nguyễn Thế 

Dũng 

Tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến thiết bị khử khuẩn 

MATLD500. Các nội dung thực hiện trong đề tài gồm: 

Nghiên cứu về quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục 

sự cố đối với máy MAT LD500. Tìm hiểu và so sánh ưu 

nhược điểm với một số thiết bị có tính năng tương tự trên thị 

trường. 
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40  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục một số sự cố máy 

monitor theo dõi bệnh 

nhân BM3 

Nguyễn Quang 

Thành 

ThS. Đoàn Mạnh 

Cường 

Tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến máy Monitor theo dõi 

bệnh nhân BM3. Các nội dung thực hiện trong đồ án gồm: 

Nghiên cứu quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục một 

số sự cố máy theo dõi bệnh nhân BM3. Tìm hiều được những 

ưu điểm vượt trội của dòng máy Monitor BM3. 

41  Đại học 

Nghiên cứu về trung tâm 

tiệt trùng và máy hấp tiệt 

trùng nhiệt độ thấp 

matachana 130LF 

Triệu Ngọc 

Thành 

ThS. Nguyễn Thị 

Bích Điệp 

Đồ án trình bày kiến thức tổng quan về nhiễm khuẩn và trung 

tâm tiệt trùng; chương 2 nêu nguyên lý tiệt trùng nhiệt độ 

thấp, tìm hiểu về tổng quan, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa 

máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp matachana 130LF; cuối cùng 

là những đánh giá và so sánh trên kinh nghiệm làm việc thực 

tế của sinh viên về một số dòng máy tiệt trùng nhiệt độ thấp 

trên thị trường. 

42  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố thiết bị điều trị 

sắc 

 tố da Pastelle 

Lê Minh Thùy 
ThS. Nguyễn Thế 

Dũng 

Tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến sắc tố da và phương 

pháp điều trị sắc tố da. Các nội dung thực hiện trong đề tài 

gồm: Nghiên cứu về quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố đối với máy Pastelle. Tìm hiểu và so sánh ưu 

nhược điểm với một số thiết bị có tính năng tương tự trên thị 

trường. 

43  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục một số sự cố nồi hấp 

tiệt trùng dụng cụ AV6 

Hoàng Xuân 

Thụy 

ThS. Đoàn Mạnh 

Cường 

Tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến nồi hấp tiệt trùng dụng 

cụ AV6. Các nội dung thực hiện trong đồ án gồm: Nghiên 

cứu quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục một số sự 

cố của nồi hấp tiệt trùng dụng cụ AV6. Phân tích  được những 

ưu điểm, nhược điểm của nồi hấp tiệt trùng AV6 so với các 

loại nồi hấp dụng cụ khác. 

44  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố dao mổ điện 

cao tần Nelson deluxe 

GN640 

Nguyễn Trần 

Tiến 

ThS. Nguyễn Thị 

Bích Điệp 

Đồ án tìm hiểu cơ sở lý thuyết chung về tác dụng của nhiệt 

và dòng điện với cơ thể con người, từ đó nghiên cứu nguyên 

lý hoạt động dao mổ điện cao tần Nelson deluxe GN640 và 

trình bày một số vấn đề về đặc điểm kỹ thuật, quy trình sử 

dụng của máy, các lỗi cơ bản và cách khắc phục. Cuối cùng 
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là những phân tích, so sánh và đánh giá về thiết bị trong thực 

tiễn. 

45  Đại học 

Nghiên cứu và thiết kế 

thiết bị diệt khuẩn tự 

động bằng tia Uv 

Mai Quốc Tuấn 
ThS. Trần Đức 

Hoàng 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết tia cực tím, các tác dụng của tia cực 

tím đang được sử dụng hiện nay. Trình bày tìm hiểu các thiết 

bị đã được sản xuất và ứng dụng của một số công ty ở một 

số quốc gia. Từ đó thiết kế tạo ra một thiết bị diệt khuẩn bằng 

tia UV hoạt động tốt nhằm mục đích diệt khuẩn trong các cơ 

sở y tế,những khu cách ly hay môi trường nguy hại hạn chế 

con người tiếp xúc trực tiếp. 

46  Đại học 

Nghiên cứu quy trình vận 

hành, bảo dưỡng và khắc 

phục sự cố máy xét 

nghiệm sinh hoá  Miura 

Phạm Thị Hải 

Yến 

ThS. Trần Thị 

Thanh Hương 

Tìm hiểu cơ sở lí thuyết chung của máy xét nghiệm sinh hóa, 

về thông số kỹ thuật và cấu tạo của máy xét nghiệm sinh hóa 

Miura, về quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục một 

số sự cố trong máy xét nghiệm sinh hóa Miura. 

47  Đại học 
Thiết kế và thi công két 

sắt điện tử thông minh 

Nguyễn Phong 

Bình 

Nguyễn Thùy 

Dung 

Tìm hiểu về các loại khóa an toàn cho két sắt có trên thị 

trường,  

Tìm hiểu về vân tay và bảo mật vân tay, tìm hiểu về các 

Arduino Nano và các linh kiện phần, mềm phụ trợ.  

Thiết kế và thi công mô hình sản phẩm. 

48  Đại học 

Xây dựng hệ thống giám 

sát chất lượng nguồn 

nước cho hồ nuôi thủy 

sản trên LABVIEW 

Vũ Đức Cảnh Hồ Mậu Việt 

Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình labView , Nghiên cứu phần 

cứng arduino nano, Chuẩn truyền thông RF, 

thiết kế hệ thống đo nồng độ PH giám sát chất lượng nguồn 

nước cho hồ nuôi thủy sản dựa trên nền labVIEW. 

49  Đại học 

Xây dựng các module 

thực hành với KIT EK - 

TM4C1294XL 

Hoàng Thị 

Chang 

Nguyễn Thanh 

Tùng 

- Tìm hiểu về KIT EK – TM4C1294XL và các linh kiện trên 

các module ngoại vi. 

- Tìm hiểu về phần mềm thiết kế mạch điện tử và trình biên 

dịch cho KIT EK – TM4C1294XL 

- Thiết kế phần cứng hệ thống thực hành với KIT EK – 

TM4C1294XL. 

- Xây dựng bài thực hành ứng dụng với các module ngoại vi 

và KIT EK – TM4C1294XL. 
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50  Đại học 

Thiết kế ứng dụng truyền 

thông M2M trong mạng 

LoRa 

Lò Văn Chốm 
Nguyễn Thanh 

Tùng 

- Tìm hiểu công nghệ truyền thông M2M và mạng Lora. 

- Tìm hiểu về các phần cứng Arduino, Module Lora SX1278, 

Module Relay, IC ổn áp LM7805, Button và Node MCU 

ESP8266. 

- Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình và các phần mềm phụ trợ 

cho đề tài. 

- Xây dựng một ứng dụng sử dụng công nghệ M2M trong 

mạng Lora. 

51  Đại học 

Xây dựng hệ thống điều 

khiển giám sát đèn đường 

cho Thành Phố Thái 

Nguyên 

Nguyễn Văn 

Chung 

Nguyễn Văn 

Thắng 

Nghiên cứu lập trình vi điều khiển, khảo sát công nghệ giám 

sát đền đường ở Thành Phố Thái Nguyên. Đề xuất xây dựng 

hệ thống điều khiển giám sát hiệu quả hơn. 

52  Đại học 

Thiết kế hệ thống điều 

khiển, đóng gói sản phẩm 

cho công ty MTV Đông 

Phú Tiên 

Tô Xuân Cường 
Nguyễn Văn 

Thắng 

Tìm hiểu công nghệ đóng gói sản phẩm sử dụng hiện nay 

- Nghiên cứu cảm biến và phần cứng phục vụ cho đóng gói 

sản phẩm 

- Thiết kế hệ thống đóng gói sản phẩm cho công ty MTV 

đông phú tiến 

53  Đại học 
Công nghệ Lora và ứng 

dụng trong nông nghiệp 
Trần Văn Cường Vũ Chiến Thắng 

Tác giả xây dựng mô hình hệ thống kiểm soát người vào ra 

văn phòng sử dụng công nghệ RFID. Hệ thống bao gồm thiết 

bị phần cứng triển khai tại các cửa ra vào văn phòng và phần 

mềm quản lý danh tính, thời gian, số lượt vào ra của nhân 

viên trong văn phòng. Sản phẩm của đề tài giúp cho người 

quản lý dễ dàng trong việc quản lý và chấm công nhân viên 

54  Đại học 
Lập trình điều khiển mô 

hình cánh tay Robot 

Trần Thị Thanh 

Diễm 
Vũ Chiến Thắng 

Tác giả xây dựng mô hình cánh tay Robot 6 bậc tự do và viết 

chương trình điểu khiển cánh tay Robot. Camera được tích 

hợp cùng cánh tay Robot để điều khiển cánh tay Robot gắp, 

thả, phân loại sản phẩm theo mầu sắc. Mô hình sản phẩm có 

thể được ứng dụng trong giảng dạy tại Trường ĐH Công 

nghệ thông tin và Truyền thông 
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55  Đại học 

Thiết kế hệ thống phân 

loại sản phẩm theo mã 

barcode trên LABVIEW 

Hoàng Minh 

Hảo 
Hồ Mậu Việt 

"Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình labView , nghiên cứu công 

cụ xử lý ảnh, nghiên cứu mã barcode. 

Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm theo mã barcode sử 

dụng labVIEW 

56  Đại học 

Thiết kế ứng dụng truyền 

thông không dây đa điểm 

với Module NRF24L01 

Lâm Ngọc Hiếu Phạm Xuân Kiên 

- Tìm hiểu module Module NRF24L01 và thiết kế hệ thống 

truyền thông không dây đa điểm, ứng dụng vào bài toán thu 

thập các thông số từ môi trường thông qua các cảm biến : 

nhiệt độ, độ ẩm... 

57  Đại học 

Nghiên cứu xử lý ảnh trên 

LABVIEW ứng dụng 

nhận diện biển số xe 

Nguyễn Văn 

Hiếu 
Hồ Mậu Việt 

Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình LabVIEW, nghiên cứu công 

cụ xử lý ảnh trên LabVIEW để đọc biễn số xe 

thông qua camera. Thiết kế hệ thống đọc biển số xe 

58  Đại học 
Thiết kế công tơ điện 

thông minh 
Đặng Lê Hoàng Vũ Chiến Thắng 

- Tìm hiểu về công tơ điện đang sử dụng hiện nay 

- Nghiên cứu phương pháp đo công suất điện bằng cảm biến 

- Thiết kế phần mềm giám sát điện năng 

- Thiết kế hệ thống  phần cưng đo công suất tiêu thụ 

59  Đại học 

Xây dựng các module 

thực hành với KIT 

MSP430F5529 LP 

Trần Văn Học 
Nguyễn Thanh 

Tùng 

- Tìm hiểu về KIT MSP430F5529LP và các linh kiện trên 

các module ngoại vi. 

- Tìm hiểu về phần mềm thiết kế mạch điện tử và trình biên 

dịch cho KIT MSP430F5529LP. 

- Thiết kế phần cứng hệ thống thực hành với KIT 

MSP430F5529LP. 

- Xây dựng bài thực hành ứng dụng với các module ngoại vi 

và KIT MSP430F5529LP. 

60  Đại học 
Thiết kế robot hút bụi 

thông minh 

Dương Ngọc 

Huấn 
Mai Thị Kim Anh 

- Tìm hiểu tổng quan về robot hút bụi 

- Lựa chọn linh kiện phần cứng để thiết kế phần cứng robot 

hút bụi thông minh 

- Thiết kế chương trình điều khiển robot hút bụi thông minh 

61  Đại học 
Thiết kế máy rửa thông 

minh 
Lò Quang Huy Mai Thị Kim Anh Sinh viên không thực hiện đồ án 
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62  Đại học 
Thiết kế, chế tạo thiết bị 

hỗ trợ giám sát trẻ nhỏ 

Nguyễn Đình 

Huy 

Nguyễn Thuỳ 

Dung 

Tầm quan trọng của việc giám sát vị trí trẻ nhỏ trong quá 

trình quản lý. 

Đề xuất chọn phương pháp phát hiện và cảnh báo về vị trí 

của trẻ nhỏ. 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị giám sát trẻ nhỏ để 

cảnh báo cho các bậc phụ huynh biết được vị trí của trẻ. 

63  Đại học 
Thiết kế và thi công giàn 

phơi quần áo thông minh 

Dương Thị 

Huyền 

Nguyễn Thuỳ 

Dung 

Khảo sát nhu cầu thực tế. Nghiên cứu về ESP8266 và các 

linh kiện để thiết kế và thi công mô hình giàn phơi quần áo 

thông minh 

64  Đại học 
Thiết kế thiết bị điều 

khiển xe bằng bluetooth 

Đoàn Quốc 

Khánh 
Nguyễn Thị Dung 

Nghiên cúu về vi xử lý trung tâm MCU ATMEGA328, 

module Bluetooth HC05 và chế tạo xe điều khiển từ xa với 

app điều khiển trên smartphone tự xây dựng kết nối thông 

qua bluetooth. Có thể di chuyển dễ dàng và linh hoạt. 

65  Đại học 

Thiết kế và thi công thiết 

bị hỗ trợ điều trị vàng da 

cho trẻ sơ sinh 

Dương Thùy 

Linh 

Nguyễn Thuỳ 

Dung 

Khảo sát các thiết bị đã có trên thi trường, nghiên cứu về 

ESp8266 và các linh kiện để thiết kế và thi công mô hình 

thiết bị hỗ trợ điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh 

66  Đại học 
Thiết kế thước đo khoảng 

cách sử dụng tia Laser 

Nguyễn Văn 

Long 
Nguyễn Thị Dung 

Nghiên cứu về máy tính nhúng Raspberry pi Zero W và công 

nghệ xử lý ảnh để thiết kế thước đo khoảng cách sử dụng tia 

laser. Thiết bị đo được khoảng cách trong phạm vi nhất định 

gửi kết quả lên màn hình LCD và màn hình Máy tính (có thể 

quan sát được quá trình đo kết quả hiển thị từ xa thông qua 

phần mềm VNC Viewer) 

67  Đại học 

Thiết kế hệ thống kiểm 

soát thân nhiệt cho người 

ra vào tại các cổng trường 

ICTU 

Nguyễn Văn 

Lương 
Phạm Xuân Kiên 

- Tìm hiểu về xây dựng ứng dụng trên hệ điều hành Android 

- Tìm hiểu về Firebase - Xây dựng hệ thống IoT thực hiện 

việc giám sát thân nhiệt tại cổng trường ICTU 

68  Đại học 
Thiết kế thiết bị rót nước 

tự động 
Đinh Văn Nam 

Đoàn Ngọc 

Phương 

Tính toán thiết kế và chế tạo một loại máy chiết rót sản phẩm 

tự động đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ( an toàn, chính xác, 

dễ sử dụng... ), hiệu quả kinh tế ( năng suất, giá thành sản 
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suất,... ), không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường và 

phù hợp với công nghệ sản xuất trong nước 

69  Đại học 

Thiết kế hệ thống giám 

sát điện năng tiêu thụ qua 

mạng không dây 

Hoàng Văn Nam 
Đoàn Ngọc 

Phương 

Trên cơ sở tìm hiểu về IoT nhằm giám sát điện năng và các 

thông số khác của hệ thống điện từ xa qua mạng không 

dây,qua việc truy cập vào trang app, người dùng có thể giám 

sát từ xa ở mọi nơi mọi lúc. 

70  Đại học 

Thiết kế hệ thống giám 

sát và điều khiển tưới cây 

tự động 

Nguyễn Hoàng 

Nam 

Đoàn Ngọc 

Phương 

Vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu thiết kế và chế tạo 

mô hình hệ thống tưới tự động, từ đó đưa vào ứng dụng thực 

tiễn. Giúp cho việc tưới tiêu cây trồng ở nước ta có những 

phương án mới và đạt được hiệu quả cao. 

71  Đại học 
Điều khiển lò nhiệt sử 

dụng thuật toán PID 
Đỗ Thị Nga Vũ Chiến Thắng 

- Nghiên cứu thuật toán PID  ứng dụng trong điều khiển 

- Nghiên cứu cảm biến ứng dụng trong đề tài 

- Thiết kế hệ thống điều khiển lò nhiệt sử dụng thuật toán 

PID 

72  Đại học 
Thiết kế cân điện tử thông 

minh 
Tòng Văn Phòng Phạm Xuân Kiên 

- Khảo sát nhu cầu thực tế về việc sử dụng cân đo lường - 

Thiết kế thành công cân điện tử thông minh có 1 số tính năng 

nổi trội: tính chỉ số BMI, giao tiếp bằng giọng nói, truyền 

thông với các hệ thống khác : phần mềm trên máy tính, điện 

thoại di động - phục vụ cho quá trình quản lý 

73  Đại học 
Thiết kế mô hình máy rửa 

xe tự động 

Đinh Việt 

Phương 
Vũ chiến Thắng 

- Tìm hiểu vi điều khiển Arduino, các hệ thống phần cứng 

phụ trợ như động cơ, cảm biến, máy phun nước, máy rửa. 

- Thiết kế mô hình máy rửa xe tự động 

- Thiết kế hệ thống tự  động rửa xe 

74  Đại học 
Điều khiển nhà thông 

minh bằng giọng nói 

Nguyễn Trường 

Sang 
Vũ Chiến Thắng 

- Tìm hiểu về công nghệ IoT, Nghiên cứu về vi điều khiển 

ESP8266 , các loại cảm biến âm thanh 

- Xây dựng app điều khiển thiết bị bằng dọng nói 

- Thiết kế hệ thông thiết bị trong ngôi nhà thông minh 

75  Đại học 
Nghiên cứu thiết kế mạng 

cảm biến trong nông 

Nguyễn Ngọc 

Sáng 
Đinh Văn Nam 

-  Tìm hiểu mạng LoRaWAN , Tìm hiểu phần cứng hỗ trợ 

chuẩn truyền thông LoRaWAN. 
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nghiệp ứng dụng 

LoRaWAN 

- Thiết kế hệ thống ứng dụng trong nông nghiệp sử dụng 

chuẩn truyền thông LoRaWAN 

76  Đại học 
Thiết kế hệ thống điều 

khiển robot car qua wifi 
Vũ Thị Sao 

Đoàn Ngọc 

Phương 

- Tìm hiểu về xu hướng công nghệ IoT, chế tạo robot và ứng 

dụng của nó trong các lĩnh vực của đời sống.  

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C cho Arduino IDE và app 

Blynk.  

- Tìm hiểu về web server hiển thị tín hiệu video thu được từ 

Esp32- cam.  

- Tìm hiểu về thuật toán điều khiển xe tiến, lùi, trái, phải. 

77  Đại học 

Thiết kế hệ thống điều 

khiển động cơ từ xa với 

module zigbee CC2530 

Nguyễn Thị 

Sinh 

Đoàn Ngọc 

Phương 

Tìm hiểu các cách cấu hình truyền thông giữa hai module thu 

phát sóng RF 

ZigBee CC2530. 

Tìm hiểu về mạng ZigBee. 

Tìm hiểu về truyền thông UART. 

Viết chương trình điều khiển động cơ từ xa.Thiết kế và xây 

dựng được hệ thống điều khiển động cơ từ xa qua mạng 

không dây ZigBee. 

Hiển thị trạng thái hoạt động của động cơ lên màn hình LCD. 

78  Đại học 

Thiết kế ứng dụng truyền 

thông P2P với Node 

MCU ESP8266 

Vũ Nam Tăng Nguyễn Thị Dung 

Nghiên cứu về Node MCU ESP8266, tìm hiểu về giao thức 

truyền thông Point to Point, xây dựng ứng dụng điều khiển 

thiết bị điện. 

79  Đại học 

Nghiên cứu KIT KL46Z 

và xây dựng ứng dụng 

điều khiển độ sáng bóng 

đèn 

Trần Thị Thảo Vũ Chiến Thắng 

- Tìm hiểu về KIT KL46Z  và các linh kiện trên các module 

ngoại vi. 

- Tìm hiểu về phần mềm thiết kế mạch điện tử và trình biên 

dịch cho KIT KL46Z. 

- Thiết kế phần cứng hệ thống điều khiển độ sáng bóng đèn 

80  Đại học 

Thiết kế chế tạo thiết bị 

cảnh báo trộm thông 

minh 

Nguyễn Ngọc 

Thắng 
Nguyễn Thị Dung 

Nghiêm cứu về Arduino Uno, Modun sim 800 và xây dựng 

thiết kế hệ thống chống trộm thông minh bằng cách gửi tin 

nhắn và gọi cảnh báo đến số điện thoại của người sử dụng đã 

cài đặt sẵn khi có xâm nhập vào trong nhà. 
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81  Đại học 
Thiết kế và thi công máy 

khử khuẩn tự động 

Nguyễn Mạnh 

Tiến 

Nguyễn Thanh 

Tùng 

- Tìm hiểu về công nghệ khử khuẩn, ngôn ngữ lập trình C 

cho Arduino và trình biên dịch Arduino IDE 

- Tìm hiểu về các linh kiện điện tử chính: Board Arduino 

Uno, Bóng phát tia X, Bóng phát tia UV, Quạt gió công suất, 

Remote IR, Cảm biến phát hiện vật cản không tiếp xúc, Relay 

4 kênh, Động cơ tạo sương. 

- Xây dựng máy khử khuẩn tự động. 

82  Đại học 

Xây dựng hệ thống điều 

khiển và giám sát các 

thiết bị điện qua mạng 

truyền thông 

Dương Văn 

Toản 
Ngô Thị Vinh 

- Tổng quan về công nghệ IOT (Internet of Things) 

- Lập trình bo mạch Arduino, các IC giao tiếp: Ethernet 

ENC28J60, cảm biến độ ẩm DHT11, cảm biến ánh sáng 

BH1750, module thời gian thức DS1307 

- Thiết kế hệ thống truyền thông giữa mạch phần cứng và 

giao diện Website cho phép giám sát và điều khiển từ xa 

83  Đại học 

Thiết kế mạng cảm biến 

không dây phục vụ giám 

sát môi trường nước 

Hoàng Nông 

Đình Trọng 
Phạm Xuân Kiên 

- Tìm hiểu về các mạng cảm biến không dây - Tìm hiểu về 

module ESP 8266 và các loại cảm biến chất lượng nước - 

Xây dựng thành công mạng cảm biến không dây phục vụ 

giám sát môi trường nước 

84  Đại học 
Điều khiển thiết bị qua  

Firebase trên máy tính. 

Nguyễn Hữu 

Tuấn 
Nguyễn Thị Dung 

Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của mô hình, thiết kế ứng 

dụng điều khiển, tìm hiểu về cơ sở dữ liệu firebase database, 

tìm hiểu về ứng dụng lập trình arduino ide. Cách điều khiển 

thiết bị(cửa, quạt, đèn) thông qua firebae, có thể diều khiển 

được thiết bị ở bất cứ đâu có mạng internet. 

85  Đại học 
Thiết kế và mô phỏng 

động học robot 

Nguyễn Như 

Uyên 

Nguyễn Thanh 

Tùng 

- Tìm hiểu về động học và động lực học robot. 

- Tìm hiểu về một số phần mềm hỗ trợ thiết kế và mô phỏng 

động học robot. 

- Thiết kế và mô phỏng robot với Matlab Simulink và 

SolidWorks. 

- Mô phỏng robot với hệ điều hành Robot ROS – Robot 

Operating System. 



 

 

 

 

STT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

86  Đại học 

Xây dựng hệ thống giám 

sát chất lượng và mức sử 

dụng nước của hộ gia 

đình 

Nông Văn Vĩnh Phạm Xuân Kiên 

- Sinh viên khảo sát về nhu cầu giám sát chất lượng và mức 

tiêu thụ nước của hộ gia đình - Tìm hiểu về mô hình IoT - 

Xây dựng hệ thống IoT hoàn chỉnh bao gồm các cảm biến 

chất lượng nước, Server và ứng dụng trên HDH Android 

87  Đại học 
Thiết kế hệ thống bảo mật 

với sinh trắc học vân tay 

Đinh Tiến 

Hoàng 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình và phân tích thiết kế hệ thống để 

xây dựng hệ thống báo mật với sinh trắc học vân tay. 

88  Đại học 
Thiết kế cân đo lường tự 

động 

SOUSANAHO

NGTHONG 

SENGDAO 

Mai Thị Kim Anh 

- Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động cân đo lường tự động 

Loadcell 

- Lựa chọn giải pháp thiết kế cân đo lường tự động 

- Lựa chọn linh kiện, thiết kế phần cứng cân đo lường tự động 

- Thiết kế chương trình điều khiển cân đo lường tự động 

89  Đại học 

 

Thiết kế module thực 

hành nhúng Linux 

Nguyễn Trọng 

Dũng 
Đào Thị Hằng 

Xây dựng module phần cứng và các bài tập thực hành lập 

trình Linux device driver.Đề tài đã đưa ra một số giải pháp 

xử lý, xây dựng được các modul điều khiển chân GPIO, các 

chuẩn truyền thông SPI và chuẩn truyền thông UART 

90  Đại học 

Xây dựng hệ thống giám 

sát mức tiêu thụ điện 

năng và nước sinh hoạt 

bằng công nghệ IOT 

Nguyễn Văn 

Hiếu 
Đào Thị Hằng 

Nghiên cứu về Arduion và ngôn ngữ lập trình phân tích, thiết 

kế mô hình mạch điều khiển và xây dựng phần mềm trên điện 

thoại Android hệ thống giám sát mức tiêu thụ điện năng và 

nước sinh hoạt. 

91  Đại học 

Xây dựng website bán 

hàng cho công ty Phí 

Thịnh 

 

Phan Văn Hiệu 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Thực hiện khảo sát hệ thống thực tế, từ đó đưa ra phân tích 

thiết kế hệ thống cho công ty Phí Thịnh. Sau đó, sử dụng 

ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng website bán hàng. 

92  Đại học 

Thiết kế hệ thống điều 

khiển cửa tự động sử 

dụng hệ vi điều khiển 

AT89C51 

Phạm Hưng Đào Thị Hằng 

Thực hiện nghiên cứu về hệ thống cửa tự động và vi điều 

khiển AT89C51. Sử dụng ngông ngữ lập trình C thiết kế hệ 

thống cửa tự động. 

93  Đại học 
Xây dựng hệ thống nông 

nghiệp thông minh 
Nông Thế Khải Đào Thị Hằng 

Tìm hiểu về ESP8266, giao thức MQTT và ngôn ngữ lập 

trình xây dựng mạch điều khiển và phần mềm trên điện thoại 

Android 
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94  Đại học 
Xây dựng Website cho 

công ty ADCDENTAL 
Diệp Đại Nghĩa Đào Thị Hằng 

Thực hiện khảo sát công ty ADCDENTAL , từ đó đưa ra 

phân tích thiết kế hệ thống cho công ty ADCDENTAL . Sử 

dụng ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng website quảng bá 

cho công ty ADCDENTAL 

95  Đại học 

Xây dựng nông trại thông 

minh hỗ trợ chăn nuôi gia 

súc gia cầm 

Đặng Trần 

Nguyên 

Nguyễn Ngọc 

Hoan 

- Tìm hiểu về các hệ thống trang trại chăn nuôi gia súc, gia 

cầm 

- Lựa chọn giải pháp xây dựng các quy trình tự động trong 

chăn nuôi  

- Lựa chọn linh kiện, thiết kế phần cứng cho ăn tự động, dọn 

phân tự động 

- Thiết kế mạch phần cứng thực hiện các quy trình 

96  Đại học 
Ứng dụng công nghệ AI 

và xây dựng trợ lý ảo 
Khổng Văn Tới 

Nguyễn Ngọc 

Hoan 

- Nghiên cứu kiến thức về AI và các mô hình trợ lý ảo hiện 

có. 

- Nghiên cứu các công cụ xây dựng trợ lý ảo  

- Thiết kế trợ lý ảo AI điều khiển bằng giọng nói 
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1  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu phương pháp 

mã hóa tiếng nói dùng kỹ 

thuật phân rã ma trận 

không âm 

Phạm Mạnh 

Cường 
PGS.TS Phùng 

Trung Nghĩa 

Luận văn nghiên cứu phương pháp mã hóa nén tiếng nói 

NMF của Xue và N.P.Chien. Trên cơ sở lý thuyết có sẵn tìm 

hiểu phân tích lý thuyết của Xue và N.P.Chien, phân tích và 

cài đặt thuật toán mã hóa NMF của N.P.Chien. Trên cơ sở lý 

thuyết đã phân tích và thuật toán đã cài đặt với các kết quả 

đã đạt được so sánh với một số phương pháp nén khác từ đó 

đưa ra kết luận về ưu điểm của thuật toán NMF mà N.P.Chien 

đã cải tiến đó là đã giảm được độ phức tạp thuật toán, tăng 

khả năng nén mà vẫn đảm bảo được chất lượng file nén. Chỉ 

ra một số nhược điểm của thuật toán NMF từ đó đưa ra hướng 

phát triển để cải thiện tốt hơn nữa thuật toán NMF. 

2  Thạc Sỹ 

Thuật toán xấp xỉ ứng 

dụng vào một số bài toán 

lớp NP 

Nguyễn Hữu 

Chuyên 
TS Vũ Vinh Quang 

Luận văn nghiên cứu cơ sở toán học của các thuật toán gần 

đúng giải lớp các bài toán thuộc lớp NP và NPC, tìm hiểu chi 

tiết các bước mô tả thuật toán và các yêu cầu thiết kế các 

thuật toán. Trên cơ sở các thuật toán đã nghiên cứu, luận văn 

phân tích một số các bài toán thuộc lớp NP, NPC, xây dựng 

lời giải đúng và gần đúng, đánh giá kết quả. Nghiên cứu mô 

hình 2 bài toán lập lịch trực các ca tại bệnh viện A Thái 

Nguyên bao gồm: Tìm hiểu xây dựng mô hình bài toán, xây 

dựng các ràng buộc thực tế và hàm mục tiêu, thiết lập các 

điều kiện tối ưu. Xây dựng thuật giải các bài toán bằng thuật 

toán tham lam và GA và cài đặt thuật toán trên máy tính điện 

tử. 

3  Thạc Sỹ 

Mô hình đồ thị và ứng 

dụng đối với bài toán 

cộng đồng trên mạng xã 

hội 

Hoàng Văn 

Dũng 
TS Vũ Vinh Quang 

Nội dung chính của luận văn là nghiên mô hình lý thuyết đồ 

thị và ứng dụng vào bài toán phát hiện cộng đồng trên mạng 

xã hội. Các kết quả chính của luận văn bao gồm: Trình bày 

các kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị cùng với một số thuật 

toán cơ bản trên mô hình đồ thị như thuật toán duyệt đồ thị, 
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các thuật toán xác định đường đi ngắn nhất. Nghiên cứu các 

khái niệm cơ bản về bài toán cộng đồng trên mạng xã hội, 

các khái niệm về độ đo của đỉnh, độ đo của cạnh. Mô hình 

bài toán cộng đồng và các thuật toán cơ bản. Nghiên cứu chi 

tiết về thuật toán CONGA. Thiết kế chi tiết các thuật toán 

trong mô hình cộng đồng. Thử nghiệm các thuật toán trên các 

ví dụ cụ thể trong môi trường Matlab để khẳng định tính 

chính xác của các thuật toán. Hướng phát triển tiếp sau của 

luận văn là cải tiến các thuật toán phát hiện  cộng đồng và 

ứng dụng phát hiện cộng đồng trên các mô hình cụ thể trong 

thực tế. 

4  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu một số kỹ 

thuật nén video - Ứng 

dụng trong việc họp giao 

ban trực tuyến, tập huấn, 

đào tạo cán bộ trong 

ngành giáo dục tỉnh 

Quảng Ninh 

Vũ Nam Dương 
PGS.TS Đỗ Năng 

Toàn 

Luận văn nghiên cứu về chuẩn nén MPEG -4 H.264/AVC 

trong hệ thống hội nghị truyền hình ứng dụng trong giao ban 

trực tuyến, tập huấn đào tạo cán bộ ngành giáo dục của Tỉnh 

Quảng Ninh.  Tìm hiểu các chuẩn nén áp dụng trước chuẩn 

nén H.264 để so sánh, phân tích đánh giá từ đó đưa ra những 

kết luận và hướng phát triển tiếp theo 

5  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu phát hiện giới 

tính qua hình ảnh - Ứng 

dụng cho công tác quản lý 

học sinh nội trú của 

Trường Phổ Thông 

DTNT tỉnh Quảng Ninh 

Vũ Văn Dương 
PGS.TS Đỗ Năng 

Toàn 

Luận văn nghiên cứu về công tác quản lý học sinh tại các khu 

nội trú của Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh, nghiên 

cứu về các thuật toán phát hiện giới tính qua hình ảnh - ứng 

dụng cho công tác quản lý học sinh nội trú của Trường phổ 

thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Ninh, sử dụng thuật toán 

CNN (Convolutional Neural Network) để cài đặt trên ngôn 

ngữ Python đánh giá kết quả thực nghiệm của thuật toán. 

6  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu chiến lược 

bảo trì thông tin định 

tuyến trong mạng adhoc 

phân cụm 

Hoàng Xuân 

Giang 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tam 

Luận văn nghiên cứu vấn đề bảo trì thông tin định tuyến trong 

mạng di động phân cụm. Đề tài đã nghiên cứu và trình bày 

các mẫu thiết kế của các chiến lược bảo trì thông tin trạng 

thái cụm và triển khai kiểm tra hiệu năng của ba giao thức 

đại diện cho ba chiến lược  từ chiến lược dựa trên nút đầu 
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cụm đến chiến lược phân tán toàn phần. Đề tài đã tập trung 

vào vấn đề xử lý và tổ chức thông tin trạng thái kết nối giữa 

các cụm trình bày các phương pháp triển khai của ba chiến 

lược thông qua ba giao thức CWHO, CWOHO và CNI. Các 

cụm và kết nối giữa chúng được coi như một cấu trúc lớp phủ 

dạng mesh trong đó trạng thái của chúng có thể được bảo trì 

bằng cách chọn một nút đặc biệt trong cụm làm nút đầu cụm 

(CWHO) hoặc bằng cách phân phối thông tin trạng thái này 

cho tất cả các nút trong mạng (CWOHO). Ở giữa chiến lược 

này, chiến lược chỉ duy trì thông tin trạng thái của các cụm 

lân cận(CNI) cũng được trình bày và triển khai. 

Đề tài đã đánh giá hiệu năng của ba chiến lược đại diện này 

thông qua mô phỏng ba giao thức CWHO, CWOHO và CNI. 

Qua đánh giá hiệu năng của ba giao thức cho thấy bằng cách 

tăng số lượng đường tối đa trong giao thức CWOHO, tỉ lệ 

truyền dữ liệu thành công có thể tăng lên. Tỉ lệ truyền thành 

công của giao thức CWOHO lớn hơn của giao thức CWHO 

và sự khác biệt này sẽ tăng khi số lượng đường tối đa tăng 

lên. Do đó, cấu trúc mesh của CWOHO được sử dụng tốt hơn 

và số lượng đường tối đa là một tham số quan trọng trong 

việc cải thiện tỉ lệ truyền dữ liệu thành công. Chi phí điều 

khiển của giao thức CWOHO cao hơn của giao thức CWHO 

và giao thức CNI vì các cụm trong CWOHO định kỳ quảng 

bá kiểu tràn ngập thông tin kết nối với các cụm lân cận trong 

toàn bộ mạng. Trong khi ở giao thức CWHO, thông tin này 

được truyền qua cấu trúc kết nối các nút đầu cụm. 

7  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu mạng Nơron 

CNN và ứng dụng trong 

bài toán phân loại ảnh 

Lê Cẩm Hà 
TS Nguyễn Đình 

Dũng 

Luận văn nghiên cứu về bài toán phân loại ảnh số (các khái 

niệm cơ bản trong xử lý ảnh số, phân loại ảnh số, một số thuật 

toán tiêu biểu được sử dụng trong phân loại ảnh số). Ngoài 

ra còn trình bày về mạng nơron nhân tạo, tập trung vào mạng 
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nơron CNN (Convolutional Neural Netwwork) và các ứng 

dụng của mạng này trong thực tế, đặc biệt trong phân lớp dữ 

liệu ảnh. Sau đó xây dựng chương trình mô phỏng ứng dụng 

mạng CNN trong phân loại ảnh với hai bài toán nhận dạng 

chữ viết tay và giải mã Capcha. Xây dựng các mô hình mạng 

nơ ron CNN để giải quyết hai bài toán này dựa trên tập mẫu 

dữ liệu ảnh chuẩn MNIST có sẵn. Sau khi thử nghiệm học 

viên có đánh giá hiệu năng của mô hình mạng CNN thu được 

so sánh với một số phương pháp công bố trước đó. 

8  Thạc Sỹ 

Phương pháp lọc cộng tác 

và ứng dụng trong hệ 

thống gợi ý bán hàng trực 

tuyến 

Đỗ Thị Thanh 

Hà 

PGS.TS Đoàn Văn 

Ban 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về hệ thống gợi 

ý được phát triển theo nhiều cách tiếp cận khác nhau. Một 

trong những hướng tiếp cận được tập trung nghiên cứu và 

được áp dụng khá thành công trong nhiều hệ gợi ý đó là 

phương pháp lọc cộng tác (Collaborative filtering). Thực 

chất, lọc cộng tác là một hình thức tư vấn tự  động bằng cách 

dựa trên sự tương tự giữa những người dùng hoặc giữa những 

sản phẩm trong hệ thống và đưa ra dự đoán sự quan tâm của 

người dùng tới những sản phẩm, hoặc đưa ra gợi ý một sản 

phẩm mới cho người dùng. Qua đó tập trung nghiên cứu khả 

năng ứng dụng vào hệ thống gợi ý bán hàng  trực tuyến trong 

phạm vi ứng dụng phương pháp lọc cộng tác dựa trên sản 

phẩm. Đây là một nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong 

thực tiễn thiết kế website bán hàng thời trang. 

9  Thạc Sỹ 

Tra cứu ảnh dựa trên 

khoảng cách và bài toán 

tối ưu Pareto 

Nguyễn Thu 

Hằng 

PGS.TS Ngô Quốc 

Tạo 

Luận văn nghiên cứu hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung và 

đề xuất kĩ thuật tra cứu ảnh theo nội dung dựa trên khoảng 

cách và bài toán tối ưu đa mục tiêu Pareto.  Nghiên cứu bài 

toán tra cứu ảnh sử dụng tổ hợp đặc trưng theo tiếp cận tối 

ưu đa mục tiêu Pareto bằng cách tìm tập ứng viên Pareto dựa 

vào các tiêu chí là khoảng cách theo thành phần đặc trưng 

nhằm giảm không gian tìm kiếm, rút gọn tập ứng viên. Tập 
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này được sử dụng làm tập kiểm tra cho máy phân lớp, kết quả 

tra cứu là tập ảnh có khoảng cách nhỏ nhất hoặc được dự báo 

cùng lớp với ảnh được truy vấn. Luận văn đã đưa ra thiết kế 

của hệ thống đề xuất, thử nghiệm chương trình trên các cơ sở 

dữ liệu ảnh Wang, Oxford Building, Caltech và đánh giá kết 

quả đạt được và so sánh với phương pháp khác. 

10  Thạc Sỹ 

Ứng dụng quá trình 

khuyếch tán thực hiện 

giảm nhiễu đốm ảnh 

trong y học 

Đỗ Thị Thu Hiền 
TS Phạm Đức 

Long 

Luận văn nghiên cứu về ứng dụng của quá trình khuyếch tán 

trong xử lý ảnh y học để khử nhiễu đốm. Luận văn tìm hểu 

về quá trình khuếch tán ứng dụng trong xử lý ảnh, tìm hiểu 

về nhiễu đốm, tìm hiểu về tổng quan về khử nhiễu đốm 

và khử nhiễu đốm trên ảnh y học bằng khuếch tán 

Anisotropic lý thuyết và thực nghiệm.  Luận văn được trình 

bày trong 3 chương.  

Chương 1.Nhiều đốm và khử nhiễu đốm  

Khử nhiễu là một vấn đề quan trọng trong xử lý ảnh. Nhiễu 

đốm là loại nhiễu có tác động xấu đến ảnh và khó xử lý. Khi 

khử nhiễu yêu cầu không được làm mất các chi tiết quan 

trọng của ảnh gốc. Cho đến nay đã có nhiều phương pháp 

khử nhiễu và chúng vẫn đang còn được các nhà nghiên cứu 

quan tâm để tìm ra các phương pháp tốt hơn. Hướng kết hợp 

nhiều kỹ thuật như khuếch tán với fuzzy, wavelet cũng được 

nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. 

Chương 2. Ứng dụng quá trình khuyếch tán trong xử lý ảnh 

Mô hình sử dụng phương trình khuếch tán trong xử lý ảnh 

với nhiệm vụ lọc nhiễu đã được ứng dụng có hiệu quả và vẫn 

đang được các nhà nghiên cứu quan tâm.   

Trong chương 2 các phương trình khuếch tán cơ bản, khuếch 

tán đẳng hướng, dị hướng thực, phức và một số hướng cải 

tiến phương trình khuếch tán kết hợp đã được trình bày.  

Chương 3. Khử nhiễu đốm ảnh y học bằng khuyếch tán 



 

 

 

 

STT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

Anisotropic 

Trong chương 3 một số thực nghiệm về thực hiện các bộ lọc 

nhiễu đốm trong các ảnh y học tiêu biểu thông dụng đã được 

thực hiện. Xem xét các kết quả qua cảm nhận bằng mắt 

thường và đánh giá thông qua các chỉ số năng lực giảm nhiễu 

PSNR cho thấy tính ưu điểm của phương pháp giảm nhiễu 

tìm biên bằng phương trình khuếch tán phi tuyến. 

11  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu xây dựng 

thuật toán tấn công hệ 

mật RSA 

Võ Tá Hoàng TS Hồ Văn Canh 

Luận văn nghiên cứu thuật toán tấn công hệ mật RSA không 

cần phân tích nhân tử. Việc tính toán, phân tích số nguyên  

để xác định  

các số nguyên tố  được thực hiện thông qua tính toán hàm . 

Đồng thời đã phân tích, tính toán thực nghiệm để đưa ra 

những  

kết luận của chương trình thuật toán phân tích được đề xuất 

12  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu hệ điều hành 

mã nguồn mở Contiki cho 

mạng cảm biến không 

dây và ứng dụng trong hệ 

thống nông nghiệp chính 

xác tại Lào 

Chanh 

Homnabounlat 

TS Vũ Chiến 

Thắng 

luận văn Nghiên cứu hệ điều hành mã nguồn mở contiki cho 

mạng cảm biên không dây và ứng dụng trong hệ thông nông 

nghiệp chính xác tại lào. Trong chương này, tác giả đã tập 

trung tìm hiểu tổng quan về mạng cảm biến không dây bao 

gồm khái niệm, những thách thức và kiến trúc ngăn xếp giao 

thức đối với mạng cảm biến không dây, chuẩn truyền thông 

IEEE 802.15.4 cho mạng cảm biến không dây, cấu trúc phần 

cứng và phần mềm cho mạng cảm biến không dây. Trong 

chương này, tác giả đã tập trung nghiên cứu hệ điều hành mã 

nguồn mở Contiki cho mạng cảm biến không dây. Hệ điều 

hành Contiki được thiết kế cho các vi điều khiển có bộ nhớ 

nhỏ, với thông số 2KB RAM và 40KB ROM. Nhờ đó, 

Contiki có thể được sử dụng cho các hệ thống nhúng. Các kết 

quả nghiên cứu về hệ điều hành Contiki là cơ sở lý thuyết 

quan trọng trong việc cài đặt, mô phỏng và đánh giá hệ thống 

mạng cảm biến không dây ứng dụng trong nông nghiệp chính 
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xác được thực hiện ở chương 3. 

Trong chương này, tác giả đã đề xuất mô hình ứng dụng thu 

thập dữ liệu trong nông nghiệp chính xác tại Lào. Các thông 

số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng… trong môi 

trường nhà kính được đo lường và thu thập bởi các nút mạng 

cảm biến không dây và gửi về cho người dùng. Giao thức thu 

thập dữ liệu CTP trên hệ điều hành Contiki được tác giả tập 

trung nghiên cứu, mô phỏng và đánh giá. Kết quả mô phỏng 

là cơ sở lý thuyết tốt để phục vụ cho việc triển khai ứng dụng 

mạng cảm biến không dây trong thực tế 

13  Thạc Sỹ 

Kiểm tra độ khác biệt của 

logo dùng kỹ thuật so 

khớp ảnh 

Lục Thị Thanh 

Huệ 

TS Phạm Đức 

Long 

Luận văn nghiên cứu xây dựng thuật toán so khớp ảnh để 

kiểm tra độ khác biệt của Logo. Từ đó tiến hành xây dựng 

mô hình thực nghiệm 

 kiểm tra độ khác biệt của Logo trên phần mềm Matlab. Luận 

văn đã thực hiện nghiên cứu một số phương pháp so sánh các 

đặc điểm cơ bản 

 của hai ảnh logo để nhằm đưa ra một sự định lượng trong 

đánh giá so sánh các thuộc tính đó. Cũng giống như các 

chương trình tin học đang  

hỗ trợ trong các lĩnh vực y tế, tài chính, … điều này tuy chưa 

thể thay thế hoàn toàn con người; nhưng các số liệu tính toán 

đã giúp cho sự 

 quyết định của con người nhanh hơn và có độ tin cậy cao 

hơn. 

14  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu phương pháp 

cải tiến giao thức định 

tuyến AOMDV nhằm 

đảm bảo chất lượng dịch 

vụ cho mạng MANET 

Hà Mạnh Huy TS Đỗ Đình Cường 

Luận văn nghiên cứu phương pháp cải tiến cho giao thức đa 

đường AOMDV trên cơ sở các đề xuất về phương pháp phân 

lớp các ứng dụng theo yêu cầu chất lượng 

 dịch vụ theo chuẩn ITU-T G1010, phương pháp tính trọng 

số cho các tham số chất lượng dịch vụ, kỹ thuật dự đoán chất 

lượng liên kết tại tầng MAC,  
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phương pháp triển khai cải tiến giao thức AOMDV theo cách 

tiếp cận liên tầng đảm bảo yêu cầu QoS, kiểm nghiệm và 

đánh giá kết quả của các cải tiến đã  

đề xuất trên cơ sở mô phỏng. 

15  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu phương pháp 

tra cứu ảnh dựa trên 

phương pháp phân cụm 

đồ thị 

Trần Thị Hường 
PGS.TS Ngô Quốc 

Tạo 

Tra cứu ảnh dựa trên phân cụm đồ thị: Nội dung chính tập 

trung làm rõ các kiến thức cơ bản về phân cụm đồ thị, đặc 

biệt là phương pháp  

phân cụm đồ thị quang phổ. Bên cạnh đó, nội dung chương 

2 cũng nghiên cứu tổng hợp kiến thức về đề xuất áp dụng 

phương pháp 

 tra cứu ảnh sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quan.  

Xây dựng chương trình thử nghiệm:  luận văn tập trung vào 

việc mô tả 

 bài toán, phân tích, xây dựng và thiết kế mô hình thử nghiệm 

đánh giá hiệu quả tra cứu ảnh trên CSDL ảnh Wang khi sử 

dụng các  

phương pháp trích chọn đặc trưng khác nhau, các độ đo khác 

nhau, số lượng ảnh trả về khác nhau cũng như khi áp dụng 

phân cụm  

đồ thị trong phản hồi liên quan. 

16  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu một số 

phương pháp phân lớp dữ 

liệu và ứng dụng trong 

phân lớp nấm 

(Mushroom) với công cụ 

Weka 

Souksakhone 

Inthavong 

TS Nguyễn Văn 

Núi 

Luận văn đã được thực hiện làm cho học máy (machine 

learning) đầu tiên luận văn được giời thiệu tổng quan về khai 

phá dữ liệu và một số kỹ thuật khai phái dữ liệu cơ bản. Có 

nhiều kỹ thuật, giải thuật cho bài toán phân lớp dữ liệu. Đề 

tài luận văn nghiêu cứu chính là phân lớp dữ liệu Mushroom 

đã nêu ra trình bày các vấn đề chính về bài toán phân lớp/dự 

đoán tính chất (ăn được/có độc) của nấm thông qua việc áp 

dụng một số phương pháp/kỹ thuật phân lớp dữ liệu. Đặc 

biệt, chương  

trình đã xây dựng trình bày mô hình tổng thể bài toán phân 
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lớp dự đoán nấm trên cơ sở áp dụng các thuật toán phân lớp 

và phần mềm hỗ  

trợ trực quan Weka. Kết quả thực nghiệm của bài toán được 

trình bày khá chi tiết trên cơ sở áp dụng phần mềm Weka và 

các phương pháp 

 phổ biến như: Naive Bayes, Nearest neighbor, Support 

Vector Machines, Decision tree (J48). 

17  Thạc Sỹ 

Kỹ thuật cây quyết định 

hồi quy trong phân tích và 

dự báo tín dụng tại ngân 

hàng TMCP Sài gòn-Hà 

Nội (SHB), chi nhánh 

Thái Nguyên 

Toumkham 

Kanlaya 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Huân 

Luận văn đã thực hiện gới thiệu tổng quan về rủi ro, hoạt 

động rủi ro, quản trị rủi ro tín dụng, các nguyên tác quản trị 

rủi ro và một số phương 

 pháp phân tích và dự báo rủi ro tín dụng trong hoạt động đầu 

tư tài chính tín dụng trong hệ thống ngân hàng, cụ thể có 

Phương pháp mô hình  

cây quyết định trong quản trị rủi ro, các chiến lược xây dựng 

cây quyết định, một số thuật toán ID3, C4.5, Phương pháp 

mô hình Merton – KMV,  

Phương pháp phân tích và dự báo Gaussian,  Một số phương 

pháp mạng Noron nhân tạo, phân tích hồi quy logistic,  

phương pháp CBR,  

Phương pháp sử dụng hệ chuyên gia trong xếp hạng tín dụng, 

và sử dụng phương pháp cây quyết định và sử dụng phần 

mềm Weka để đưa ra  

dữ liệu kết quả phân tích dự báo về rủi ro. Từ đó, đưa ra giải 

pháp kiến nghị về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động 

kinh doanh tín dụng  

ngân hàng SHB nhằm đưa ra những cảnh báo, hạn chế và 

giảm thiểu những rủi ro tín dụng. 
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18  Thạc Sỹ 

Một số thuật toán lặp giải 

bài toán tối ưu phi tuyến 

và ứng dụng 

Nguyễn Trung 

Kiên 
TS Vũ Vinh Quang 

Nội dung chính của luận văn là nghiên cứu cơ sở toán học 

của các thuật toán cơ bản giải bài toán tối ưu phi tuyến không 

ràng buộc và có ràng buộc, luận văn  

đặt vấn đề tìm hiểu chi tiết các bước mô tả thuật toán, xây 

dựng sơ đồ khối và cài đặt các thuật toán trên ngôn ngữ lập 

trình cụ thể. Trên cơ sở các thuật toán  

đã nghiên cứu và cài đặt, luận văn xây dựng một số mô hình 

ứng dụng của một số bài toán trong thực tế. Trình bày một số 

kiến thức cơ bản bao gồm mô hình 

 tổng quát của bài toán tối ưu hóa, các khái niệm cơ bản về 

toán học tối ưu, các thuật toán cơ bản: các phương pháp giải 

bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát 

 trên phần mềm MATLAB, các thuật toán giải bài toán tối ưu 

hàm lồi 1 biến. Trình bày các kiến thức và thuật toán liên 

quan đến bài toán quy hoạch lồi bao gồm  

mô hình bài toán quy hoạch lồi tổng quát, mô hình bài toán 

quy hoạch lồi với ràng buộc tuyến tính, các thuật toán cơ bản 

có sử dụng đạo hàm, thuật toán  

GA giải bài toán tối ưu hóa phi tuyến. Trình bày một số mô 

hình bài toán ứng dụng trong hệ thống điều khiển trong kinh 

tế học và cơ học. 

19  Thạc Sỹ 
Lược đồ cơ sở dữ liệu 

chuẩn hóa 

Nguyễn Thị Mai 

Lan 

PGS.TSKH 

Nguyễn Xuân Huy 

Nội dung Chương 3. Dựa trên một số kết quả nghiên cứu 

chứng minh về mặt toán học, thuật toán phân tích số nguyên  

lớn có những ưu điểm  

nhất định, bởi khi  càng lớn thì  càng tiệm cấn đến , nên việc 

xác định  trở nên thuận lợi. Kết quả thực nghiệm cho thấy 

việc tính toán trong 

 các vòng lặp đơn giản, mỗi vòng lặp chỉ thực hiện 4 phép 

tính cộng (+), trừ (-) và bình phương, do vậy việc xây dựng 

chương trình thuật toán đơn giản. 
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20  Thạc Sỹ 

Bài toán đồ thị con đẳng 

cấu trong khai phá dữ liệu 

đồ thị và ứng dụng phát 

hiện đồ thị con phổ biến 

Phạm Thị Liên 
PGS.TS Đoàn Văn 

Ban 

Luận văn này trình bày các khái niệm cơ bản về đồ thị, các 

cách biểu diễn đồ thị như ma trận kề, ma trận trọng số, ... Một 

số dạng đồ thị đặc biệt như đồ thị đầy đủ, đồ thị vòng, đồ thị 

bánh xe. Khái niệm đẳng cấu, thuật toán kiểm tra đồ thị đẳng 

cấu và thuật toán đẳng cấu đồ thị con. Khai phá đồ thị con 

phổ biến với các thuật toán như: biểu diễn cây các đồ thị con 

dạng chính tắc, phép kết nối N-Join và N-Extension, thuật 

toán FFSM và trình bày các chương trình thử nghiệm thuật 

toán kiểm tra đẳng cấu đồ thị còn và thuật toán FFSM trên 2 

bộ dữ liệu là 2 kho đồ thị chứa lần lượt 10.000 đồ thị và 340 

đồ thị. Kết quả thử nghiệm  

thuật toán FFSM được trình bày chi tiết ở bảng 3.2 bao gồm 

số đồ thị con phổ biến tìm được và thời gian chạy tương ứng 

với mỗi độ  

hỗ trợ tối thiểu (minsupp) cho trước. 

21  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu kĩ thuật an 

toàn thông tin trong kiểm 

phiếu điện tử ứng dụng 

cho trường THPT chuyên 

Hạ Long 

Mạc Thùy Linh TS Hồ Văn Hương 

Nghiên cứu lý thuyết chung về an toàn thông tin điện tử, tập 

trung sâu vào vấn đề an toàn thông tin trong kiểm phiếu điện 

tử dùng mật mã  

và chữ ký số, lý thuyết về hệ mã hóa khóa công khai Elgamal, 

chữ ký số Elgamal, sơ đồ chia sẻ ngưỡng Shamir và ứng dụng 

của các kỹ thuật  

này trong việc đảm bảo an toàn thông tin của kiểm phiếu điện 

tử. Xây dựng chương trình mô phỏng đánh giá khả năng triển 

khai các  

kỹ thuật trên trong bài toán bỏ phiếu, kiểm phiếu nhận xét 

giáo viên tại trường THPT chuyên Hạ Long 

22  Thạc Sỹ 
Các thuật toán xử lý phụ 

thuộc hàm nới lỏng 

Nguyễn Thị 

Linh 

PGS.TSKH 

Nguyễn Xuân Huy 

Luận văn đã đạt được kết quả: Nghiên cứu lý thuyết liên quan 

đến Cơ sở dữ liệu quan hệ, phụ thuộc hàm, phụ thuộc hàm 

nới lỏng, các thuật toán tính bao đóng, khóa. Cài đặt được 

các lớp đối tượng quản lý tập hợp, thuộc tính, phụ thuộc hàm, 
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phụ thuộc hàm nới lỏng, khóa.. Thử nghiệm cài đặt lớp đối 

tượng quản lý lược đồ quan hệ. Hướng phát triển: Bổ sung 

thuật toán tìm tập phụ thuộc hàm từ CSDL cho trước. Hoàn 

chỉnh các hàm và toán tử cho các lớp đối tượng đã cài đặt. Ví 

dụ như bổ sung thêm các toán tử thu gọn cho lớp tập hợp Set 

như +=, -=, *=. Cài tiến giao diện cho chương trình ứng dụng. 

23  Thạc Sỹ 

Xây dựng chương trình 

mô phỏng 3D hướng dẫn 

các kỹ năng xử lý thoát 

hiểm khi gặp hỏa hoạn 

trong các trường học 

Phùng Duy Linh 
PGS.TS Nguyễn 

Văn Huân 

Luận văn mô phỏng hỏa hoạn trong trường học, từ đó xây 

dựng một số các tình huống hướng dẫn thoát hiểm đòi hỏi 

các nghiên cứu về hiệu  

ứng khói, lửa, các kỹ thuật va chạm, điều khiển nhân vật và 

mô hình hóa ba chiều. Trong đó, các kỹ thuật xây dựng hiệu 

ứng khói lửa ứng  

dụng trong quá trình mô phỏng lửa và khói sinh ra trong hỏa 

hoạn, các kỹ thuật va chạm giúp điều khiển, tương tác giữa 

đổi tượng ảo và  

các mô hình ba chiều xung quanh, đồng thời xác định va 

chạm giúp quá trình thiết đặt tình huống khi mà đối tượng ở 

trong các vị trí khác 

 nhau tồn tại các tình huống khác nhau. Các kỹ thuật điều 

khiển nhân vật cho phép mô phỏng lại các hoạt động đi lại, 

bò của người tham  

gia khi thực hiện thoát hiếm. Cuối cùng quá trình mô hình 

hóa cho phép mô hình ba chiều không gian và các vật dụng 

cần mô phỏng 

24  Thạc Sỹ 

Ứng dụng xử lý ảnh đếm 

các đối tượng có ảnh 

chạm nhau 

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 

TS Phạm Đức 

Long 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về nhu cầu đếm 

các đối tượng có rất nhiều trong thực tiễn. Đếm thủ công 

bằng mắt là một phương  

pháp tự nhiên, đã có lâu đời. Nhưng ngày nay việc đếm thủ 

công đã không còn đáp ứng được nữa do tốc độ xuất hiện và 

tồn tại các đối tượng 



 

 

 

 

STT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

 cần đếm rất nhanh, do số lượng đối tượng cần đếm vô cùng 

lớn, do các đối tượng trong nhóm dính hoặc chồng lấn lên 

nhau 

25  Thạc Sỹ 

Một số tính chất nội suy 

ảnh số sử dụng phép toán 

hình thái và ứng dụng 

phép lọc hình thái học để 

nâng cao chất lượng ảnh 

tài liệu kém chất lượng 

Vũ Hoàng Nam 
PGS.TS Ngô Quốc 

Tạo 

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu Xây dựng thuật toán 

đếm đối tượng có ảnh dính nhau dùng hình thái học định 

hướng. Chúng ta thấy morphological gradient chỉ có tác dụng 

nổi biên ở các phía trong và ngoài biên cũng như nổi biên so 

với nền ảnh trong một số trường hợp và không tác dụng tách 

rời các đối tượng dính nhau. Với mục tiêu tách đối tượng tách 

rời các đối tượng dính nhau chúng tôi đưa ra một loại hình 

thái học mới thực hiện hình thái học dựa trên đặc điểm của 

biên ảnh tại những vị trí có biểu hiện đặc điểm của hai đối 

tượng “dính nhau”. Từ đó tiến hành xây dựng mô hình thực 

nghiệm đếm ảnh sản phẩm trên phần mềm Matlab. Đây là 

một nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn để giảm 

sức lao động của con người và đếm được chính xác hơn nhằm 

đạt được những hiệu quả tối ưu và tiết kiệm tối đa chi phí. 

26  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu kỹ thuật tạo 

bóng bề mặt của vật thể 

và ứng dụng 

Phạm Thị 

Phương Nga 
TS Vũ Đức Thái 

Để thực hiện vẽ và biểu diễn vật thể dưới yếu tố ánh sáng 

chúng ta cần phân tích các thông tin đầu vào, yêu cầu biểu 

diễn và các yếu tố chi tiết như đặc trưng của vật thể cần biểu 

diễn, không gian biểu diễn nguồn sáng chiếu đến…Từ đó cần 

thiết kế các mô hình, thuật toán, lưu đồ biểu diễn đảm bảo 

cho kịch bản biểu diễn đáp ứng tốt nhất, trung thực nhất cho 

người quan sát. 

27  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu phương pháp 

phân rã và xây dựng phần 

mềm giải bải toán ô 

nhiễm khí quyển 

Phạm Thanh 

Nghị 

TS Nguyễn Đình 

Dũng 

Luận văn đã thực hiện nghiên cứu áp dụng một số thuật toán 

vào cài đặt mô tả cho một số vật thể trưng bày trong bảo tàng 

Văn hóa các dân tộc Việt  Nam tại tỉnh Thái Nguyên. Quá 

trình phân tích thiết kế cài đặt thực nghiệm đã được thực hiện 

và điều chỉnh để tăng hiệu quả, độ chính xác cho việc biểu 
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diễn. Chương trình mô phỏng đã hoàn thiện đóng gói và có 

thể chạy trên bất kỳ môi trường nào. 

28  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu các đặc tính 

của phân mảnh dọc trong 

CSDL phân tán và ứng 

dụng 

Vũ Xuân Oanh TS Lê Văn Phùng 

Luận văn tập trung nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán 

phân mảnh dọc thành các BCNF bảo đảm có nối không mất 

thông tin. Các kết quả đạt được bao gồm: Tổng quan khá đầy 

đủ về cơ sở dữ liệu phân tán và vấn đề phân mành. Nghiên 

cứu sâu về các đặc tính của phân mành dọc. Lập trình ứng 

dụng các kết quả nghiên cứu để thiết kế CSDL về thông tin 

các cung đường bộ trên địa bàn Lạng Sơn, nơi tác giả đang 

sinh sống và làm việc. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc hướng phát triển phần mềm 

tiếp theo: xây dựng hoàn thiện một hệ thống quản lý đường 

bộ cho Tỉnh Lạng Sơn 

29  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu một số giải 

thuật suy diễn và ứng 

dụng xây dựng hệ hỗ trợ 

chẩn đoán lỗi máy tính 

Phouvanh 

Phommasone 

TS Nguyễn Hải 

Minh 

Nghiên cứu và đã khái quát được các kiến thức về: Hệ chuyên 

gia, mô tả tri thức, các phương pháp mô tả tri thức, các 

phương pháp suy  

diễn dựa trên cơ sở dữ liệu tri thức và thiết kế được hệ thống 

chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán và hỗ trợ sửa chữa máy tính cho 

trung tâm  

Công nghệ thông tin tỉnh Xiêng Khuảng. 

30  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu, tìm hiểu 

chuẩn chữ ký số DSS và 

ứng dụng trong chính phủ 

điện tử 

Nông Hạnh 

Phúc 
TS Hồ Văn Canh 

Luận văn đã tổ chức nghiên cứu tổng quan về chính phủ điện 

tử và những nguy cơ mất an ninh an toàn khi triển khai sử 

dụng. Từ cách tiếp cận về các giải pháp 

 khắc phục, học viên đã trình bày kết quả nghiên cứu về kỹ 

thuật mật mã cũng như các lược đồ ký để bảo mật thông tin 

một cách bí mật, toàn vẹn, xác thực, sẵn sàngvà chống chối 

bỏ khi trao truyền qua internet. Dựa trên những cơ sở về lý 

thuyết toán học, luận văn đã tiến hành nghiên cứu về hàm 

băm, gồm các thuật toán MD, SHA là những nội dung quan 
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trong để sử dụng trong các lược đồ ký. Tiếp đó luận văn đã 

mô tả toàn bộ quá trình sinh khóa, tạo chữ ký và giải ký đối 

với một số thuật toán ký hiện nay. Đồng thời phân tích, 

nghiên cứu và đánh giá về độ an toàn của từng hệ chữ ký số 

đó. Trên cơ sở đã đạt được, học viên tiếp tục đi sâu  

nghiên cứu và phát triển, tích hợp giải thuật chữ ký số này 

trong hai sản phẩm ứng dụng đó là Giải pháp Chat chữ ký số 

và Giải pháp chữ ký số cải tiến sử dụng  

kỹ thuật giấu tin trong ảnh thay cho sử dụng hàm băm trong 

lược đồ ký, để có thể kiểm tra tính toàn vẹn của thông tin 

(định dạng ảnh jpg) nhận được.  

Học viên cũng tiến hành thực nghiệm, đánh giá chất lượng 

của các sản phẩm được xây dựng và đề xuất ứng dụng cũng 

như một số hướng phát triển và nghiên cứu tiếp theo. 

31  Thạc Sỹ 

Sử dụng một số phương 

pháp học máy để dự đoán 

thành tích của học sinh 

Nguyễn Bích 

Quỳnh 

TS Đàm Thanh 

Phương 

Luận văn nghiên cứu một số thuật toán học máy thực hiện 

các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu trích chọn đặc trưng từ dữ liệu 

thu thập được từ đó xây dựng dự đoán chương trình môn học 

của học sinh phân tích các dữ liệu học sinh cung cấp tìm sự 

tương quan ảnh hưởng của một số yếu tố trong vecto đặc 

trưng của dữ liệu đến đầu ra từ đó mong muốn đưa ra những 

khuyến khích giúp học sinh có thể cải thiện kết quả học tập 

32  Thạc Sỹ 

Thuật toán quảng bá lại 

thông tin định tuyến 

nhằm tối thiểu hóa chi phí 

định tuyến trong mạng 

adhoc di động 

Lê Hồng Sơn TS Đỗ Đình Cường 

Tìm hiểu tổng quan về mạng ad hoc và các ứng dụng của nó 

trong thực tế; tìm hiểu về lý thuyết và cơ chế hoạt động của 

giao thức định tuyến AODV dành cho mạng ad hoc; tìm hiểu 

về một số phương pháp cải tiến cơ chế quảng bá thông tin 

định tuyến của giao thức AODV.Nghiên cứu các đề xuất cải 

tiến thuật toán quảng bá định tuyến trên cơ sở thông tin từ 

các nút lân cận.Nghiên cứu và cài đặt mô phỏng đề xuất cải 

tiến cải tiến thuật toán quảng bá định tuyến trên cơ sở thông 

tin từ các nút lân cận từ giao thức AODV thành giao thức 
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NKR và cài đặt lại một số giao thức có liên quan để so sánh 

đánh giá hiệu năng của phương pháp cải tiến 

33  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu độ đo trung 

gian và thuật toán phát 

hiện cấu trúc cộng đồng 

trên mạng xã hội 

Dương Thị Tình 
PGS.TS Đoàn Văn 

Ban 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu về mạng xã hội và các đặc 

tính của mạng xã hội, cộng đồng mạng xã hội và phát hiện 

cộng đồng mạng xã hội, tiếp theo là các độ  

đo trong mạng xã hội, thuật toán xác định độ đo trung gian 

trên mạng xã hội. Trong luận văn học viên đã trình bày về 

cấu trúc cộng đồng mạng xã hội, một số  

phương pháp phát hiện cộng đồng và tập trung vào thuật toán 

Girvan-Newman, sử dụng độ đo trung gian để phát hiện cấu 

trúc cộng đồng mạng xã hội.  

Trình bày bài toán phát hiện cộng đồng, gồm những thuật 

toán phân cụm phân cấp đồ thị, thuật toán phát hiện cộng 

đồng dựa vào độ trung gian và  

GIRVAN-NEWMAN, thuật toán phát hiện cộng đồng gối 

nhau EAGLE dựa vào tập các clique cực đại. Thuật toán 

GIRVAN-NEWMAN  được ứng dụng 

 thực nghiệm để phát hiện cộng đồng trong mạng xã hội. Thử 

nghiệm 2 thuật toán phát hiện cộng đồng là Girvan-Newman 

và EAGLE. 

34  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu phương pháp 

cải tiến hiệu năng giao 

thức AODV bằng kỹ 

thuật định tuyến xuyên 

tầng 

Lê Thị Phương 

Thảo 
TS Đỗ Đình Cường 

Luận văn nghiên cứu các phương pháp nhằm cải tiến hiệu 

năng định tuyến qua các vùng mạng tắc nghẽn cục bộ đối với 

mạng ad hoc sử dụng giao thức định tuyến  

AODV trên cơ sở nghiên cứu kỹ thuật ước lượng chất lượng 

của các liên kết từ tầng MAC và sử dụng kỹ thuật định tuyến 

xuyên tầng để truyền thông tin về chất  

lượng các liên kết tới tầng định tuyến. Một độ đo định tuyến 

mới sẽ được thiết lập để cải tiến độ đo định tuyến “số chặng” 

trong giao thức định tuyến AODV.  
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Luận văn đã thực hiện nghiên cứu tổng quan về mạng ad hoc 

và giao thức định tuyến AODV là một giao thức định tuyến 

tiêu biểu của mạng ad hoc.  

Luận văn cũng đã trình bày những yêu cầu đối với giao thức 

định tuyến trong mạng ad hoc và một số chiến lược định 

tuyến trong mạng ad hoc. Sau đó, luận văn 

 trình bày chi tiết về cơ chế hoạt động của giao thức định 

tuyến AODV trong mạng ad hoc. Một số nghiên cứu đã được 

công bố nhằm nâng cao hiệu năng mạng  

ad hoc trên cơ sở cải tiến giao thức định tuyến AODV cũng 

đã được tìm hiểu và trình bày trong luận văn. 

35  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ 

thuật giấu tin mật và ứng 

dụng 

Nguyễn Cao 

Thắng 
TS Hồ Văn Canh 

Luận văn đi sâu vào nghiên cứu và tìm hiểu cải tiến nâng cao 

hiệu năng định tuyến cho giao thức AODV bằng kỹ thuật 

định tuyến xuyên tầng nhằm hạn chế vấn đề tắc nghẽn cục 

bộ trong mạng ad hoc được triển khai bằng giao thức định 

tuyến AODV-DM. Luận văn đã trình bày ý tưởng cải tiến 

giao thức AODV thành giao thức AODV-DM; phương pháp 

ước lượng trễ truyền gói tin qua liên kết tại tầng MAC; kỹ 

thuật tích hợp định tuyến xuyên tầng trong giao thức AODV-

DM,… 

36  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu mạng Nơron 

và ứng dụng trong bài 

toán dự báo tuyển sinh 

trường THPT Lê Quý 

Đôn 

Nguyễn Thị Thơ 
TS Nguyễn Đình 

Dũng 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm bằng công cụ mô phỏng để 

so sánh đánh giá hiệu năng của giao thức AODV-DM với 

giao thức AODV cũng đã được trình bày chi tiết trong luận 

văn. Các kết quả cho thấy, khi mạng ad hoc sử dụng giao 

thức định tuyến AODV-DM thay cho giao thức AODV, hiệu 

năng của mạng đã được cải tiến khi tăng được tỷ lệ truyền 

gói thành công, giảm được trễ đầu cuối trung bình, tăng thông 

lượng trung bình và giảm chi phí định tuyến. 
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37  Thạc Sỹ 

Kỹ thuật ma trận đồ thị 

trong phương pháp kiểm 

thử hộp trắng 

Nguyễn Thị 

Hồng Thủy 
TS Lê Văn Phùng 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về kiểm thử phần 

mềm qua đó tập trung nghiên cứu phương pháp kiểm thử hộp 

trắng. Trong luận văn tác giả nghiên cứu các kỹ thuật hiệu 

quả của phương pháp kiểm thử hộp trắng, nghiên cứu cách 

thiết kế ca kiểm thử. Đặc biệt luận văn tập trung nghiên cứu 

kỹ thuật ma trận đồ thị trong phương phap kiểm thử hộp 

trắng. Ma trận kiểm thử được sử dụng như một dữ liệu có cấu 

trúc để kiểm tra các con đường cơ bản: số đường đi qua nút 

(có thể tính cả trọng số của chúng). Ma trận kiểm thử là một 

công cụ mạnh trong việc đánh giá cấu trúc điều khiển chương 

trình. Qua việc xây dựng chương trình thử nghiệm ma trận 

đồ thị trên một số mô đun, luận văn đã đánh giá và so sánh 

kỹ thuật ma trận kiểm thử với một số kỹ thuật thiết kế ca 

kiểm thử khác. 

38  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu một số giải 

pháp an toàn và bảo mật 

cơ sở dữ liệu ứng dụng 

cho Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 
TS Hồ Văn Hương 

Luận văn giới thiệu một cách tổng quan về an toàn thông tin 

trong cơ sở dữ liệu. Những kiến thức chung về mã hóa đối 

xứng, mã hóa công khai và cơ chế mã hóa. Nêu ra các vấn đề 

an toàn trong dùng các hệ mã, phân phối và sử dụng khóa. 

Trình bày các giải pháp bảo mật trong cơ sở dữ liệu, từ đó 

đưa ra hướng bảo mật cơ sở dữ liệu MySQL và xây dựng ứng 

dụng bảo mật cơ sở dữ liệu MySQL. Xây dựng ứng dụng thử 

nghiệm bảo mật cơ sở dữ liệu trong phát triển website quản 

lý điểm cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. 

39  Thạc Sỹ 

Phân lớp dữ liệu hoa iris 

sử dụng thuật toán Naive 

bayes, randomforest và 

knn (k - nearest 

neighbors) 

Sengthong 

Xayavong 

TS Nguyễn Văn 

Núi 

Qua kết quả phân lớp trên, ta thấy rằng cả 3 mô hình phân 

lớp dự đoán hoa IRIS (dựa trên Weka và các thuật toán Naïve 

Bayes; Random Forest; và KNN) đều cho đạt độ chính xác 

trên 95%. Điều này cho thấy các mô hình phân lớp ở trên 

hoàn toàn phù hợp với bài toán dự đoán loại hoa IRIS, đặc 

biệt là mô hình phân lớp dự đoán sử dụng thuật toán Naïve 

Bayes cho hiệu năng dự đoán cao nhất. 
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40  Thạc Sỹ 

Mô hình toán học Logit – 

Probit hồi quy và Z-Score 

trong phân tích và dự báo 

nợ xấu tín dụng tại Ngân 

hàng Nayoby Chi nhánh 

tỉnh Oudomxay-Lào 

Silisith 

Xaysompheng 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Huân 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về dự báo nợ xấu 

tín dụng dựa vào mô hình Logit – Probit và Z-score trong 

đánh giá và dự báo rủi ro vỡ nợ của các khách hàng doanh 

nghiệp và dự báo phá sản của khách hàng doanh nghiệp của 

ngân hàng NAYOBY mang tính khả thi và chính xác cao, có 

một mô hình có khả năng dự đoán tốt sẽ mang lại nhiều lợi 

ích cho ngân hàng trong việc dự báo nợ xấu tín dụng, trong 

quy trình thực hiện thì việc áp ụng mô hình Logit-Probit dựa 

trên phần mềm Eviews 8.0 cho thấy kết quả phân tích, đánh 

giá các doanh nghiệp về khả năng trả nợ và dự báo phá sản 

của các doanh nghiệp qua mô hình Z-score. Trong Luận văn 

đã tổng quan về khái niệm những mô hình trong cảnh báo nợ 

xấu tín dụng và rủi ro tín dụng, gồm các mô hình CAEL, mô 

hình chất lượng 6C, mô hình xếp hạng của Moody’s và 

Standard&Poor. Những khái niệm về ngân hàng thương mại 

và giới thiệu chung ngân hàng NAYOBY chi nhánh tỉnh 

Oudomxay, những các khái niệm về nợ xấu và tín dụng, các 

hoạt dộng của ngân hàng, những nguyên nhân phát sinh nợ 

xấu của ngân hàng. Tác giả áp dụng phần mềm Eviews 8.0 

để dự báo, trong đó cũng có phần mềm SPSS nữa mà có thể 

dự báo nợ xấu tín dụng nhưng tác giả dùng phần mềm Eviews 

8.0, về mặt dữ liệu tác giả đã thu thập từ ngân hàng 

NAYOBY chi nhánh tỉnh Oudomxay Lào. Luận văn này tập 

trung nghiên cứu những vấn đề thực trạng nợ xấu của ngân 

hàng NAYOBY từ năm 

 2016-2018 đưa dữ liệu sau đó áp dụng mô hình Logit-Probit 

để đưa ra kết quả để đánh giá, dựa báo nợ xấu tín dụng từ đó 

giảm thiểu nợ xấu tín dụng, rủi ro nợ xấu tín dụng của ngân 

hàng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động kihn doanh 

của ngân hàng. Trong năm tiếp theo thì ngân hàng có  
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thể dự báo nợ xấu sẽ phát sinh từ các khách hàng doanh 

nghiệp trong quá trình cho vay vốn, trả nợ của khách hàng. 

Luận văn này sẽ mang rất nhiều  

lợi ích cho ngân hàng trong quá trình vay vốn cũng nhu dự 

báo nợ xấu tín dụng, dự báo phá sản của các doanh nghiệp 

trong tương lai. 

41  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu phương pháp 

định tuyến hiệu quả trên 

cơ sở định tuyến đa 

đường có cân bằng tải cho 

mạng adhoc 

Trần Thị Thu 

Thảo 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tam 

Được hình thành bởi các kết nối tạm thời giữa các nút mạng 

di động không có sự hỗ trợ của cơ sở hạ tầng mạng cố định, 

mạng MANET có nhiều  

những đặc điểm khác biệt so với mạng không dây và có dây 

truyền thống làm nảy sinh nhiều thách thức và các hướng 

nghiên cứu khác nhau.  

Trong đó vấn đề định tuyến là vấn đề được nhiều nhà nghiên 

cứu tập trung giải quyết nhất. Luận văn đã nghiên cứu thực 

hiện các nghiên cứu 

 tổng quan về mạng MANET, về cơ chế hoạt động của một 

số giao thức định tuyến đa đường và nghiên cứu chi tiết về 

giao thức định tuyến đa 

 đường có cân bằng tải LCMR. Trọng tâm của luận văn là 

nghiên cứu về cơ chế hoạt động và kiểm nghiệm, đánh giá 

hiệu năng định tuyến dữ  

liệu của giao thức định tuyến đa đường LCMR trong mạng 

MANET. Thay vì sử dụng cơ chế cân bằng tải dữ liệu giữa 

các đường theo tỉ lệ các  

giá trị trong chuỗi Fibonacci như trong giao thức FLMB hoặc 

chia đều tải dữ liệu cho các đường như trong giao thức 

MAODV, giao thức LCMR  

tính giá trị bội số chung nhỏ nhất của các thời gian tìm thấy 

đường đi (thời gian định tuyến một gói tin) của các con 

đường giữa một cặp nút nguồn đích.  
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Sau đó sử dụng tỉ lệ giữa các giá trị thời gian định tuyến một 

gói tin / bội số chung nhỏ nhất để tính toán số gói tin được 

truyền trên mỗi con đường  

trong quá trình cân bằng tải. Thời gian định tuyến dữ liệu của 

giao thức LCMR đã được chứng minh về mặt lý thuyết là nhỏ 

hơn thời gian định tuyến 

 dữ liệu của giao thức FMLB và giao thức MAODV. 

42  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu công cụ khai 

phá dữ liệu và ứng dụng 

vào đánh giá hiệu quả làm 

việc của cán bộ công 

chức tại Bộ Nội Vụ nước 

CHDCND Lào 

Oulayvanh 

Kanhalykham 
TS Vũ Đức Thái 

Với sự bung nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là ảnh 

hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay; khai 

phá dữ liệu và phát hiện tri thức đã và đang được áp dụng 

trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bộ Nội Vụ 

Lào là tổ chức trung ương có nhiệm vụ quản lý cán bộ công 

chức cả nước Lào, chịu trách nhiệm quản lý về mặt số lượng 

và hiệu quả. Việc nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật để xây 

dựng hệ hỗ trợ quyết định giúp quản lý và đánh giá hiệu quả 

làm việc của cán bộ công chức tại Bộ Nội Vụ nước 

CHDCND Lào. Vì vậy em mới chọn đề tài: “Nghiên cứu 

công cụ khai phá dữ liệu và ứng dụng vào đánh giá hiệu 

quả làm việc của cán bộ công chức tại Bộ Nội Vụ nước 

CHCDND Lào”. Chương 1 đã tập trung trình bày vấn đề lý 

thuyết về khai phá dữ liệu và giớ thiệu về bộ chỉ số KPI đánh 

giá thực hiện công việc và đây là 2 công cụ liên quan đến 

việc phấn tích các dữ liệu, đo lường và đánh giá hiệu quả 

công việc. Chương 2 đã trình bày chung về tính hình quản lý 

và sử dụng nhân sự của cán bộ công chức và phân tích thực 

trạng hệ thống đánh giá tại Bộ Nội Vụ, các tiêu chí đánh giá, 

bảng quyết định và thuật toán xử lý. Trong luận văn này đã 

dùng thuật toán hàm hồi quy có dạng Y=a1x1+a2x2…anxn+b. 

Chương 3 là chương kết luận của luận văn này đã tập trung 

xây dựng CSDL cần thu thập và nhập vào hệ thống đưa ra 
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ứng dụng thử nghiệm với công thức hàm hồi quy để đánh giá 

hiệu quả công việc sau khi biết được kết quả thử nghiệm có 

đưa ra một số giải pháp để làm cho công việc có hiệu quả tốt 

nhất. Qua thời gian thực hiện luận văn em có thể đạt được 

kết quả như dữ liệu thông tin có công cụ để giúp xử lý làm 

cho thông tin chính xác, có thể kiểm trả được để căn cứ để 

bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ 

luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện 

các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức sau 

đó có đưa ra một số giải pháp để làm cho công việc có hiệu 

quả tốt nhất. Trong tương lai sẽ phát tiển thực hiện việc đánh 

giá hiệu quả làm việc đến các đơn vị khác đặc biệt là các đơn 

vị tại Bộ Nội Vụ và sẽ phát triển hệ thống này để bổ sung 

việc quản lý cán bộ công chức vì theo chiến lược phát triển 

10 năm (2016-2025) của Bộ và Luật cán bộ công chức Lào 

số 74/QH và đây là cơ sở dữ liệu có giá trị khoa học tin cậy 

để giải quyết vấn đề quản lý đội ngũ cán bộ công chức. 
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Nghiên cứu về mã hoá tốc 

độ cao ứng dụng cho các 

mạng cảm biến không 

dây 

Somneuk 

Keothavixay 
TS Đỗ Thị Bắc 

Mật mã là một ngành  khoa học công nghệ mà nhiều lĩnh vực 

ứng dụng phải dùng nhằm đảm bảo an ninh, tính bí mật, tính 

xác thực, chống từ chối và toàn vẹn thông tin. Nhất là trong 

thời đại công nghệ số, thời đại mà mọi hoạt động, mọi giao 

dịch của hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực đều thông qua môi 

trường mạng. Trong chương 01, luận văn đã giới thiệu tổng 

quan về mật mã, mã khối và vai trò của mật mã trong việc 

bảo mật thông tin trên mạng những. Đồng thời phương pháp 

thiết kế mật mã khối và các tiêu chuẩn thiết kế mã khối cũng 

được trình bày để hỗ trợ cho các nội dung trình bày trong 

chương 3. 
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Trong  chương 02, luận văn đã tập chung nghiên cứu nguyên 

lý thiết kế mã khối cho FPGA và CSPN các cấu trúc và 

nguyên lý thiết kế thuật toán mật mã trên FPGA và đánh giá, 

các thông số mô hình đánh giá, nghiên cứu các phân tích, 

đánh giá độ an toàn của thuật toán theo chuẩn NESSIE và 

theo đắc trưng vi sai. 

Trong chương 03 luận văn sẽ trình bảy việc cài đặt thử 

nghiệm một thuật toán trên VHDL, so sánh và đánh giá hiệu 

quả tích hợp của thuật toán trên phần cứng với một số các 

thuật toán khác. Kết quả này có thể hỗ trợ các nhà phát triển 

các môdul bảo mật cho các ứng dụng không dây có thể lựa 

chọn thuật toán phù hợp thông qua các tiêu chí đã được phân 

tích và nêu rõ trong chương 02. Qua đó cũng chỉ ra những 

điểm mạnh của thuật toán khi triển khai thực hiện trên phần 

cứng. 

Trong thời gian nghiên cứu để triển khai thực hiện luận văn 

em đã tự rút ra được nhiều kết luận cho chính bản thân. Như 

nhận thức của em ngay trong phần mở đầu, mật mã là một 

lĩnh vực rộng lớn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau của đời sống công nghệ nên việc nắm vững và sâu sắc 

về nó để xây dựng và phát triển ứng dụng là yêu cầu cần thiết. 

Qua quá trình nghiên cứu em đã thu được một số kết quả sau: 

Về mặt lý thuyết: 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về mã khối. 

- Hiểu thêm các tiêu chuẩn cần đạt được của các thuật toán 

mã khối 

- Nắm vững và hiểu về các nguyên lý xây dựng CSPN, biết 

phân tích để lựa chọn được toán tử phù hợp trong từng điều 

kiện cụ thể đặt ra. 

- Hiểu các chiến lược và kỹ thuật triển khai các thuật toán mã 
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khối trên FPGA nhằm ứng dụng nâng cao hiểu quả tối ưu của 

thiết kế đưa ra trong quá trình thực hiện. 

Về mặt thực hành: 

- Mô phỏng được thuật toán mã hóa khối 64 bit BM-64 phù 

hợp cho các ứng dụng trong WSNs. 

- Triển khai thực hiện BM-64 trên FPGA để so sánh với các 

thuật toán phổ dụng hiện nay. 

Trên cơ sở các nghiên cứu trên, em sẽ có những hướng đi rõ 

ràng để tiếp tục hoàn thiện hơn kiến thức và phát triển tiếp 

các công trình nghiên cứu trong giai đoạn tiếp tới. 

44  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu một số giải 

pháp đảm bảo an ninh hệ 

thống điện toán đám mây 

riêng 

Phayu 

Khounvithong 

TS Nguyễn Đức 

Bình 

Đám mây riêng được định nghĩa là các dịch vụ điện toán 

được cung cấp qua Internet hoặc mạng nội bộ riêng và chỉ để 

chọn người dùng thay vì công chúng. Còn được gọi là đám 

mây nội bộ hoặc đám mây công ty, điện toán đám mây riêng 

mang lại cho các doanh nghiệp nhiều lợi ích của đám mây 

công cộng - bao gồm khả năng tự phục vụ, khả năng mở rộng 

và tính đàn hồi - với sự kiểm soát và tùy chỉnh bổ sung có 

sẵn từ các tài nguyên chuyên dụng trên cơ sở hạ tầng điện 

toán được lưu trữ tại chỗ . Ngoài ra, các đám mây riêng cung 

cấp mức độ bảo mật và quyền riêng tư cao hơn thông qua cả 

tường lửa của công ty và lưu trữ nội bộ để đảm bảo các hoạt 

động và dữ liệu nhạy cảm không bị các nhà cung cấp bên thứ 

ba truy cập. Một hạn chế là bộ phận CNTT của công ty chịu 

trách nhiệm về chi phí và trách nhiệm giải trình của việc quản 

lý đám mây riêng. Vì vậy, các đám mây riêng yêu cầu chi phí 

nhân sự, quản lý và bảo trì giống như quyền sở hữu trung tâm 

dữ liệu truyền thống.  

 

Hai mô hình cho các dịch vụ đám mây có thể được phân phối 

trong một đám mây riêng. Đầu tiên là cơ sở hạ tầng như một 
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dịch vụ (IaaS) cho phép một công ty sử dụng các tài nguyên 

cơ sở hạ tầng như máy tính, mạng và lưu trữ như một dịch 

vụ. Thứ hai là nền tảng như một dịch vụ (PaaS) cho phép một 

công ty cung cấp mọi thứ từ các ứng dụng dựa trên đám mây 

đơn giản đến các ứng dụng doanh nghiệp được kích hoạt 

phức tạp. Các đám mây riêng cũng có thể được kết hợp với 

các đám mây công cộng để tạo ra một đám mây lai, cho phép 

doanh nghiệp tận dụng sự bùng nổ của đám mây để giải 

phóng thêm không gian và mở rộng các dịch vụ điện toán lên 

đám mây công cộng khi nhu cầu điện toán tăng lên. 

 

Điện toán đám mây riêng là mô hình mà hạ tầng đám mây 

được sở hữu bởi một tổ chức, doanh nghiệp và chỉ phục vụ 

cho người dùng của tổ chức, doanh nghiệp đó. Tổ chức, 

doanh nghiệp có trách nhiệm tự thiết lập và bảo trì đám mây 

riêng của mình hoặc có thể thuê vận hành bởi một bên thứ 

ba. Đám mây riêng được các tổ chức, doanh nghiệp lớn xây 

dựng cho mình nhằm khai thác ưu điểm về công nghệ và khả 

năng quản trị của điện toán đám mây mà vẫn giữ được sự an 

tâm về vấn đề an ninh dữ liệu và chủ động trong công tác 

quản lý. 
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Đánh giá về an toàn giao 

thức định tuyến trong 

mạng MANET 

Phonesavanh 

Phongsenpheng 

TS Nguyễn Toàn 

Thắng 

YTỔNG QUAN VỀ MANG MANET 

 

      Mạng ad hoc di động (MANET) bao gồm các miền router 

kết nối lỏng với nhau. Một mạng MANET được đặc trưng 

bởi một hoặc  nhiều  giao diện mange  MANET, các giao 

diện được phân biệt bởi “khả năng tiếp cận không đối xứng”  

thay đổi theo thời gian của nó đối với các router lân cận.  Các 
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router   này nhận dạng và duy trì một cấu trúc định tuyến giữa 

chúng. Các router có thể giao tiếp thông qua các kênh vô 

tuyến động với khả năng tiếp cận không đối xứng, có  thể di 

động và có thể tham gia hoặc rời khỏi mạng bất kì thời điểm 

nào. Để  giao tiếp  với nhau, các nốt mạng ad hoc cần  cấu 

hình giao diện mạng của nó với  địa chỉ  địa phương có giá 

trị trong khu vực của mạng ad hoc đó.  

 

Y Đánh giá ảnh hưởng của tấn công lỗ đen trong các giao 

thức định tuyến AODV, IDSAODV và RAODV 

 

Với kết quả cấu hình mô phỏng đã được xây dựng, luận văn 

đã tiến hành mô phỏng, phân tích kết quả, vẽ biểu đồ các 

tham số hiệu suất với 5 kịch bản: 

 

- Kịch bản 1: So sánh hiệu suất của 3 giao thức AODV, 

IDSAODV và RAODV với số nút lỗ đen tăng dần và nút 

mạng đứng yên. 

 

- Kịch bản 2: So sánh hiệu suất của 3 giao thức AODV, 

IDSAODV và RAODV với tỷ lệ nút lỗ đen trên tổng số nút 

mạng tăng dần và tốc độ di chuyển của nút mạng là 5m/s. 

 

- Kịch bản 3: So sánh hiệu suất của 3 giao thức AODV, 

IDSAODV và RAODV với tỷ lệ nút lỗ đen trên tổng số nút 

mạng tăng dần và tốc độ di chuyển của nút mạng là 10m/s. 

 

- Kịch bản 4: So sánh hiệu suất của 3 ciao thức AODV, 

IDSAODV và RAODV với tỷ lệ nút lỗ đen trên tổng số nút 

mạng tăng dần và tốc độ di chuyển của nút mạng là 15m/s. 
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- Kịch bản 5: So sánh hiệu suất của 3 ciao thức AODV,  

IDSAODV và RAODV với tỷ lệ nút lỗ đen trên tổng số nút 

mạng tăng dần và tốc độ di chuyển của nút mạng là 20m/s. 

 

KẾT LUẬN 

 

 

 

1. Các kết quả của luận văn 

 

Luận văn đã tập trung nghiên cứu về các thách thức, mối đe 

dọa an ninh, ảnh hưởng của tấn công lỗ đen trong giao thức 

AODV, trình  bày  một  số  giải pháp phòng chống tấn công 

lỗ đen là IDSAODV và RAODV.  Đồng  thời  luận văn cũng 

đã sử dụng công cụ mô phỏng NS-2, thực hiện mô phỏng quá 

trình tấn công lỗ đen và giải pháp phòng chống làm giảm ảnh 

hưởng của tấn công lỗ đen thông qua một số kịch bản khác 

nhau. Kết quả mô phỏng cho thấy các kết luận như sau: 

 

- Trong điều kiện bình thường, khi các nút mạng di chuyển 

với tốc độ từ 0 - 20m/s, ciao  thức   AODV  và  IDSAODV 

đạt  hiệu  suất  rất  cao,  ciao  thức RAODV thấp hơn một 

chút. 

 

- Khi mange  xuất  hiện tấn công lỗ đen và số lượng nút lỗ 

đen tăng  dần, hiệu suất của giao thức AODV giảm rõ rệt gây 

ra sự mất mát gói tin lớn.  Giao thức IDSAODV tuy có làm 

giảm ảnh hưởng xấu từ nút lỗ đen, nhưng hiệu quả chưa cao, 

ưu điểm của giải pháp này là không phát sinh gói tin mới, 
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không gây ra trễ trong mạng. Giao thức RAODV đạt hiệu 

suất cao và ổn định hơn hẳn giải pháp trước, tuy nhiên nhược 

điểm của giải pháp này là gây ra trễ  trong  mạng, tổng phí 

cao hơn nhiều lần so với 2 giao thức AODV và IDSAODV.  

 

 

 

YTỔNG QUAN VỀ MANG MANET 

 

      Mạng ad hoc di động (MANET) bao gồm các miền router 

kết nối lỏng với nhau. Một mạng MANET được đặc trưng 

bởi một hoặc  nhiều  giao diện mange  MANET, các giao 

diện được phân biệt bởi “khả năng tiếp cận không đối xứng”  

thay đổi theo thời gian của nó đối với các router lân cận.  Các 

router   này nhận dạng và duy trì một cấu trúc định tuyến giữa 

chúng. Các router có thể giao tiếp thông qua các kênh vô 

tuyến động với khả năng tiếp cận không đối xứng, có  thể di 

động và có thể tham gia hoặc rời khỏi mạng bất kì thời điểm 

nào. Để  giao tiếp  với nhau, các nốt mạng ad hoc cần  cấu 

hình giao diện mạng của nó với  địa chỉ  địa phương có giá 

trị trong khu vực của mạng ad hoc đó.  

 

Y Đánh giá ảnh hưởng của tấn công lỗ đen trong các giao 

thức định tuyến AODV, IDSAODV và RAODV 

 

Với kết quả cấu hình mô phỏng đã được xây dựng, luận văn 

đã tiến hành mô phỏng, phân tích kết quả, vẽ biểu đồ các 

tham số hiệu suất với 5 kịch bản: 

 

- Kịch bản 1: So sánh hiệu suất của 3 giao thức AODV, 
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IDSAODV và RAODV với số nút lỗ đen tăng dần và nút 

mạng đứng yên. 

 

- Kịch bản 2: So sánh hiệu suất của 3 giao thức AODV, 

IDSAODV và RAODV với tỷ lệ nút lỗ đen trên tổng số nút 

mạng tăng dần và tốc độ di chuyển của nút mạng là 5m/s. 

 

- Kịch bản 3: So sánh hiệu suất của 3 giao thức AODV, 

IDSAODV và RAODV với tỷ lệ nút lỗ đen trên tổng số nút 

mạng tăng dần và tốc độ di chuyển của nút mạng là 10m/s. 

 

- Kịch bản 4: So sánh hiệu suất của 3 ciao thức AODV, 

IDSAODV và RAODV với tỷ lệ nút lỗ đen trên tổng số nút 

mạng tăng dần và tốc độ di chuyển của nút mạng là 15m/s. 

 

- Kịch bản 5: So sánh hiệu suất của 3 ciao thức AODV,  

IDSAODV và RAODV với tỷ lệ nút lỗ đen trên tổng số nút 

mạng tăng dần và tốc độ di chuyển của nút mạng là 20m/s. 

 

KẾT LUẬN 

 

 

 

1. Các kết quả của luận văn 

 

Luận văn đã tập trung nghiên cứu về các thách thức, mối đe 

dọa an ninh, ảnh hưởng của tấn công lỗ đen trong giao thức 

AODV, trình  bày  một  số  giải pháp phòng chống tấn công 

lỗ đen là IDSAODV và RAODV.  Đồng  thời  luận văn cũng 

đã sử dụng công cụ mô phỏng NS-2, thực hiện mô phỏng quá 
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trình tấn công lỗ đen và giải pháp phòng chống làm giảm ảnh 

hưởng của tấn công lỗ đen thông qua một số kịch bản khác 

nhau. Kết quả mô phỏng cho thấy các kết luận như sau: 

 

- Trong điều kiện bình thường, khi các nút mạng di chuyển 

với tốc độ từ 0 - 20m/s, ciao  thức   AODV  và  IDSAODV 

đạt  hiệu  suất  rất  cao,  ciao  thức RAODV thấp hơn một 

chút. 

 

- Khi mange  xuất  hiện tấn công lỗ đen và số lượng nút lỗ 

đen tăng  dần, hiệu suất của giao thức AODV giảm rõ rệt gây 

ra sự mất mát gói tin lớn.  Giao thức IDSAODV tuy có làm 

giảm ảnh hưởng xấu từ nút lỗ đen, nhưng hiệu quả chưa cao, 

ưu điểm của giải pháp này là không phát sinh gói tin mới, 

không gây ra trễ trong mạng. Giao thức RAODV đạt hiệu 

suất cao và ổn định hơn hẳn giải pháp trước, tuy nhiên nhược 

điểm của giải pháp này là gây ra trễ  trong  mạng, tổng phí 

cao hơn nhiều lần so với 2 giao thức AODV và IDSAODV.  

 

 

46  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu một số giải 

pháp phòng chống tấn 

công dữ liệu đối với 

website thương mại điện 

tử 

Khatthanam 

Phouchanthavon

g 

TS Nguyễn Đức 

Bình 

Em đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp phòng 

chống tấn công dữ liệu đối với website thương mại điện tử” 

để làm đề tài luận văn cho mình. Em thấy đây là đề tài mang 

tính thực tế cao, giúp cho các nhà quản trị Website có thể làm 

tốt hơn công việc của mình, cũng như đảm bảo an toàn thông 

tin cho doanh nghiệp, công ty. Đồng thời cũng giúp ích rất 

nhiều cho em trong các công việc sau này. 

Bố cục của luận văn chia làm ba phần: 

Chương 1: Tổng quan về an toàn dịch vụ và dữ liệu web và 

lỗi bảo mật thông dụng 
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Chương 2: Các loại tấn công web phổ biến 

Chương 3: Một số giải pháp phòng chống tấn công dữ liệu 

website thương mại điện tử 

Các hình thức tấn công nền Web nhằm khai thác các dữ liệu 

nhạy cảm, có giá trị cao, đặc biệt là đối với các Website 

thương mại điện tử không phải là một đề tài mới, nhưng nó 

mang tính thực tế cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi 

Việt Nam đang tiến hành các chính sách công nghiệp hóa 

hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công nghệ thông tin, đưa tin 

học vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Vì vậy việc nghiên cứu, 

đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ Website trước các hình 

thức tấn công trở thành nhu cầu cấp thiết. 

Đề tài đã cung cấp nội dung cơ sở lý luận và các nội dung cơ 

bản về đảm bảo an toàn dữ liệu cụ thể, phù hợp đối với 

Website. Bởi dưới góc nhìn chung SQL Injection vẫn là một 

trong số những lỗi phổ biến nhất, xác suất gặp phải khá cao, 

được khai thác nhiều do không cần nhiều công cụ hỗ trợ 

nhưng hậu quả mang lại khá lớn, thời gian khắc phục kéo dài 

và chưa triệt để.  

Bên cạnh đó, nội dung luận văn đã giải quyết được phần nào 

về việc phân tích cơ bản, chỉ ra cách hình thành các kỹ thuật 

tấn công của một cuộc tấn công SQL Injection tới một ứng 

dụng Web, thông qua đó đề xuất một mô hình phát triển ứng 

dụng Web an toàn cho các nhà phát triển ứng dụng Web trong 

đó tập trung vào giải pháp đảm bảo và mã hóa an toàn dữ liệu 

của Website thương mại điện tử. Các giải pháp được đề xuất 

trong phạm vi luận văn này tuy chưa đảm bảo tính thời sự, 

mới nhất của tình hình các cuộc tấn công hiện tại, nhưng có 

thể hữu ích khi sử dụng để đề cập và cung cấp một cái nhìn 
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tổng thể, căn bản nhất cho cộng đồng các nhà phát triển ứng 

dụng web hiện tại và sau này. 

47  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu hàm băm trên 

cơ sở mạng hoán vị thay 

thế điều khiển được và 

ứng dụng trong mã hóa 

xác thực văn bản. 

Mithpasa 

Phoumivong 
TS Đỗ Thị Bắc 

Việc nghiên cứu và phát triển các hàm băm mật mã tốt, luôn 

được sử dụng trong thực tiễn nhằm phát triển các thuật toán 

ngày càng tối ưu, hoặc các thuật toán phù hợp cho các ứng 

dụng - một trong những mục tiêu chính được đặt ra nhằm 

nâng cao tính độc lập trong xây dựng các giải pháp an toàn 

thông tin.  

Với mục đích phát triển một hàm băm có độ phức tạp cao có 

khả năng ứng dụng trong thực tiễn em đã chọn đề tài: 

“Nghiên cứu về hàm bămtrên cơ sở mạng hoán vị thay thế 

điều khiển đượcvà ứng dụng trong mã hóa xác thực văn bản” 

cho luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung đề tài nghiên cứu 

gồm có: Thuật toán về hàm băm; mạng chuyển vị thay thế 

điều khiển được; cài đặt mô phỏng thuật toán băm mã hóa 

văn bản; đánh giá độ tin cậy của thuật toán.Trong chương 1, 

luận văn đã trình bày nhưng nội dung tổng quan về hàm băm 

các nguyên lý lý thuyết giới thiều về hàm băm, định nghĩa về 

hàm băm, lịch sự phát triển của hàm băm nhưng các thuộc 

tính an toàn của hàm băm và xu hướng thiết kế của hàm băm. 

Chương 2, luận văn đã tình bày kiến trúc mạng chuyền vị 

thay thế điều khiển được, các phần tử mã hóa cơ bản điều 

khiển được dựa trên mạng chuyển vị thay thế, các phầ tử điều 

khiển cơ bản, nhóm phụ các phần tử U_(2/1) với một đầu ra 

tuyến tính, các phần tử điều khiển được phù hợp với việc thực 

hiện mạng cổng lập trình được dạng trường(FPGA), cấu trúc 

đối xứng ứng dụng cho mã hóa. Chương 3, xây dựng và cài 

đặt chương mô phỏng, trọng chương này luận văn đã trình 

bày nhưng nội dụng xây dựng yêu cầu và phân tích, thiết kế 
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giao diện chương trình, xây dựng thư viện liên kết động, xây 

dựng Add-in cho phần mềm Microsoftword và kết quả thử 

nghiệm đạt được. Qua đợt làm đồ án này, em đã tìm hiểu 

được một số kiến thức về mạng hoán vị điều khiển được dựa 

trên chỉ lệnh bit, cài đặt mô phỏng thành công thuật toán hàm 

băm dựa trên mạng hoán vị điều khiển được trên phần mềm. 

Xây dựng được thư viện HashDLL.dll thuận tiện cho viện sử 

dụng hàm băm vào các chương trình sau này. Xây dựng được 

ứng dụng kiểm tra tính toàn vẹn của một văn bản trên 

Microsoft Word. 

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, nên 

chương trình chưa thực sự hoạt động nhanh như mong muốn, 

chưa tìm hiểu được một số kiến trúc có liên quan, rất mong 

được sự giúp đỡ và đóng góp của thầy cô và các bạn. 

Hướng phát triển của em là sẽ tiến tới lập trình mô phỏng 

thuật toán trên phần cứng, và tìm hiểu thêm các kiến trúc 

khác. 
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Nghiên cứu thiết kế hệ 

thống nhà trồng thông 

minh trong điều kiện khí 

hậu Lào 

Samleth 

Soudtipanya 

PGS.TS Phùng 

Trung Nghĩa 

Hiện nay, nền kinh tế Lào ngày càng phát triển, đời sống của 

người dân cũng ngày càng được nâng cao. Nhu cầu tiêu dùng 

hàng hóa chất lượng cao nói chung và sản phẩm nông nghiệp 

sạch, an toàn nói riêng càng trở nên cấp thiết với người dân. 

Để đáp ứng nhu cầu thiết yếu này, một vài doanh nghiệp tại 

Lào đã đầu tư xây dựng nhà trồng rau, hoa quả, nấm sạch 

(nhà màng, nhà lưới, nhà kính,… gọi chung là nhà trồng 

thông minh). Nhà trồng từ lâu đã được phát triển ở các nước 

phát triển và có khí hậu ôn đới như Âu – Mỹ. Tuy nhiên với 

cụ thể về kinh tế và khí hậu của Lào thì cần có những giải 

pháp thiết kế phù hợp. Do vây, tôi đã chọn đề tài “Nghiên 

cứu thiết kế hệ thống nông nghiệp thông minh có khả năng 

ứng dụng tại Lào” làm luận văn thạc sĩ của mình. 
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Đối tượng nghiên cứu của luận văn là nhà trồng thông minh 

và giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện Lào. 

Phạm vi của luận văn bao gồm nghiên cứu về kiến trúc hệ 

thống, phương pháp thiết kế, thông số kỹ thuật của các thành 

phần trong hệ thống nhà trồng thông minh, giải pháp thiết kế 

nhà trồng thông minh phù hợp với điều kiện thực tế tại Lào. 

Kết quả nghiên cứu phần nào đáp ứng được yêu cầu đã đặt ra 

cho việc thu thập một số thông số môi trường trong nhà trồng 

thông minh. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng cho việc nuôi 

trồng, sản xuất có chất lượng và năng suất cao. Đặc biệt hệ 

thống nhà trồng thông minh giúp làm đa dạng hóa các loại 

cây trồng mà trước đây địa phương không trồng được. Bên 

cạnh đó, với việc điều khiển hệ thống được thực hiện hoàn 

toàn từ xa giúp hạn chế sức lao động của người nông dân, 

đồng thời cũng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên. 

Việc ứng dụng nền tảng Androi kết hợp với các phần cứng 

của Arduino giúp cho quá trình lập trình dễ dàng và có thể 

thay đổi được tùy thuộc yêu cầu điều khiển và khả  năng mở  

rộng của bộ xử lý trung tâm. Ngoài ra với việc giám sát và 

điều khiển hệ thống qua wifi giúp cho việc quản lý thuận tiện 

và dễ dàng hơn khi ở khoảng cách xa. 

Đề tài vườn trồng thông minh được xây dựng về cơ bản đã 

đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên những lợi ích và hiệu 

quả của hệ thống sẽ có giá trị vô cùng to lớn khi hướng phát 

triển lên “intelligent farm” tích hợp các công nghệ xử lý big 

data, trí tuệ nhân tạo để hệ thống có thể tự động cung cấp 

dinh dưỡng, các điều kiện của nhà trồng thích nghi với từng 

loại cây trồng. 
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49  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu một số giải 

pháp đảm bảo an ninh và 

xác thực trong tích hợp 

người dùng đa miền dịch 

vụ của cổng thông tin 

điện tử Viện Khoa học xã 

hội Quốc gia Lào 

Keovivanh 

Syvilay 

TS Nguyễn Đức 

Bình 

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Công nghệ thông tin, 

một trong những ngành mũi nhọn của nhiều quốc gia trên 

thới giới. Sự phát triển vượt bậc đó là kết quả tất yếu của việc 

ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc 

sống như: giáo dục, y tế, kinh tế, khoa học, xây dựng nó đã 

trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống 

hàng ngày của con người. Trong kỷ nguyên bùng nổ thông 

tin, việc tìm kiếm thông tin từ những nguồn dữ liệu khác 

nhau, tích hợp đa miền dịch vụ, đa hệ thống vào chung một 

cổng để giao tiếp và sử dụng là nhu cầu thiết thực cho người 

dùng hiện nay. Tuy nhiên, một hệ thống lớn bao gồm nhiều 

dịch vụ, phần mềm nhỏ sẽ gặp phải vấn đề bảo mật an toàn 

thông tin và xác thực người dùng. Các nguy cơ bị đánh cắp 

dữ liệu người dùng, truy cập không cho phép, phá hoại dữ 

liệu…thường xuyên xảy ra và mang đến hậu quả thiệt hại 

lớn. Xuất phát từ những thực tế trên, tôi đã chọn đề tài 

“Nghiên cứu một số giải pháp đảm bảo an ninh và xác thực 

trong tích hợp người dùng đa miền dịch vụ của cổng thông 

tin điện tử Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào” để nghiên 

cứu cho luận văn thạc sĩ của mình. Chương 1 đã tập trung 

trình bày vấn đề lý thuyết về hệ thống thông tin và vấn đề 

đảm bảo an ninh, phân loại các hệ thống thông tin, đặc điểm 

hệ thống thông tin dữ liệu Viện khoa học xã hội quốc gia Lào, 

và vấn đề bảo mật, an toàn và xác thực người dùng và vấn đề 

an ninh thông tin. Chương 2 đã trình bày về . Một số vấn đề 

an ninh trong hệ thống đa miền dịch vụ, các phương pháp 

đảm bảo an ninh cho người dùng đa miền dịch vụ, phương 

pháp bảo mật định danh người dùng, Các phương pháp đảm 

bảo xác thực danh tính người dùng đa miền dịch vụ, xác thực 

đăng nhập Single Sign On (SSO), xác thực hai yếu tố SMS, 
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Voice, Call, Email. Chương 3 là chương kết luận của luận 

văn này, đã đề xuất và xây dựng giải pháp đảm bảo an ninh 

sử dụng chứng chỉ số và xác thực người dùng đa miền dịch 

vụ bao gồm Google, Facebook, OpenID, cụ thể: Đảm bảo an 

toàn thông tin người dùng với chứng chỉ số, xác thực người 

dùng đa miền dịch vụ trên cổng thông tin điện tử, bảo vệ dữ 

liệu trên đuờng truyền mạng công cộng, hệ thống đảm bảo 

an ninh và xác thực người dùng trên cổng thông tin điện tử 

của viện khoa học xã hội Quốc gia Lào được đề xuất tích hợp 

đăng nhập một lần (SSO 

50  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu kỹ thuật định 

tuyến đa đường hiệu quả, 

tin cậy và tiết kiệm năng 

lượng trên cơ sở cải tiến 

giao thức AOMDV 

Nguyễn Kiên 

Giang 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tam 

Mục tiêu chính đề tài này là nghiên cứu sâu về giao thức định 

tuyến đa đường mới là E2E-LREEMR trên cơ sở cải tiến giao 

thức định tuyến đa đường AOMDV. Giao thức này có khả 

năng tìm nhiều đường không lặp qua các liên kết tin cậy với 

và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả theo điều kiện tài 

nguyên có sẵn để đáp ứng các yêu cầu Chất lượng dịch vụ 

(QoS) khác nhau của các ứng dụng. Mức độ cải tiến về hiệu 

năng của giao thức E2E-LREEMR so với giao thức AOMDV 

sẽ được chứng minh qua các phân tích đánh giá các kết quả 

mô phỏng hai giao thức trên phần mềm mô phỏng NS-2. 

51  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu phương pháp 

mã hóa tiếng nói dùng kỹ 

thuật phân rã ma trận 

không âm 

Phạm Mạnh 

Cường 
PGS.TS Phùng 

Trung Nghĩa 

Luận văn nghiên cứu phương pháp mã hóa nén tiếng nói 

NMF của Xue và N.P.Chien. Trên cơ sở lý thuyết có sẵn tìm 

hiểu phân tích lý thuyết của Xue và N.P.Chien, phân tích và 

cài đặt thuật toán mã hóa NMF của N.P.Chien. Trên cơ sở lý 

thuyết đã phân tích và thuật toán đã cài đặt với các kết quả 

đã đạt được so sánh với một số phương pháp nén khác từ đó 

đưa ra kết luận về ưu điểm của thuật toán NMF mà N.P.Chien 

đã cải tiến đó là đã giảm được độ phức tạp thuật toán, tăng 

khả năng nén mà vẫn đảm bảo được chất lượng file nén. Chỉ 
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ra một số nhược điểm của thuật toán NMF từ đó đưa ra hướng 

phát triển để cải thiện tốt hơn nữa thuật toán NMF. 

52  Thạc Sỹ 

Thuật toán xấp xỉ ứng 

dụng vào một số bài toán 

lớp NP 

Nguyễn Hữu 

Chuyên 
TS Vũ Vinh Quang 

Luận văn nghiên cứu cơ sở toán học của các thuật toán gần 

đúng giải lớp các bài toán thuộc lớp NP và NPC, tìm hiểu chi 

tiết các bước mô tả thuật toán và các yêu cầu thiết kế các 

thuật toán. Trên cơ sở các thuật toán đã nghiên cứu, luận văn 

phân tích một số các bài toán thuộc lớp NP, NPC, xây dựng 

lời giải đúng và gần đúng, đánh giá kết quả. Nghiên cứu mô 

hình 2 bài toán lập lịch trực các ca tại bệnh viện A Thái 

Nguyên bao gồm: Tìm hiểu xây dựng mô hình bài toán, xây 

dựng các ràng buộc thực tế và hàm mục tiêu, thiết lập các 

điều kiện tối ưu. Xây dựng thuật giải các bài toán bằng thuật 

toán tham lam và GA và cài đặt thuật toán trên máy tính điện 

tử. 

53  Thạc Sỹ 

Mô hình đồ thị và ứng 

dụng đối với bài toán 

cộng đồng trên mạng xã 

hội 

Hoàng Văn 

Dũng 
TS Vũ Vinh Quang 

Nội dung chính của luận văn là nghiên mô hình lý thuyết đồ 

thị và ứng dụng vào bài toán phát hiện cộng đồng trên mạng 

xã hội. Các kết quả chính của luận văn bao gồm: Trình bày 

các kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị cùng với một số thuật 

toán cơ bản trên mô hình đồ thị như thuật toán duyệt đồ thị, 

các thuật toán xác định đường đi ngắn nhất. Nghiên cứu các 

khái niệm cơ bản về bài toán cộng đồng trên mạng xã hội, 

các khái niệm về độ đo của đỉnh, độ đo của cạnh. Mô hình 

bài toán cộng đồng và các thuật toán cơ bản. Nghiên cứu chi 

tiết về thuật toán CONGA. Thiết kế chi tiết các thuật toán 

trong mô hình cộng đồng. Thử nghiệm các thuật toán trên các 

ví dụ cụ thể trong môi trường Matlab để khẳng định tính 

chính xác của các thuật toán. Hướng phát triển tiếp sau của 

luận văn là cải tiến các thuật toán phát hiện  cộng đồng và 
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ứng dụng phát hiện cộng đồng trên các mô hình cụ thể trong 

thực tế. 

54  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu một số kỹ 

thuật nén video - Ứng 

dụng trong việc họp giao 

ban trực tuyến, tập huấn, 

đào tạo cán bộ trong 

ngành giáo dục tỉnh 

Quảng Ninh 

Vũ Nam Dương 
PGS.TS Đỗ Năng 

Toàn 

Luận văn nghiên cứu về chuẩn nén MPEG -4 H.264/AVC 

trong hệ thống hội nghị truyền hình ứng dụng trong giao ban 

trực tuyến, tập huấn đào tạo cán bộ ngành giáo dục của Tỉnh 

Quảng Ninh.  Tìm hiểu các chuẩn nén áp dụng trước chuẩn 

nén H.264 để so sánh, phân tích đánh giá từ đó đưa ra những 

kết luận và hướng phát triển tiếp theo 

55  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu phát hiện giới 

tính qua hình ảnh - Ứng 

dụng cho công tác quản lý 

học sinh nội trú của 

Trường Phổ Thông 

DTNT tỉnh Quảng Ninh 

Vũ Văn Dương 
PGS.TS Đỗ Năng 

Toàn 

Luận văn nghiên cứu về công tác quản lý học sinh tại các khu 

nội trú của Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh, nghiên 

cứu về các thuật toán phát hiện giới tính qua hình ảnh - ứng 

dụng cho công tác quản lý học sinh nội trú của Trường phổ 

thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Ninh, sử dụng thuật toán 

CNN (Convolutional Neural Network) để cài đặt trên ngôn 

ngữ Python đánh giá kết quả thực nghiệm của thuật toán. 

56  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu chiến lược 

bảo trì thông tin định 

tuyến trong mạng adhoc 

phân cụm 

Hoàng Xuân 

Giang 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tam 

Luận văn nghiên cứu vấn đề bảo trì thông tin định tuyến trong 

mạng di động phân cụm. Đề tài đã nghiên cứu và trình bày 

các mẫu thiết kế của các chiến lược bảo trì thông tin trạng 

thái cụm và triển khai kiểm tra hiệu năng của ba giao thức 

đại diện cho ba chiến lược  từ chiến lược dựa trên nút đầu 

cụm đến chiến lược phân tán toàn phần. Đề tài đã tập trung 

vào vấn đề xử lý và tổ chức thông tin trạng thái kết nối giữa 

các cụm trình bày các phương pháp triển khai của ba chiến 

lược thông qua ba giao thức CWHO, CWOHO và CNI. Các 

cụm và kết nối giữa chúng được coi như một cấu trúc lớp phủ 

dạng mesh trong đó trạng thái của chúng có thể được bảo trì 

bằng cách chọn một nút đặc biệt trong cụm làm nút đầu cụm 

(CWHO) hoặc bằng cách phân phối thông tin trạng thái này 
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cho tất cả các nút trong mạng (CWOHO). Ở giữa chiến lược 

này, chiến lược chỉ duy trì thông tin trạng thái của các cụm 

lân cận(CNI) cũng được trình bày và triển khai. 

Đề tài đã đánh giá hiệu năng của ba chiến lược đại diện này 

thông qua mô phỏng ba giao thức CWHO, CWOHO và CNI. 

Qua đánh giá hiệu năng của ba giao thức cho thấy bằng cách 

tăng số lượng đường tối đa trong giao thức CWOHO, tỉ lệ 

truyền dữ liệu thành công có thể tăng lên. Tỉ lệ truyền thành 

công của giao thức CWOHO lớn hơn của giao thức CWHO 

và sự khác biệt này sẽ tăng khi số lượng đường tối đa tăng 

lên. Do đó, cấu trúc mesh của CWOHO được sử dụng tốt hơn 

và số lượng đường tối đa là một tham số quan trọng trong 

việc cải thiện tỉ lệ truyền dữ liệu thành công. Chi phí điều 

khiển của giao thức CWOHO cao hơn của giao thức CWHO 

và giao thức CNI vì các cụm trong CWOHO định kỳ quảng 

bá kiểu tràn ngập thông tin kết nối với các cụm lân cận trong 

toàn bộ mạng. Trong khi ở giao thức CWHO, thông tin này 

được truyền qua cấu trúc kết nối các nút đầu cụm. 

57  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu mạng Nơron 

CNN và ứng dụng trong 

bài toán phân loại ảnh 

Lê Cẩm Hà 
TS Nguyễn Đình 

Dũng 

Luận văn nghiên cứu về bài toán phân loại ảnh số (các khái 

niệm cơ bản trong xử lý ảnh số, phân loại ảnh số, một số thuật 

toán tiêu biểu được sử dụng trong phân loại ảnh số). Ngoài 

ra còn trình bày về mạng nơron nhân tạo, tập trung vào mạng 

nơron CNN (Convolutional Neural Netwwork) và các ứng 

dụng của mạng này trong thực tế, đặc biệt trong phân lớp dữ 

liệu ảnh. Sau đó xây dựng chương trình mô phỏng ứng dụng 

mạng CNN trong phân loại ảnh với hai bài toán nhận dạng 

chữ viết tay và giải mã Capcha. Xây dựng các mô hình mạng 

nơ ron CNN để giải quyết hai bài toán này dựa trên tập mẫu 

dữ liệu ảnh chuẩn MNIST có sẵn. Sau khi thử nghiệm học 
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viên có đánh giá hiệu năng của mô hình mạng CNN thu được 

so sánh với một số phương pháp công bố trước đó. 

58  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu ứng dụng IoT 

thông qua mạng di động 

hỗ trợ giám sát hoạt động 

gia súc 

Phạm Thế Bẩy 
TS Hoàng Quang 

Trung 

Việt Nam là nước nông nghiệp và có khí hậu nhiệt đới gió 

mùa nên ngành chăn nuôi gia súc rất phát triển đặc biệt là 

chăn nuôi bò. Ngành chăn nuôi gia súc ở nước ta có tiềm 

năng phát triển lớn vì nhu cầu thịt và sữa của người dân ngày 

càng tăng, điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán có lợi thế 

cho phát triển chăn nuôi bò. Gia súc được nuôi ở tất cả các 

vùng của Việt Nam. Để phát triển ngành chăn nuôi gia súc, 

trở thành một ngành chăn nuôi lớn, chúng ta cần áp dụng kỹ 

thuật hiện đại, giải quyết một số khó khăn và việc quản lý gia 

súc trở nên dễ dàng hơn nhiều. 

IoT và công nghệ truyền thông di động đang hợp nhất với 

nhau và đặc biệt là trong các công nghệ truyền thông di động 

tương lai. Hệ thống IoT cho phép vật được cảm nhận hoặc 

được điều khiển từ xa thông qua hạ tầng mạng hiện hữu, tạo 

cơ hội cho thế giới thực được tích hợp trực tiếp hơn vào hệ 

thống điện toán, hệ quả là hiệu năng, độ tin cậy và lợi ích 

kinh tế được tăng cường bên cạnh việc giảm thiểu sự can dự 

của con người. 

Trong luận văn này, tác giả tập trung “Nghiên cứu ứng dụng 

IoT thông qua mạng di động hỗ trợ giám sát hoạt động gia 

súc” 

- Nghiên cứu tổng quan và đề xuất áp dụng giải pháp áp dụng 

các thuật toán xử lý dữ liệu để phân loại hành vi bò.  

- Ngoài ra, luận văn cũng tiến hành thực hiện thiết kế mạch 

điện tử phần cứng để tạo ra các node mạng cảm phục vụ thu 

thập số liệu về gia tốc chuyển động toàn thân của cá thể bò. 

- Xây dựng thành công một hệ thống mạng cảm biến sử dụng 
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giao thức LoRA, phục vụ cho hoạt động thu thập và truyền 

dữ liệu thời gian thực. 

- Khai thác nền tảng đám mây hỗ trợ IoT để xây dựng thành 

công hệ thống giám sát từ xa các thông số liên quan đến hoạt 

động của cá thể bò.  

- Hướng phát triển tiếp theo là mở rộng tham số giám sát bò. 

Nhiều hành vi hoạt động khác của cá thể bò sẽ được quan 

tâm. Đồng thời tối ưu mạng cảm biến để tiết kiệm chi phí tiêu 

thụ năng lượng cũng như tăng khoảng cách truyền thông giữa 

các node cảm biến. 

- Để xây dựng một hệ thống hỗ trợ giám sát cá thể bò, chúng 

ta có thể lựa chọn một hoặc một số phương thức kỹ thuật 

khác nhau, tùy thuộc vào vị trí địa lý của đàn bò, tiếp theo 

sau đó là khả năng hỗ trợ kết nối thông tin internet hiện tại 

cũng như yêu cầu của phía sử dụng. 

59  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu công nghệ 

IoT và ứng dụng thiết kế 

hệ thống chăm sóc sức 

khoẻ từ xa 

Nông Phạm 

Minh Thái 

PGS.TS Phùng 

Trung Nghĩa 

Internet of Things (IoT) dần len lỏi vào cuộc sống hàng ngày 

của chúng ta, với khoảng 328 triệu thiết bị được kết nối 

Internet mỗi tháng, ngành công nghiệp 4.0 đang phát triển 

với tốc độ chóng mặt. IoT đang có một tác động chưa từng 

thấy đến ngành y tế, cho phép các bác sỹ có thể theo dõi tình 

trạng bệnh nhân từ xa để có các giải pháp và pháp đồ điều trị 

tốt nhất mà giảm gánh nặng quá tải cho bệnh viện và người 

thân. Theo kết quả nghiên cứu và thống kê của Tổ chức Y tế 

thế giới (năm 2014) số bệnh nhân mắc hen phế quản có xu 

hướng ngày càng gia tăng, ước tính có khoảng 334 triệu 

người mắc bệnh hen (tại Việt Nam số người mắc bệnh hen 

khoảng 5% tương đương với 5 triệu người). Dự báo đến năm 

2025 số bệnh nhân có thể tăng lên khoảng 400 triệu người 

trên toàn cầu. Tỷ lệ người tử vong do căn bệnh này mỗi năm 

trên toàn thế giới khoảng 200.000 ca, trong đó tại Việt Nam 
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có khoảng 3.000 ca. [1]Đối với người cao tuổi (NCT) mắc 

bệnh hen suyễn thường lên cơn hen khi trời trở lạnh (hoặc do 

ban đêm nhiệt độ hạ xuống thấp hơn nhiều so với ban ngày). 

Bên cạnh đó độ ẩm trong không khí tăng cao cũng sẽ khuếch 

tán vi khuẩn khiến ảnh hưởng của bệnh hen suyễn càng nặng 

hơn. Bệnh hen suyễn mạn tính ở NCT nếu không xử lý kịp 

thời sẽ gây ra một số biến chứng nguy hiểm như tâm phế mạn 

tính, tràn khí màng phổi hoặc nhiễm bệnh lao kèm theo... 

Nguy hiểm nhất là cơn hen cấp tính, xuất hiện đột ngột, 

không xử trí kịp thời, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng 

người bệnh. [2]Do vậy, thiết kế, xây dựng hệ thống theo dõi 

nhịp thở của bệnh nhân và giám sát thông số nhiệt độ, độ ẩm 

trong phòng của bệnh nhân là vấn đề cấp thiết tại Việt Nam. 

Việc thu thập thông số nhịp thở sẽ giúp việc đánh và điều trị 

bệnh nhân được hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong trường hợp 

bệnh nhân lên cơn hen suyễn khi đang ngủ, việc theo dõi và 

cảnh báo kịp thời sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đối với bệnh 

nhân.Đề tài hướng đến việc nghiên cứu, tìm hiểu và cung cấp 

một cái nhìn tổng quan về IoT: Một số chi tiết kỹ thuật liên 

quan đến các công nghệ trên nền tảng IoT, các giao thức và 

các ứng dụng bao gồm:- Tóm tắt về các giao thức phù hợp 

nhất với các ứng dụng.- Một số các thách thức chính trong 

việc triển khai IoT.- Mối quan hệ giữa các IoT và các công 

nghệ khác bao gồm phân tích dữ liệu lớn (big data), điện toán 

đám mây và điện toán sương mù.- Các nhu cầu hội nhập tốt 

hơn giữa các dịch vụ IoT.- Trường hợp sử dụng dịch vụ chi 

tiết để minh họa cho các giao thức khác nhau để cung cấp các 

dịch vụ IoT mong muốn. 
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60  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu hệ thống tự 

động thu thập dữ liệu về 

lượng nước tiêu thụ tại 

Việt Nam 

Valaphone 

Thephavong 

TS Vũ Chiến 

Thắng 

Trong luận văn này, tác giả nghiên cứu mô hình ứng dụng tự 

động thu thập dữ liệu về lượng nước tiêu thụ tại Việt Nam 

theo mô hình mạng Internet kết nối vạn vật (IoT). Các đồng 

hồ nước được gắn thêm thiết bị đọc chỉ số thông minh và gửi 

dữ liệu về máy chủ trung tâm thông qua sóng vô tuyến RF. 

Các thiết bị đọc chỉ số nước thông minh được kết nối với 

nhau và gửi dữ liệu về cổng trung gian (Gateway) qua chuẩn 

truyền thông không dây IEEE 802.15.4. Gateway có nhiệm 

vụ thu thập dữ liệu và gửi dữ liệu về máy chủ (Server) qua 

đường truyền Internet. Tại máy chủ, các dữ liệu được lưu trữ 

bao gồm: Cơ sở dữ liệu (CSDL) về khách hàng; CSDL về 

người dùng hệ thống; CSDL về các thiết bị đo lượng nước 

tiêu thụ; CSDL về lượng nước tiêu thụ và hóa đơn tiền nước 

của khách hàng. 

Các thiết bị đọc chỉ số nước thông minh sử dụng nguồn năng 

lượng hạn chế bằng pin. Vì vậy, cần thiết phải áp dụng các 

giao thức định tuyến thu thập dữ liệu có sự nhận thức về năng 

lượng cho mạng lưới các thiết bị đọc chỉ số nước thông minh 

nhằm tăng thời gian hoạt động của mạng. Tác giả tập trung 

nghiên cứu đánh giá giao thức định tuyến có sự nhận thức về 

năng lượng EACTP cho mạng lưới thiết bị đọc chỉ số thông 

minh thông qua công cụ mô phỏng Cooja. 

61  Thạc Sỹ 

Nghiên cứu đánh giá giao 

thức định tuyến thu thập 

dữ liệu cho mạng cảm 

biến không dây trong môi 

trường di động 

Akon Vilaysak 
TS Vũ Chiến 

Thắng 

Internet of Things (IoT) dần len lỏi vào cuộc sống hàng ngày 

của chúng ta, với khoảng 328 triệu thiết bị được kết nối 

Internet mỗi tháng, ngành công nghiệp 4.0 đang phát triển 

với tốc độ chóng mặt. IoT đang có một tác động chưa từng 

thấy đến ngành y tế, cho phép các bác sỹ có thể theo dõi tình 

trạng bệnh nhân từ xa để có các giải pháp và pháp đồ điều trị 

tốt nhất mà giảm gánh nặng quá tải cho bệnh viện và người 

thân. Theo kết quả nghiên cứu và thống kê của Tổ chức Y tế 
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thế giới (năm 2014) số bệnh nhân mắc hen phế quản có xu 

hướng ngày càng gia tăng, ước tính có khoảng 334 triệu 

người mắc bệnh hen (tại Việt Nam số người mắc bệnh hen 

khoảng 5% tương đương với 5 triệu người). Dự báo đến năm 

2025 số bệnh nhân có thể tăng lên khoảng 400 triệu người 

trên toàn cầu. Tỷ lệ người tử vong do căn bệnh này mỗi năm 

trên toàn thế giới khoảng 200.000 ca, trong đó tại Việt Nam 

có khoảng 3.000 ca. [1]Đối với người cao tuổi (NCT) mắc 

bệnh hen suyễn thường lên cơn hen khi trời trở lạnh (hoặc do 

ban đêm nhiệt độ hạ xuống thấp hơn nhiều so với ban ngày). 

Bên cạnh đó độ ẩm trong không khí tăng cao cũng sẽ khuếch 

tán vi khuẩn khiến ảnh hưởng của bệnh hen suyễn càng nặng 

hơn. Bệnh hen suyễn mạn tính ở NCT nếu không xử lý kịp 

thời sẽ gây ra một số biến chứng nguy hiểm như tâm phế mạn 

tính, tràn khí màng phổi hoặc nhiễm bệnh lao kèm theo... 

Nguy hiểm nhất là cơn hen cấp tính, xuất hiện đột ngột, 

không xử trí kịp thời, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng 

người bệnh. [2]Do vậy, thiết kế, xây dựng hệ thống theo dõi 

nhịp thở của bệnh nhân và giám sát thông số nhiệt độ, độ ẩm 

trong phòng của bệnh nhân là vấn đề cấp thiết tại Việt Nam. 

Việc thu thập thông số nhịp thở sẽ giúp việc đánh và điều trị 

bệnh nhân được hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong trường hợp 

bệnh nhân lên cơn hen suyễn khi đang ngủ, việc theo dõi và 

cảnh báo kịp thời sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đối với bệnh 

nhân.Đề tài hướng đến việc nghiên cứu, tìm hiểu và cung cấp 

một cái nhìn tổng quan về IoT: Một số chi tiết kỹ thuật liên 

quan đến các công nghệ trên nền tảng IoT, các giao thức và 

các ứng dụng bao gồm:- Tóm tắt về các giao thức phù hợp 

nhất với các ứng dụng.- Một số các thách thức chính trong 

việc triển khai IoT.- Mối quan hệ giữa các IoT và các công 
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nghệ khác bao gồm phân tích dữ liệu lớn (big data), điện toán 

đám mây và điện toán sương mù.- Các nhu cầu hội nhập tốt 

hơn giữa các dịch vụ IoT.- Trường hợp sử dụng dịch vụ chi 

tiết để minh họa cho các giao thức khác nhau để cung cấp các 

dịch vụ IoT mong muốn. 

62   

Điều khiển hạ độ cao vật 

bay sử dụng lý thuyết mờ 

và đại số gia tử với ngữ 

nghĩa hiệu chỉnh 

Ngô Thị Kim 

Anh 
TS Vũ Như Lân 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về lý thuyết mờ 

và đại số gia tử qua đó tập trung nghiên cứu điều khiển hạ độ 

cao vật bay sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử với ngữ 

nghĩa hiệu chỉnh. Trong luận văn, tác giả xây dựng và tính 

toán hết sức cụ thể các chu kỳ điều khiển một cách tường 

minh cho cả hai phương pháp điều khiển mờ và phương pháp 

đại số gia tử với ngữ nghĩa hiệu chỉnh thay cho mô phỏng kết 

quả nghiên cứu. Kết quả nhận được là minh chứng cho khả 

năng sử dụng đại số gia tử thay cho bài toán điều khiển mờ. 

Từ đó so sánh đánh giá hiệu quả phương pháp điều khiển mờ 

và phương pháp điều khiển dựa trên đại số gia tử. Đây là một 

nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong kỹ thuật điều khiển, 

nhằm đạt được kết quả tối ưu trong điều khiển thông minh. 

63   

Nghiên cứu tự động hóa 

quá trình sản xuất xi 

măng tại nhà máy xi 

măng Xuân Thành 

Trịnh Văn Điệp 
PGS.TS Nguyễn 

Thanh Hà 

Hiện nay có rất nhiều thiết bị điều khiển phục vụ cho các bài 

toán tự động hóa, một trong những thiết bị đó là PLC. Tại 

nhà máy xi măng Xuân Thành - Hà Nam hệ thống thiết bị 

điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất tại một số phân 

đoạn còn chưa đem lại hiệu quả cao, vì vậy luận văn nghiên 

cứu tự động hóa quá trình sản xuất xi măng, với trọng tâm là 

nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa quá trình cấp liệu 

trên cơ sở ứng dụng thiết bị PLC S7- 1200.  Luận văn đã 

nghiên cứu tổng quan công nghệ xuất xi măng, hệ thống điều 

khiển tự động hóa quá trình sản xuất xi măng và hệ thống 

điều khiển tự động hóa quá trình cân cấp liệu của nhà máy, 

nêu ra các phương pháp điều khiển tự động hóa quá trình sản 
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xuất và phân tích phương pháp điều khiển logic khả trình. Từ 

đó xây dựng hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất xi măng 

mà trọng tâm là bài toán tự động hóa quá trình cân cấp liệu, 

tác giả nghiên cứu thiết kế cấu hình trạm PLC S7-1200 để 

thực hiện quá trình tự động hóa cân cấp liệu. Xây dựng mô 

hình thuật toán điều khiển trên PLC S7- 1200 và viết chương 

trình điều khiển. Xây dựng giao diện vận hành và cấu hình 

hệ thống trên màn hình HMI kết nối với PLC S7 1200 thực 

điều khiển tự động hóa. Đây là một nghiên cứu ứng dụng 

thiết bị điều khiển có ý nghĩa quan trọng trong việc tự động 

hóa hoàn toàn quá trình sản xuất xi măng tại nhà máy xi măng 

Xuân Thành. 

64   

Nghiên cứu điều khiển 

mờ dựa trên đại số gia tử 

và ứng dụng  điều khiển 

cho đối tượng mô hình 

MISO 

Lê Thị Hải 
TS Nguyễn Duy 

Minh 

Luận văn đã tập trung nghiên cứu các kiến thức về lý thuyết 

mờ, lý thuyết đại số gia tử, phương pháp lập luận mờ, các bộ 

điều khiển mờ, điều khiển mờ dựa trên ĐSGT. Luận văn đã 

phân tích kỹ về các giải pháp xây dựng phương pháp lập luận 

mờ dựa trên ĐSGT và xây dựng bộ điều khiển mờ trên 

ĐSGT. 

Cài đặt phương pháp lập luận xấp xỉ mờ dựa trên ĐSGT sử 

dụng phần mềm mô phỏng Matlabsimulink trong các bài toán 

điều khiển mờ cho đối tượng mô hình MISO (Mô hình điều 

khiển máy bay hạ độ cao của Ross, điều khiển sử dụng động 

cơ một chiều điều chỉnh góc quay). Trên cơ sở kết quả cài 

đặt có so sánh và đánh giá kết quả cài đặt các phương pháp 

lập luận xấp xỉ mờ dựa trên ĐSGT và các phương pháp điều 

khiển khác. 

65   

Điều khiển hạ độ cao vật 

bay sử dụng lý thuyết mờ 

và Đại số gia tử 

Nguyễn Thị Hoa TS Vũ Như Lân 

Như đã trình bày trong phần mở đầu, đề tài “Nghiên cứu ứng 

dụng đại số gia tử trong điều khiển” là một đề tài phong phú 

và phức tạp. Cụ thể, sử dụng đại số gia tử giải quyết các bài 

toán điều khiển phi tuyến mà các bài toán này có các tham số 
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bất định. Trong bản luận văn này,  trình bày một số vấn đề 

sau:                                                                                                                                                                                                        

+ Nghiên cứu lý thuyết mờ, bộ điều khiển mờ và ứng dụng 

của nó trong bài toán điều khiển. Xây dựng được thuật toán 

điều khiển.                           + Nghiên cứu lý thuyết đại số gia 

tử và ứng dụng đại số gia tử xây dựng thuật toán thực hiện 

bài toán điều khiển.                                                     + So 

sánh một số lợi điểm của phương pháp điều khiển sử dụng 

đại số gia tử so với điều khiển mờ truyền thống trong bài toán 

cụ thể “Điều khiển máy bay hạ cánh”. 

66   

Điều khiển và ổn định 

mực nước ứng dụng bộ 

điều chỉnh PID và logic 

mờ 

Mẫn Thị Hoa 
TS Dương Chính 

Cương 

Luận văn đã giới thiêụ tổng quan về ứng dụng  của lĩnh vực 

điều khiển và ổn định mực nước trong thực tế và nguyên lý 

hoạt động  cũng như ứng dụng của bộ điều chỉnh PID và bộ 

điều khiển logic mờ.  Trong luận văn tác giả thực hiện mô 

phỏng và đánh giá hiệu quả của các bộ điều khiển bằng phần 

mềm Matlab-Simulink cho hệ thống bồn nước. Qua kết quả 

thực nghiệm thu được cho thấy  để thực hiện giám sát điều 

khiển và ổn định mực nước có nhiều phương pháp khác nhau.  

Song mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng,  

tất cả đều nhằm mục đích đảm bảo tính chính xác, tính hiệu 

quả, tính hợp lý và giúp giảm bớt chi phí sản xuất.  Ở đây có 

hai phương án được lựa chọn đó là phương án sử dụng bộ 

điều chỉnh PID kinh điển và phương án điều khiển logic mờ. 

Dựa trên kết quả thu được của hai phương án này cho thấy 

bộ điều khiển logic mờ cho chất lượng tốt hơn, thể hiện ở 

chỗ: thời gian đáp ứng nhanh hơn và không có độ quá điều 

chỉnh. Đây là một nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong 

thực tiễn điều khiển và giám sát hệ thống chất lỏng, nhằm đạt 

được những hiệu quả tối ưu và tiết kiệm tối đa chi phí. 



 

 

 

 

STT 

TRÌNH 

ĐỘ  

ĐÀO 

TẠO 

TÊN ĐỀ TÀI 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

HỌ VÀ TÊN  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

NỘI DUNG TÓM TẮT 

67   

Nghiên cứu nâng cao chất 

lượng hệ điều khiển 

chuyển động ổn định tần 

số máy phát điện ĐieZel 

Võ Văn Hùng 
PGS.TS Võ Quang 

Lạp 

Đề tài nêu ra, bản luận văn đã giải quyết đầy đủ, trọn vẹn 

được tổng quan về điều tốc của Diezen, để ổn định tần số 

máy phát điện trên cơ sở đó xây dựng sơ đồ cấu trúc hệ ổn 

định tốc độ của Diezen (ổn định vị trí). 

      - Tổng hợp được hệ truyền động, đó là hệ truyền động 

PWM – Động cơ một chiều, thông qua mô phỏng khẳng định 

chất lượng, đảm bảo để truyền động hệ điều tốc động cơ 

Diezel . 

      - Khảo sát, tính toán và mô phỏng thành công hệ ổn định 

tốc độ với bộ điều khiển vị trí là khâu PD tuyến tính.Từ nhận 

xét về quá trình phi tuyến của mạch vòng phản hồi vị trí đã 

đề xuất việc nâng cao chất lượng của hệ bằng bộ điều khiển 

mờ. Kết quả mô phỏng hệ điều khiển truyền động với bộ điều 

khiển mờ  chất lượng đã nâng cao hơn hẳn so về độ ổn định 

vị trí của bộ điều khiển tuyến tính. 

       Bản luận văn tuy đạt được một số kết quả, song chỉ dừng 

lại ở mặt lý thuyết và mô phỏng. Nghiên cứu và hoàn chỉnh 

những thiếu sót, tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng vào thực tế. 
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Nghiên cứu ứng dụng 

điều khiển vị trí cho hệ 

truyền động trục cán 

trong dây truyền cán 

nóng liên tục 

Trần Thị Bích 

Huyền 

PGS.TS Võ Quang 

Lạp 

Với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng điều khiển vị trí cho hệ 

truyền động trục cán trong dây truyền cán nóng liên tục”,  bản 

luận văn đã giải quyết tương đối đầy đủ yêu cầu đặt ra, đảm 

bảo yêu cầu của bản luận văn thạc sỹ kỹ thuật. Bản luận văn 

đã giải quyết và cho các kết quả sau:                           - Đã 

nghiên cứu tổng quan về lý thuyết truyền động vị trí , tổng 

quan về cán nóng trong dây truyền cán nóng liên tục từ đó đi 

sâu ứng dụng để nghiên cứu giải quyết hệ điều khiển chuyển 

động lực căng ở chế độ cán thô.                                                                                                                      

- Chọn được sơ đồ hệ truyền động thích hợp của dây truyền 

cán nóng liên tục trong thực tế, từ đó đã khảo sát tính toán và 

tổng hợp hệ với mạch vòng lực căng (vị trí) được dùng bộ 
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điều khiển tuyến tính PID, thông qua mô phỏng giúp cho việc 

đánh giá sơ bộ chất lượng của hệ                           - Để nâng 

cao chất lượng luận văn đã ứng dụng bộ điều khiển mờ trượt 

trong mạch vòng lực căng, kết quả xây dựng được bộ điều 

khiển mờ trượt và ứng dụng nó vào trong sơ đồ, thông qua 

mô phỏng cho thấy chất lượng của hệ được nâng cao so với 

bộ điều khiển tuyến tính PID. Có thể xem kết quả này là kết 

quả nổi trội của bản luận văn.                                                                                                                                                       

Kết quả bản luận văn là tài liệu quý phục vụ cho việc nghiên 

cứu , giảng dạy và học tập trong lĩnh vực kỹ thuật. Tuy nhiên 

bản luận văn này chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết , 

thông qua mô phỏng trên phần mềm Matlab simulink nhằm 

đánh giá chất lượng của hệ. Để nghiên cứu và ứng dụng vào 

thực tế bản luận văn cần hoàn chỉnh về mặt lý thuyết đồng 

thời phải được kiểm nghiệm trên mô hình thực tế, lúc này 

mới có khả năng áp dụng vào thực tế sản xuất. 
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Ứng dụng hệ luật mờ cho 

điều khiển lò nhiệt từ 

phân cụm trừ dữ liệu 

Lương Thanh 

Hưởng 

TS Trần Mạnh 

Tuấn - PGS.TS Lê 

Bá Dũng 

Luận văn nghiên cứu về tổng quan  phân cụm trừ dữ liệu. Từ 

các thuật toán trong phân cụm trừ dữ liệu ta xây dựng hệ luật 

mờ cho phân cụm trừ. Hệ luật mờ được xây dựng từ dữ liệu 

vào ra của hệ thống điều khiển. Qua đó ta xem sét đánh giá 

hệ điều khiển mờ qua lý huyết tập mờ. Qua đó ứng dụng  hệ 

luật mờ cho điều khiển lò nhiệt từ phân cụm trừ dữ liệu bằng 

cách phát biểu bà toán điều khiển để xây dựng mô hình động 

học của hệ thống lò nhiệt bằng cách thu thập dữ liệu để và 

xây dựng hệ luật từ phân cụm trừ. Quá trình điều khiển nhiệt 

độ của lò nhiệt được mô phỏng  bằng phần mềm toán học  

MatLab . Sau khi đạt được kết quả từ quá trình điều khiển lò 

nhiệt ta đem kết quả này so sánh với kết quả đã có của chuyên 

ra để tìm ra hướng phát triển của đề tài cũng như  hạn chế 

của đề tài. 
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Ứng dụng thuật toán 

ADABOOST và HOG 

vào hệ thống trợ lái thông 

minh ADAS để phát hiện, 

phân loại các phương tiện 

chuyển động 

Nguyễn Thị Mai TS Lê Hùng Linh 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về ứng dụng của 

thuật toán ADABOOST và HOG vào hệ thống trợ lái thông 

minh ADAS, áp dụng thêm kĩ thuật ROI để tăng tốc độ xử lý 

tín hiệu, tăng hiệu suất phát hiện vật, giảm tỉ lệ cảnh báo lỗi 

cho hệ thống. Đây là một nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng 

trong thực tiễn nhằm cảnh báo cho các phương tiện lưu thông 

trên đường, và từ đây tạo tiền đề xây dựng cho các hệ thống 

cảnh báo thông minh khác. 
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Nghiên cứu giảm sóng 

hài dòng điện cho nghịch 

lưu điện mặt trời nối lưới 

bằng kỹ thuật điều chế sử 

dụng chu kỳ chuyển 

mạch thay đổi 

Hoàng Thị Ngọc 
TS Dương Chính 

Cương 

Trong luận văn này, tác giả đã trình bày nhu cầu của điện mặt 

trời ngày càng tăng do tính bền vững và thân thiện với môi 

trường trong khi tiềm năng vô cùng lớn. Vì nguồn năng lượng 

điện mặt trời là phi tuyến, loãng và không liên tục. Do đó, 

nguồn năng lượng này cần được nối lưới để có được một 

nguồn điện có chất lượng tốt với giá thành rẻ thông qua các 

bộ nghịch lưu. Tuy nhiên, sóng hài của các bộ nghịch lưu nối 

lưới này ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng điện năng của hệ 

thốngđiện. 

 Để nâng cao chất lượng cũng như để đảm bảo an toàn trong 

vận hành ổn định và truyền tải điện năng, các tiêu chuẩn nối 

lưới nghiêm ngặt đã được ban hành. Điều này đòi hỏi các 

nguồn điện phân tán phải có các tính năng kỹ thuật ngày càng 

cao trong việc giảm sóng hài và đáp ứng động trong vận hành 

bình thường cũng như khi trải qua sự cố. 

 Việc nghiên cứu giảm sóng hài trong nghịch lưu nối lưới sẽ 

góp phần làm giảm kích thước và chi phí thiết bị đồng thời 

nâng cao chất lượng điện năng của hệ thống điện. 

 Tác giả đã đề xuất phương pháp điều chế với tần số chuyển 

mạch thay đổi dựa vào giải thuật di truyền mà không làm 

tăng tổn hao chuyển mạch. Sóng hài của phương pháp đề 

xuất giảm thấp đáng kể so với các phương pháp đã được công 
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bố gần đây thông qua các kết quả mô phỏng và thí nghiệm. 

Phương pháp đề xuất cũng đã xem xét tổn hao chuyển mạch 

một cách định lượng. Tính hiệu quả của phương pháp đề xuất 

còn thể hiện ở khả năng khử hài lựa chọn và khả năng trải 

phổ nên không cần bộ lọc phụ và phù hợp cho các ứng dụng 

trong thông tin và quân sự do không còn nhiễu âm. 
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Nghiên cứu điều khiển PI 

mờ dựa trên đại số gia tử 

và ứng dụng trong điều 

khiển 

Lê Thị Nhung 
TS Nguyễn Duy 

Minh 

Trong luận văn đã chú trọng nghiên cứu, trình bày những 

kiến thức cơ bản về biến ngôn ngữ và mô hình mờ, phương 

pháp điều khiển mờ là cơ sở để phát triển phương pháp điều 

khiển mờ dựa trên ĐSGT từ đó áp dụng vào giải bài toán. 

Tập trung nghiên cứu các kiến thức về lý thuyết mờ, lý thuyết 

đại số gia tử, phương pháp lập luận mờ, các bộ điều khiển 

mờ, điều khiển mờ dựa trên ĐSGT. Luận văn đã phân tích kỹ 

về các giải pháp xây dựng phương pháp lập luận mờ dựa trên 

ĐSGT và xây dựng bộ điều khiển mờ trên ĐSGT. Cài đặt 

phương pháp lập luận xấp xỉ mờ dựa trên ĐSGT sử dụng 

phần mềm mô phỏng Matlapsimulink trong các bài toán điều 

khiển mờ cho đối tượng “Mô hình điều khiển đèn chiếu sáng 

trong phòng học, điều khiển sử dụng cảm biến điều chỉnh ánh 

sáng của bóng đèn theo giá trị đặt”. Trên cơ sở kết quả cài 

đặt có so sánh và đánh giá kết quả cài đặt các phương pháp 

lập luận xấp xỉ mờ dựa trên ĐSGT và các phương pháp điều 

khiển khác. 
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Nghiên cứu thiết kế nâng 

cao chất lượng hệ điều 

khiển chuyển động cân 

băng định lượng trong hệ 

thống cấp liệu cho lò hơi 

nhà máy nhiệt điện 

Vũ Thị Phúc 
PGS.TS Nguyễn 

Thanh Hà 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về cân băng định 

lượng trong công nghiệp, nêu ra được ý nghĩa và tầm quan 

trọng của cân băng định lượng trong dây chuyền sản xuất. 

Ứng dụng được bộ điều khiển mờ thích nghi (điều khiển 

thông minh) để xây dựng hệ điều khiển mới nhằm nâng cao 

chất lượng của hệ điều khiển thay thế cho những thiết bị điều 

khiển thủ công trước kia. Luận văn đã nghiên cứu được 2 bộ 
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điều khiển, tìm ra bộ điều khiển thông minh nhất để ứng dụng 

vào thực tế sản xuất. 
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Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống truyền thông không 

dây trong trang trại sử 

dụng công nghệ IOT 

Phạm Thị Tiêm TS Lê Hùng Linh 

Luận văn đã giới thiệu mục đích của việc áp dụng IOT vào 

trong nông nghiệp, đưa ra các phương pháp truyền thông 

không dây đang sử dụng trong thực tế. Từ đó luận văn tập 

trung nghiên cứu các giao thức truyền thông và cách đưa dữ 

liệu lên mạng internet để giám sát và điều khiển từ xa. Luận 

văn sử dụng chuẩn truyền thông Lora để truyền tín hiệu giữa 

module điều khiển giám sát tới module truyền thông. Luận 

văn đã xây dựng sơ đồ khối của hệ thống gồm hai khối, đó là 

khối điều khiển, giám sát  và khối truyền thông.Các linh kiện 

chính trong hệ thống gồm Atmega 328, cảm biến nhiệt độ, 

độ ẩm DHT11, LCD16x2, module sim800L, module Lora 

Ra02. Từ đó đã xây dựng lên sơ đồ nguyên lý module điều 

khiển và giám sát và khối truyền thông. Tác giả cũng đã xây 

dựng mô hình thực nghiệm 2 module điều khiển giám sát và 

khối truyền thông, kết nối với nhau và gửi thông số nhiệt độ 

và độ ẩm lên mạng internet, giá trị được hiển thị lên trang 

web đã được tạo. Đây là một nghiên cứu có ý nghĩa quan 

trọng trong việc giám sát các thông số hoạt động cũng như 

điều khiển các thiết bị trong trang trại 

75   

Điều khiển PID ứng dụng 

cho điều khiển thiết bị 

bay loại bốn động cơ 

Vũ Văn Tiến 
PGS.TS Lê Bá 

Dũng 

Luận văn nghiên cứu mô hình động lực học, từ đó đưa ra 

phương trình động lực học của thiết bị bay loại 4 động cơ. 

Luận văn trình bày một số thuật toánđiều khiển  PID ứng 

dụng cho điều khiển thiết bị bay loại 4 động cơ. Trên cơ sở 

nghiên cứu bộ điều khiển PID ứng dụng điều khiển thiết bị 

bay loại 4 động cơ, luận văn đã mô phỏng hoạt động của 

Quadrotor tại 1 số vị trí cơ bản trên Simulink. 
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Nghiên cứu phương pháp 

giám sát nhiệt độ, độ ẩm 

của kho lạnh qua mạng 

Internet 

Nguyễn Huy 

Toàn 
TS Lê Hùng Linh 

Luận văn đã giới thiệu mục đích của việc giám sát nhiệt độ, 

độ ẩm của kho lạnh, đưa ra các phương pháp giám sát từ đơn 

giản đến những phương pháp tiên tiến. Từ đó luận văn tập 

trung nghiên cứu các giao thức truyền thông và cách đưa dữ 

liệu lên mạng internet để giám sát từ xa. Trong luận văn sử 

dụng giao thức truyền thông Modbus RTU dùng đường 

truyền RS485 và đưa dữ liệu lên mạng sử dụng giao thức 

HTTP. Luận văn đã xây dựng sơ đồ khối của hệ thống giám 

sát gồm hai khối, đó là khối cảm biến và khối truyền thông. 

Hệ thống sử dụng vi xử lý Atmega 328, cảm biến nhiệt độ, 

độ ẩm DHT22, LCD16x2, module wifi ESP8266 là các linh 

kiện chính. Từ đó đã xây dựng lên sơ đồ nguyên lý khối cảm 

biến và khối truyền thông. Tác giả cũng đã xây dựng mô hình 

thực nghiệm 2 khối cảm biến và khối truyền thông, kết nối 

với nhau và gửi thông số nhiệt độ và độ ẩm lên mạng internet, 

giá trị được hiển thị lên trang web đã được tạo. Đây là một 

nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc giám sát các 

thông số hoạt động của kho lạnh, cũng như giám sát thông số 

hoạt động của các thiết bị trong công nghiệp nói chung. 
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Nghiên cứu điều khiển 

công suất hệ thống điện 

mặt trời nối lưới 3 pha 

Phạm Thị Thoan 
PGS.TS Lại Khắc 

Lãi 

Luận văn đã tập trung nghiên cứu giải quyết một số nội dung 

chính sau: Nghiên cứu tổng quan đề cập tổng quan một số 

kiến thức về các bộ chuyển đổi một chiều - một chiều, chuyển 

đổi một chiều - xoay chiều. Nguyên tắc biểu diễn và điều 

khiển hệ thống 3 pha trên các hệ qui chiếu α,β và hệ qui chiếu 

d,q . Tìm hiểu nguồn gốc, đặc tính của năng lượng mặt trời, 

pin mặt trời; các mô hình  khai thác sử dụng năng lượng mặt 

trời từ truyền thống đến hiện đại;  hệ thống điện mặt trời làm 

việc độc lập và nối lưới. Xây dựng cấu trúc hệ thống điện 

mặt trời nối lưới 3 pha, xây dựng mô hình toán các phần tử 

chức năng trong hệ thống. Đề xuất thuật toán điều khiển công 
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suất tác dụng và công suất phản kháng hệ thống điện mặt trời 

bơm vào lưới. Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển 

công suất. Các kết quả mô phỏng cho thấy tính khả thi của 

thuật toán điều khiển. 
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Ứng dụng logic mờ để 

góp phần nâng cao chất 

lượng khi khởi động động 

cơ đồng bộ công suất lớn 

Nguyễn Thị 

Thơm 

PGS.TS Nguyễn 

Hữu Công-TS Vũ 

Ngọc Kiên 

Động cơ đồng bộ có nhiều ưu điểm vượt trội so với động cơ 

không đồng bộ, tuy nhiên do có cấu tạo phức tạp, nên việc 

điều khiển nó trong cả quá trình khởi động và làm việc đều 

khó khăn hơn. Trong quá trình khởi động, việc lựa chọn 

chính xác thời điểm đưa nguồn kích từ vào Rotor là rất quan 

trọng, nó giúp cho động cơ khởi động êm, không xảy ra xung 

đột dòng điện và mô men giúp nâng cao tuổi thọ cua động cơ 

và các kết cấu cơ khí, quá trình này được gọi là “bắt” đồng 

bộ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy: ở tốc độ ≥90% tốc độ 

đồng bộ là thời điểm thích hợp để đưa dòng kích từ vào, tuy 

niên việc này hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm và chỉ 

mang tính tương đối. Việc “bắt” đồng bộ còn phụ thuộc vào 

biên độ, sự hòa hợp giữa pha dòng Rotor với nguồn DC, Với 

những động cơ khác nhau, thông số khác nhau, công suất 

khác nhau, thì thời điểm “bắt” đồng bộ cũng khác nhau. Điều 

kiện tốc độ lớn hơn 90% tốc độ đồng bộ mới chỉ là điều kiện 

cần, Do đó tác giả đề xuất thêm một thuật toán nhằm nâng 

cao chất lượng khi khởi động động cơ đồng bộ công suất lớn. 

Trong nghiên cứu của mình, học viên đã mô hình hóa và mô 

phỏng quá trình khởi động động cơ bằng phương pháp xác 

định cả tốc độ và sử dụng bộ điều khiển mờ tĩnh để “bắt” 

đồng bộ. Kết quả mô phỏng cho thấy, bộ điều khiển mờ tuy 

có trễ khi làm việc, tuy nhiên đã xác định khá chính xác thời 

điểm thích hợp để đưa dòng kích từ vào. Cũng trong nghiên 

cứu của mình, học viên đã phối hợp cùng với nhóm nghiên 

cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2018 – 2020 
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để triển khai mô hình thực nghiệm tại một trạm bơm có sử 

dụng động cơ đồng bộ công suất đến 500KW. Các kết quả 

thực nghiệm đã phản ánh tính đúng đắn của thuật toán. Đề 

tài hoàn thành đã bổ sung thêm một thuật toán khởi động cho 

động cơ. Việc nghiên cứu nên được được tiếp tục thực hiện 

và thử nghiệm trên mô hình hệ thống để đưa ra một thuật toán 

tối ưu nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của động cơ, tiết 

kiệm năng lượng tới mức tối đa. 
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Nghiên cứu hệ thống điều 

khiển vị trí động cơ 

không đồng bộ rotor lồng 

sóc với phương pháp điều 

chế véc tơ không gian 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 

PGS.TS Lại Khắc 

Lãi 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về cách biểu diễn 

hệ thống điện 3 pha trên các hệ tọa độ, biến tần và các phương 

pháp điều khiển biến tần. Qua đó luận văn tập trung nghiên 

cứu mô hình toán của động cơ không đồng bộ ba pha và tổng 

hợp mạch vòng tốc độ. Trong luận văn, tác giả thực hiện mô 

phỏng hệ thống điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ bằng 

bộ điều khiển mờ trên phần mềm Matlab - Simulink. Các kết 

quả mô phỏng cho thấy hệ thống điều khiển vị trí động cơ dị 

bộ sử dụng biến tần điều chế véc tơ không gian với mạch 

vòng điều khiển dòng điện và mạch vòng điều khiển tốc độ 

sử dụng PID kinh điển, mạch vòng điều khiển vị trí sử dụng 

bộ điều khiển logic mờ đáp ứng yêu cầu chất lượng hệ thống. 
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Nghiên cứu thuật toán 

xác định và duy trì điểm 

làm việc có công suất cực 

đại của hệ thống lai điện 

gió và điện mặt trời nối 

lưới 

Bùi Thị Huyền 

Trang 

PGS.TS Lại Khắc 

Lãi 

Luận văn đã thực hiện giới thiệu tổng quan về bộ biến đổi 

một chiều - một chiều  DC-DC , biến đổi một chiều sang xoay 

chiều DC-AC ,  các phép chuyển đổi, điều chế độ rộng xung, 

điều khiển bộ chuyển đổi DC-AC và các vấn đề hòa nguồn 

điện với lưới, các hệ thống tích hợp điện gió và điện mặt trời 

nối lưới. Trong luận văn , tác giả thực hiện mô phỏng thuật 

toán điều khiển bám điểm làm việc tối ưu của hệ thống điện 

gió và mặt trời nối lưới trên phần mềm Matlab- Simulink. 

Các kết quả mô phỏng cho thấy thuật toán xác định và duy 

trì điểm làm việc có công suất cực đại đảm bảo cho hệ thống 
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tích hợp điện gió và điện mặt trời luôn bám điểm làm việc có 

công suất cực đại khi điều kiện môi trường thay đổi là ổn 

định. 
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Xây dựng Scada cho mô 

hình hệ thống điện năng 

lượng mặt trời hòa lưới - 

ứng dụng tại thành phố 

Lào Cai 

Phạm Xuân Vũ 

PGS.TS Nguyễn 

Hữu Công-TS Vũ 

Ngọc Kiên 

Nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt, việc khai 

thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đang là một 

vấn đề cấp bách cần được triển khai trên toàn thế giới cũng 

như ở Việt Nam, trong đó có hệ thống điện năng lượng mặt 

trời. Trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã có 

những chính sách quy định việc hòa lưới, mua bán nguồn 

điện này. Tuy nhiên việc theo dõi và vận hành chỉ mang tính 

chất cục bộ, việc quản lý chưa được thực hiện từ xa. Đề tài 

này trình bày một giải pháp xây dựng một hệ SCADA để điều 

khiển và giám sát các trạm năng lượng mặt trời, tiến tới hoàn 

thành một công cụ có thể chuyển giao cho Công ty điện lực 

EVN trong quá trình kiểm soát và vận hành hệ thống điện 

năng lượng mặt trời hòa lưới. 

 + Hệ thống SCADA được thiết kế đã nhận được các dữ liệu 

cần thiết truyền về từ hiện trường thông qua Router F3425 

và Vigo 2912. 

 + Các dữ liệu từ hiện trường được gửi về phòng điều khiển 

trung tâm hoàn toàn chính xác. Thuận tiện cho việc theo dõi 

và vận hành. 

 + Cho phép điều khiển, giám sát từ xa. Đồng thời lưu trữ các 

lịch sử thông tin, lịch sử vận hành. Vẽ biểu đồ năng lượng và 

đưa ra các cảnh báo cần thiết. 

   +Từ kết quả nghiên cứu thử nghiệm tại công ty cổ phần cơ 

điện tử ASO là cơ sở để xây dựng hoàn thiện phần mềm mang 

tính thương mại để chuyển giao cho các đơn vị sử dụng khác. 
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Giải pháp nâng cao hệ số 

công suất Cos ϕ của động 

cơ đồng bộ công suất lớn 

Lê Thị Hải Yến 

PGS.TS Nguyễn 

Hữu Công-TS Vũ 

Ngọc Kiên 

Động cơ đồng bộ có nhiều ưu điểm vượt trội so với động cơ 

không đồng bộ, tuy nhiên do có cấu tạo phức tạp, nên việc 

điều khiển nó trong cả quá trình khởi động và làm việc đều 

khó khăn hơn. Trong nghiên cứu của mình, học viên đã mô 

hình hóa và mô phỏng quá trình làm việc của động cơ đồng 

bộ. Kết quả mô phỏng cho thấy, bộ điều khiển đã làm việc 

tốt ở chế độ tự động khi dò tìm được giá trị công suất tối ưu, 

sau đó ổn định tốt giá trị hệ số công suất này bằng thuật toán 

điều khiển PID, với những động cơ khác nhau, thông số khác 

nhau, công suất khác nhau, hệ số công suất cũng khác nhau, 

nhất là những động cơ đã cũ, đã qua bảo dưỡng, sửa chữa, 

các thông số cũng đã bị thay đổi. Do đó trong quá trình làm 

việc, bộ điều khiển kích từ phải nhận dạng và điều khiển 

được giá trị hệ số công suất tối ưu. Cũng trong nghiên cứu 

của mình, học viên đã phối hợp cùng với nhóm nghiên cứu 

của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2018 – 2020 để 

triển khai mô hình thực nghiệm tại một trạm bơm có sử dụng 

động cơ đồng bộ công suất đến 500KW. Các kết quả thực 

nghiệm đã phản ánh tính đúng đắn của thuật toán. Đề tài hoàn 

thành đã bổ sung thêm một thuật toán điều khiển kích từ cho 

động cơ. Việc nghiên cứu nên được được tiếp tục thực hiện 

và thử nghiệm trên mô hình hệ thống để đưa ra một thuật toán 

tối ưu nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của động cơ, tiết 

kiệm năng lượng tới mức tối đa. 
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Điều khiển con lắc ngược 

sử dụng lý thuyết mờ và 

đại số gia tử 

Nguyễn Thị Yến TS Vũ Như Lân 

Luận văn nghiên cứu đưa lý thuyết mờ và đại số gia tử vào 

điều khiển cân bằng con lắc ngược trong 1 khoảng xác định 

cho trước. Mục đích của luận văn là so sánh hiệu quả phương 

pháp điều khiển mờ và phương pháp điều khiển dựa trên đại 

số gia tử . Vì vậy luận văn đã tập trung xây dựng và tính toán 

hết sức cụ thể các chu kỳ điều khiển một cách tường minh 
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cho cả hai phương pháp nêu trên. Kết quả nhận được là minh 

chứng cho khả năng sử dụng Đại số gia tử thay cho bài toán 

điều khiển mờ. 

 

  



 

 

 

 

  7. Luận án tiến sĩ 
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1 Tiến sĩ 

Nghiên cứu cải tiến kỹ 

thuật phát hiện và thay 

thế đối tượng trong video 

 

Lê Đình Nghiệp 

PGS.TS. Phạm 

Việt Bình 

PGS.TS Đỗ Năng 

Toàn 

Luận án đã tập trung nghiên cứu, giải quyết hai vấn đề quan 

trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính áp dụng cho bài toán 

thay thế đối tượng quảng cáo trong video gồm: phát hiện đối 

tượng trong video và hoàn thiện video sau khi chỉnh sửa, thay 

thế đối tượng nhận dạng được. Cụ thể, cải tiến mô hình dò 

tìm đối tượng trong video dựa trên kiến trúc mạng YOLO 

tiên tiến. Phát triển, cải tiến kỹ thuật nhận dạng tư thế/hình 

dạng của đối tượng trong video dựa trên cách tiếp cận lập chỉ 

mục, tìm kiếm và đối sánh mẫu. Sử dụng mô hình sẵn có để 

phân vùng đối tượng trong ảnh kết hợp với kỹ thuật video 

inpainting cải tiến dựa trên DCNN để hoàn thiện video sau 

khi hiệu chỉnh nội dung như loại bỏ, chèn đối tượng vào 

video. Luận án đã đạt được một số kết quả cụ thể sau: 

- Cải tiến mô hình dò tìm đối tượng quảng cáo trong video 

dựa trên mô hình kiến trúc mạng YOLO. Mô hình YOLO-

Adv cải tiến được sử dụng để phân lớp, xác định vị trí bao 

đóng đối tượng tìm thấy qua từng frame ảnh trong video và 

trích trọn ra vector đặc trưng 4.096 chiều của đối tượng này. 

Mô hình cải tiến có tính tổng quát cao, tốc độ thực thi đáp 

ứng thời gian thực trong khi vẫn duy trì được độ chính xác ở 

mức cao. 

- Phát triển kỹ thuật lập chỉ mục PSVQ cải tiến từ phương 

pháp lượng tử hóa tích đề các – PQ nhằm nâng cao hiệu quả 

tìm kiếm đối tượng với các tư thế/hình dạng khác nhau. Tập 

dữ liệu các tư thế/hình dạng của đối tượng được trích chọn 

đặc trưng bằng mô hình YOLO-Adv, sau đó được tổ chức và 

lập chỉ mục bằng kỹ thuật PSVQ. Kỹ thuật tìm kiếm xấp xỉ 

dựa trên cây phân cấp thứ bậc trên tập vector đặc trưng đã  
 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


