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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN  
 

 

1. Họ và tên: VŨ THỊ LƯU 

2. Năm sinh: 03/06/1984      3. Nam/Nữ: Nữ 

4.  Học vị: Thạc Sỹ 

5. Chức vụ: Giảng viên 

6. Địa chỉ nhà riêng: Khu đô thị Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội 

7. Mobile: 0978278035 

8. Email: vtluu@vnua.edu.vn  

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện  

Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55 

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Tin học 2008 

Thạc sỹ Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

Công nghệ thông tin 2012 

 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2009 – Nay Giảng viên Bộ môn Khoa học 

máy tính – Khoa Công 

nghệ thông tin – Học 

viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Thị trấn Trâu Quỳ - Gia 

Lâm – Hà Nội 

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố) 

TT Tên công trình Là tác giả Nơi công bố Năm công bố 
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(bài báo, công trình...) hoặc 

là đồng 

tác giả 

công trình 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

1  “Hệ thống tra cứu thông tin, 

hình ảnh nảy mầm và nhận 

dạng hạt giống của một số 

giống lúa phổ biến ở việt 

nam”, “Hệ thống tra cứu 

thông tin, hình ảnh nảy mầm 

và nhận dạng hạt giống của 

một số giống lúa phổ biến ở 

việt nam”,  

Tác giả Hội thảo ứng dụng khoa 

học công nghệ trong 

phát triển nông nghiệp 

và phát triển nông thôn,  

7/12/2018. 

2 Hệ thống tra cứu thông tin, 

hình ảnh nảy mầm và nhận 

dạng hạt giống của một số 

giống lúa phổ biến ở việt nam 

Tác giả Hội thảo khoa học nữ,  10/2018 

3 Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ 

thống tra cứu hình ảnh giống 

lúa trên nền web 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí khoa học và 

phát triển Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam  

2015 

4 Xây dựng cơ sở dữ liệu về 

một số giống lúa phổ biến ở 

Việt Nam 

Tác giả Tạp chí khoa học và 

phát triển Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

2015 

5 Phương pháp thiết kế web 

đáp ứng và ứng dụng xây 

dựng website Khoa Công 

nghệ thông tin – Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

   

Đồng tác 

giả 

Tạp chí khoa học và 

phát triển Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

2015 

6 Ứng dụng kỹ thuật học máy 

trong phân tích dữ liệu SNP 
Đồng tác 

giả 

Tạp chí khoa học và 

phát triển Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

2014 

7  Xây dựng hệ thống nhận 

dạng biển số xe tự động 
Đồng tác 

giả 

Hội thảo khoa học  - 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

2012 

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

Đề tài nghiên cứu khoa học 

Tên đề tài/dự án 
Cơ quan 

giao 
Thời gian Những người tham gia 

Đã nghiệm 

thu 

Nghiên cứu Binary Hashing 

ứng dụng vào bài toán tìm 

kiếm ảnh số. 

Cấp Học 

viện 
2018 

ThS. Nguyễn Thị Huyền 

ThS. Vũ Thị Lưu 

ThS. Trần Thị Thu Huyền 

 

Nghiên cứu phương pháp sử Cấp Học 2016 ThS. Vũ Thị Lưu (CNTT)           x 
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dụng mạng sinh học để dự 

đoán các gen liên quan tới 

bệnh ung thư ở người 

viện ThS. Trần Thị Thu Huyền 

ThS. Nguyễn Văn Hoàng 

Ứng dụng kỹ thuật học máy 

trong phân tích dữ liệu SNP Cấp Học 

viện 
2014 

ThS. Nguyễn Văn Hoàng 

ThS. Vũ Thị Lưu 

PGS TS. Nguyễn Thị Thủy 

TS. Phan Thị Thu Hồng 

           x 

Nghiên cứu thiết kế và phát 

triển web cho các thiết bị di 

động, ứng dụng với website 

K.CNTT và thử nghiệm với 

Website trường Đại học 

Nông nghiệp Hà Nội 

Cấp Học 

viện 
2014 

ThS. Trần Thị Thu Huyền 

TS. Phạm Quang Dũng 

TS. Phan Thị Thu Hồng 

ThS. Đoàn Thị Thu Hà 

ThS. Vũ Thị Lưu 

x 

 

Hướng dẫn đề tài sinh viên NCKH 

 

Tên đề tài,dự án,nhiệm 

vụ khác đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Xây dựng chương trình 

hỗ trợ quản lý ký túc xá 

– Học viện NNVN 
2018 Sinh viên NCKH Đã nghiệm thu 

Xây dựng chương trình 

hỗ trợ đánh giá và quản 

lý điểm rèn luyện cho 

Khoa CNTT – 

HVNNVN 

2017 Sinh viên NCKH Đã nghiệm thu 

Xây dựng chương trình 

hỗ trợ đăng ký các loại 

đề tài cho sinh viên 

Khoa CNTT – 

HVNNVN 

2017 Sinh viên NCKH Đã nghiệm thu 

Phát triển hệ thống thi 

trắc nghiệm khách 

quan trực tuyến trên 

phần mềm nguồn mở 

Moodle 

2014 Sinh viên NCKH Đã nghiệm thu 

Tìm hiểu hệ thống 

quản trị nội dung 

ALFRESCO và xây 

dựng ứng dụng 

2015 Sinh viên NCKH Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu hệ thống 

thư điện tử và quản trị 
2015 Sinh viên NCKH Đã nghiệm thu 



 4 

hệ thống thư điện tử 

trên một số dịch vụ 

mail server 

14. Giải thưởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1 Nữ sinh viên tiêu biểu CNTT 2007 

2 Chiến sỹ thi đua 2016-2017 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018 

 
   Người khai 

 (họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

         Vũ Thị Lưu 


