
TT Tên/Hướng đề tài TTCN

Giảng viên hướng 

dẫn Bộ môn 

Tên cơ sở thực 

tập (nếu có)

Số SV 

có thể 

tham 

gia

Họ và tên SV 

đã đăng ký 

(nếu có)

Yêu cầu (nếu 

có)

Hỗ trợ của cơ 

sở thực tập 

(nếu có)

1 Phát triển ứng dụng web Lê Thị Nhung CNPM 2 nhóm

2

Xây dựng một ứng dụng 

thực tế như chương trình 

quản lý bán hàng, quản lý 

nhân sự, quản lý lương....

Đỗ Thị Nhâm CNPM 1 nhóm

3

Xây dựng theme và plugin 

cho WordPress trong xây 

dựng ứng dụng Web

Phan Trọng Tiến CNPM 2 SV

4 Kiểm thử phần mềm Trần Trung Hiếu CNPM 1 nhóm
Đã có sinh 

viên

5
Nghiên cứu các công cụ tối 

ưu SEO cho website
Phan Trọng Tiến CNPM 1 SV

6
Phát triển phần mềm sử 

dụng Odoo
Lê Thị Minh Thùy CNPM 1 nhóm 

7
Google Calendar API và 

ứng dụng
Ngô Công Thắng CNPM 2

Tạ Thế Anh - 

K60

Nghiêm Thu 

Hiền - K60

8

Phát triển ứng dụng 

client/server với SocketIO 

và WebSocket

Ngô Công Thắng CNPM 3

9

Phát triển ứng dụng trên nền 

web(Đề tài cụ thể sẽ cập 

nhật sau)

Hoàng Thị Hà CNPM 3
Đã có sinh 

viên
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10 Kiểm thử phần mềm Hoàng Thị Hà CNPM 3
Đã có sinh 

viên

11
Tìm hiểu về SEO và ứng 

dụng

Hoàng Thị Hà
CNPM

3 Đã có sinh 

viên

12

Phát triển phần mềm 

elearning Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam

Phạm Quang Dũng KHMT

TT Tin học Học 

viện Nông nghiệp 

Việt Nam

1 nhóm
Nguyễn Văn 

Luân

Lập trình được 

PHP/MySQL 

và Framework 

Laravel

Có hỗ trợ kinh 

phí

13 Lập trình .Net
Phạm Quang Dũng 

giới thiệu
KHMT

Công ty VCCorp, 

iChip
2 nhóm

qua được 

phỏng vấn của 

công ty

Có hỗ trợ kinh 

phí

14 Thiết kế web và SEO
Phạm Quang Dũng 

giới thiệu
KHMT

Công ty iChip, 

Tân Nhật Minh
2 nhóm

Nguyễn Ngọc 

Quang

qua được 

phỏng vấn của 

công ty

Có hỗ trợ kinh 

phí

15
Nghiên cứu và thiết kế apps 

mobile

Nguyễn Thị Thảo 

giới thiệu
KHMT Công ty Nextsol 2 nhóm

Công ty phỏng 

vấn

Có hỗ trợ kinh 

phí

16
Thiết kế web, tìm hiểu Seo 

và triển khai thực tế

Nguyễn Thị Thảo 

giới thiệu
KHMT Công ty Nextsol 2 nhóm

Công ty phỏng 

vấn

Có hỗ trợ kinh 

phí

17
Xây dựng phần mềm quản 

lý 

Trần Thị Thu 

Huyền
KHMT 1 nhóm

Đã có sinh 

viên

18
Xây dựng phần mềm hỗ trợ 

quản lý phòng khám
Vũ Thị Lưu KHMT 3

19 Phát triển ứng dụng web Vũ Thị Lưu KHMT 3

20
Xây dựng phần mềm trên 

ứng dụng điện thoại di động
Vũ Thị Lưu KHMT 3

21
Tìm đỉnh quan trọng trong 

đồ thị và ứng dụng

Ths.Hoàng Thị 

Thanh Giang
TTUD

1 nhóm 

tối đa 2 

SV

Trần Thị Bích 

Nguyệt

22

Tìm hiểu về lý thuyết tập 

mờ và ứng dụng 
Nguyễn Xuân 

Thảo
TTUD

1 nhóm 

(2SV)

Đã có Sinh 

viên nhận

Có hỗ trợ kinh 

phí



23
Xây dựng ứng dụng chấm 

điểm tín dụng

Nguyễn Hoàng 

Huy
TTUD 1 nhóm 

24

Xây dựng ứng dụng nhận 

dạng ảnh, 

audio trong lĩnh vực nông 

nghiệp

Nguyễn Hoàng 

Huy
TTUD 1 nhóm 

25
Trao đổi khóa bí mật trong 

an toàn thông tin

Nguyễn Trọng 

Kương
TTUD 1 nhóm 

26
Phát triển ứng dụng nhận 

dạng hình ảnh

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty NaraSoft

1SV

Yêu cầu lập 

trình, ham học 

hỏi, cần cù chịu 

khó

27
Phát triển ứng dụng và API 

liên quan báo chí

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty NaraSoft

3SV

Yêu cầu lập 

trình, ham học 

hỏi, cần cù chịu 

khó

28
Phát triển website thông tin 

doanh nghiệp

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty NaraSoft

1SV

Yêu cầu lập 

trình, ham học 

hỏi, cần cù chịu 

khó

29

Xây dựng phần mềm quản 

lý lưu trữ, số hóa hồ sơ tài 

liệu

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty Simax 2SV

Có hỗ trợ ăn 

trưa tại công ty

Sinh viên có thể tự liên hệ với Giảng viên hướng dẫn khác và tự đề xuất đề tài với giảng viên hướng 

dẫn.


