
TT Tên/Hướng đề tài TTTN

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
Xây dựng component 

Joomla Quản lý dự án

Lê Thị Nhung
CNPM

1 Đã có sinh 

viên 

2
Phát triển ứng dụng web với 

PHP

Lê Thị Nhung
CNPM

2

3
Xây dựng phần mềm chẩn 

đoán bệnh cho gia cầm

Đỗ Thị Nhâm
CNPM

1 Đã có sinh 

viên

4

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

5

Ứng dụng GIS và xây dựng 

website quản lý cây xanh 

học viện Nông nghiệp

Phan Trọng Tiến

CNPM

1 Đã có sinh 

viên

6

Ứng dụng GIS và xây dựng 

website quản lý bản đồ quy 

hoạch học viện

Phan Trọng Tiến

CNPM

1

7
Xây dựng phần mềm quản 

lý thông tin cấp bộ môn

Trần Trung Hiếu
CNPM

Đã có sinh 

viên

8
Tìm hiểu về Spring boot và 

ứng dụng

Trần Trung Hiếu
CNPM

Đã có sinh 

viên

9

Kiểm thử bảo mật lỗ hổng 

sql inject trong ứng dụng 

web

Trần Trung Hiếu

CNPM

Đã có sinh 

viên

10
Phát triển ứng dụng web Lê Thị Minh Thùy

CNPM

2 Đã có sinh 

viên
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11

Ứng dụng công nghệ nhận 

dạng vân tay trong hệ thống 

điểm danh và thi trắc 

nghiệm trên máy tính

Ngô Công Thắng

CNPM

1 Hoàng Thị 

Chính - K59

12

Xây dựng ứng dụng quảng 

bá thông tin tuyển sinh trên 

di động Android

Ngô Công Thắng

CNPM

1 Nguyễn Xuân 

Hải - K59

13
Tìm hiểu về Joomlar và ứng 

dụng

Hoàng Thị Hà

CNPM

1 Phạm Thị Đình

14 Bảo mật Cơ sở dữ liệu Hoàng Thị Hà CNPM 1 Vũ Thị Thảo

15
Tìm hiểu về NoSQL Hoàng Thị Hà

CNPM

1 Vũ Thị Hoài 

Linh

16

Xây dựng ứng dụng thương 

mại điện tử bato jsc

Phan Trọng Tiến 

giới thiệu CNPM

Anh Trần Dương 

Quý, công ty 

BatTrangOnline

2 Phỏng vấn

Đàm phán về 

hỗ trợ kinh phí 

khi phỏng vấn

17
Xây dựng phần mềm quản 

lý trang trại nuôi dê
Phạm Quang Dũng KHMT

TT Tin học Học 

viện Nông nghiệp 

Việt Nam

2
Hoàng Đức 

Mạnh

Sản phẩm gồm 

web và mobile 

app 

Adroid/iOS

Có hỗ trợ kinh 

phí

18

Phát triển phần mềm 

elearning Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam

Phạm Quang Dũng KHMT

TT Tin học Học 

viện Nông nghiệp 

Việt Nam

2

Lập trình được 

PHP/MySQL 

và Framework 

Laravel

Có hỗ trợ kinh 

phí

19 Lập trình .Net
Phạm Quang Dũng 

giới thiệu
KHMT

Công ty VCCorp, 

iChip
4

Qua được 

phỏng vấn của 

công ty

Có hỗ trợ kinh 

phí

20 Thiết kế web và SEO
Phạm Quang Dũng 

giới thiệu
KHMT

Công ty iChip, 

Tân Nhật Minh
4

Nguyễn Hồng 

Hạnh

Qua được 

phỏng vấn của 

công ty

Có hỗ trợ kinh 

phí

21
Lập trình game unity Nguyễn Thị Thảo 

giới thiệu KHMT

Công ty Nextsol 2 Công ty phỏng 

vấn

Có hỗ trợ kinh 

phí



22
Lập trình apps trên 

ios/android

Nguyễn Thị Thảo 

giới thiệu KHMT

Công ty Nextsol 2 Công ty phỏng 

vấn

Có hỗ trợ kinh 

phí

23
Xây dựng phần mềm quản 

lý phân công dạy và thi

Trần Thị Thu 

Huyền KHMT

1 Đã có sinh 

viên 

24
Xây dựng phần mềm quản 

lý đề cương và môn học

Trần Thị Thu 

Huyền KHMT

1 Đã có sinh 

viên 

25
Xây dựng phần mềm hỗ trợ 

quản lý phòng khám

Vũ Thị Lưu

KHMT

26 Phát triển ứng dụng web Vũ Thị Lưu KHMT 1

27
Xây dựng phần mềm trên 

ứng dụng điện thoại di động

Vũ Thị Lưu

KHMT

1

28 Tóm tắt video Nguyễn Thị Thủy KHMT

29

Mô hình học sâu (Deep 

learning) cho nhận dạng 

trạng thái cảm xúc từ ảnh 

mặt người

Nguyễn Thị Thủy

KHMT

30
Tìm đỉnh quan trọng trong 

đồ thị và ứng dụng

Ths.Hoàng Thị 

Thanh Giang TTUD

1 Nguyễn Trọng 

Khánh

Học khá toán

31

Ứng dụng chuẩn đoán y 

khoa dựa trên độ đo khoảng 

cách Euclid của các tập mờ 

bức tranh

ThS. Nguyễn Xuân 

Thảo
TTUD 1

Đã có sinh 

viên nhận
Có hỗ trợ kinh 

phí

32

Ứng dụng chuẩn đoán y 

khoa dựa trên độ đo 

khoảngcách Hamming của 

các tập mờ bức tranh      

ThS. Nguyễn Xuân 

Thảo
TTUD 1

Đã có sinh 

viên nhận

Có hỗ trợ kinh 

phí

33

Ứng dụng Chuẩn đoán lỗi 

Tuabin hơi dựa trên độ

 đo tương tự của các tập mờ 

bức tranh

ThS. Ngọc Minh 

Châu 

ThS. Nguyễn Xuân 

Thảo TTUD

1 Đã có sinh 

viên nhận

Có hỗ trợ kinh 

phí



34
Xây dựng ứng dụng chấm 

điểm tín dụng

Nguyễn Hoàng 

Huy TTUD

Ginovations, tập 

đoàn G-Group

1

35

Xây dựng ứng dụng nhận 

dạng ảnh, audio 

trong lĩnh vực nông nghiệp

Nguyễn Hoàng 

Huy

TTUD

Ginovations, tập 

đoàn G-Group

1

36

Giao thức NIKE ( 

multiparty Non-Interactive 

Key Exchange) và iO 

(indistinguishability 

obfuscation) trong mã hóa 

thông tin

Nguyễn Trọng 

Kương
TTUD 2

37
Đề tài cụ thể được thảo luận 

với sinh viên sau

Trần Đức Quỳnh
TTUD 2

Đã có sinh 

viên nhận

38

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 3

Yêu cầu lập 

trình, ham học 

hỏi, cần cù chịu 

khó

39
Xây dựng ứng dụng dựa trên 

nền tảng java web

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty NccSoft

3

Qua phỏng vấn

40
Xây dựng ứng dụng sử dụng 

.NET framework

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty NccSoft

3

Qua phỏng vấn



41

Xây dựng ứng dụng theo mô 

hình web service kết hợp 

framework js

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty NccSoft

4

Qua phỏng vấn

42

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

2

Hỗ trợ ăn trưa 

tại công ty

43

Nhận dạng chữ in và rút 

trích thông tin văn bản hành 

chính từ file scan văn bản

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty Simax

2

Hỗ trợ ăn trưa 

tại công ty

44

Xây dựng công cụ xử lý và 

nhận dạng giọng nói tiếng 

Việt

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty Simax

2

Hỗ trợ ăn trưa 

tại công ty

45

Xây dựng thư viện kết nối, 

truy cập dữ liệu đa nền 

(Database)

SV liên hệ với 1 

GV trong khoa và 

kết hợp có cán bộ 

tại công ty hướng 

dẫn

Văn phòng công 

ty Simax

2

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.


