


STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Giáo dục thể chất 3 (bóng chuyền) Chuẩn đầu ra môn học: a1 2 HK3 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

2 Kinh tế học đại cương Chuẩn đầu ra môn học: a1 3 HK3 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

3 Luật dân sự 2 Chuẩn đầu ra môn học: a3, b1 2 HK3 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

4
Luật hành chính và tố tụng hành 

chính
Chuẩn đầu ra môn học: a3, a5 3 HK3 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

5 Luật hôn nhân và gia đình Chuẩn đầu ra môn học: a3, b1 2 HK3 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

6
Pháp luật về luật sư, công chứng, 

thừa phát lại
Chuẩn đầu ra môn học: b2, c3 2 HK3 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

7 Quản trị học Chuẩn đầu ra môn học: a6, c4 2 HK3 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh Chuẩn đầu ra môn học: a1, b3 2 HK3 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

9 Anh văn B2 Chuẩn đầu ra môn học: b6 3 HK4 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

10 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Chuẩn đầu ra môn học: a1 3 HK4 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Năm học 2021-2022

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT

Khóa: 10DHKTL - Chuyên ngành: Luật kinh tế.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

11
Kỹ năng xây dựng văn bản pháp 

luật, hành chính
Chuẩn đầu ra môn học: b4, c2 2 HK4 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

12 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chuẩn đầu ra môn học: a1, b3 2 HK4 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

13 Luật đất đai Chuẩn đầu ra môn học: a3, b1 3 HK4 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

14 Luật lao động Chuẩn đầu ra môn học: a3, b1 2 HK4 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

15 Luật thi hành án dân sự Chuẩn đầu ra môn học: a3, b1 2 HK4 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

16 Luật tố tụng dân sự Chuẩn đầu ra môn học: a5, b5 2 HK4 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

17 Anh văn 1
Chuẩn đầu ra môn học: PLO11, 

PLO12
3 HK1 50% điểm quá trình, 50% điểm cuối kỳ

18 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
Chuẩn đầu ra môn học: PLO2, 

PLO10, PLO13
3 HK1 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

19 Giáo dục thể chất 1 (bơi) Chuẩn đầu ra môn học: PLO2 2 HK1 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

20 Kinh tế học ứng dụng
Chuẩn đầu ra môn học: PLO2, 

PLO7, PLO15
2 HK1 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

21 Lý luận nhà nước và pháp luật
Chuẩn đầu ra môn học: PLO1, 

PLO8, PLO13
3 HK1 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

Khóa: 11DHKTL - Chuyên ngành: Luật kinh tế



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

22 Triết học Mác - Lênin
Chuẩn đầu ra môn học: PLO2, 

PLO8, PLO13
3 HK1 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

23 Anh văn 2
Chuẩn đầu ra môn học: PLO11, 

PLO12
3 HK2 50% điểm quá trình, 50% điểm cuối kỳ

24 Giáo dục thể chất 2 Chuẩn đầu ra môn học: PLO2 2 HK2 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

25 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Chuẩn đầu ra môn học: PLO2, 

PLO8, PLO13
2 HK2 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

26 Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
Chuẩn đầu ra môn học: PLO2, 

PLO8, PLO14
2 HK2 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

27
Kỹ năng tiếp cận khách hàng và 

khai thác vụ việc

Chuẩn đầu ra môn học: PLO5, 

PLO7, PLO12
2 HK2 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

28
Kỹ năng ứng dụng Công nghệ 

Thông tin

Chuẩn đầu ra môn học: PLO3, 

PLO10, PLO13
3 HK2 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

29 Luật dân sự 1
Chuẩn đầu ra môn học: PLO1, 

PLO4, PLO6, PLO13
2 HK2 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

30 Luật hiến pháp
Chuẩn đầu ra môn học: PLO1, 

PLO5, PLO8, PLO12
3 HK2 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

31 Xã hội học pháp luật
Chuẩn đầu ra môn học: PLO2, 

PLO8, PLO12
2 HK2 30% điểm quá trình, 70% điểm cuối kỳ

KHOA: CƠ KHÍ

Khóa: 08DHCK - Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k,l 8 HK1

Điểm chấm giảng viên hướng dẫn: 30%

Điểm chấm phản biện báo cáo: 30%

Điểm bảo vệ: 40% 

2 Thực tập nghề nghiệp Đáp ứng CĐR c,d,h,j,l 2 HK1
Điểm thái độ học tập: 30%

Bảo vệ kết thúc học phần: 70%

3 Thực tập quản lý Đáp ứng CĐR a,d,g,j,l 1 HK1
Điểm thái độ học tập: 30%

Bảo vệ kết thúc học phần: 70%

4 Kỹ thuật PLC và ứng dụng Đáp ứng CĐR b,f,g,j,l 2 HK1

Điểm kiểm tra trên lớp: 20%

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

5 Kỹ thuật chế tạo 2 Đáp ứng CĐR c,g,j 2 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

6 Đồ án chi tiết máy Đáp ứng CĐR b,c,f,gj,l 1 HK1
Điểm thái độ học tập: 50%

Điểm bảo vệ kết thúc học phần: 50% 

7 Công nghệ CNC Đáp ứng CĐR b,c,g,j,l 2 HK1
Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

8 Đường lối cách mạng ĐCSVN Đáp ứng CĐR a,g,l 3 HK1

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận:  20%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

9
Thực hành truyền động thủy lực 

khí nén
Đáp ứng CĐR c,d,h,k 1 HK1

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành 

Khóa: 09DHCK - Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

10 Thực hành Tiện Đáp ứng CĐR c,d,h,k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

11 Thực hành Phay bào Đáp ứng CĐR c,d,h,k 1 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

12 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng CĐR a,g,l 2 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

13 GDQP an ninh 2 Đáp ứng CĐR a,g,l 3 HK1

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% (kiểm tra 

trắc nghiệm, từ bài 8 đến bài 10) 

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (thi trắc 

nghiệm, từ bài 8 đến bài 15)

14 Thiết kế khuôn mẫu Đáp ứng CĐR b,c,d,g,j 2 HK1

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận 

chương 1 - 8)

15 Thực hành công nghệ in 3D Đáp ứng CĐR b,c,g,h,l 1 HK2 Điểm thi kết thúc học phần: 100% 

16 Đồ án Kỹ thuật chế tạo Đáp ứng CĐR b,c,e,f,g,l 1 HK2
Điểm thái độ học tập: 50%

Điểm bảo vệ kết thúc học phần: 50% 

17 Thực hành CNC Đáp ứng CĐR b,c,h,j 2 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành 

18 Thực hành CAD/CAM Đáp ứng CĐR b,c,g,j 2 HK2 Trung bình cộng của các bài kiểm tra

19 Tin học chuyên ngành Đáp ứng CĐR b,i,l 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các 

chương thực hành có trong học phần 



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

20
Thực hành Kỹ thuật PLC và ứng 

dụng
Đáp ứng CĐR b,f,g,j,l 1 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các 

bài thực hành có trong học phần

21 GDQP và an ninh 3AB Đáp ứng CĐR a,g,l 2 HK2

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% (kiểm tra 

trắc nghiệm, từ bài 8 đến bài 10) 

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (thi trắc 

nghiệm, từ bài 8 đến bài 15)

22 Thực hành Hàn Đáp ứng CĐR c,d,h,k 2 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

23 Kỹ thuật chế tạo 3 Đáp ứng CĐR c,g,j 2 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

24 Quản trị học Đáp ứng CĐR a,g,l 2 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

25 Môi trường và con người Đáp ứng CĐR a,g,l 2 HK2

Thi giữa học phần: 30%

Thi kết thúc học phần: 50%

Các yêu cầu khác: 20%

26 Quy hoạch thực nghiệm Đáp ứng CĐR a,g,l 2 HK2
Điểm tiểu luận hoặc kiểm tra: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm).

27 Máy và thiết bị lạnh Đáp ứng CĐR c,g,i,k 2 HK2

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

28 Giáo dục thể chất 1 Đáp ứng CĐR a,g,l 2 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

KHÓA: 10DHCK - Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

29 Sức bền vật liệu Đáp ứng CĐR b,c,g,l 2 HK1

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

30 Kỹ thuật điện Đáp ứng CĐR b,h,l 2 HK1

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% (Trắc 

nghiệm khách quan, chương 1-3)

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (Trắc nghiệm 

khách quan, chương 3-7)

31 Kỹ thuật nhiệt Đáp ứng CĐR c,g,l 2 HK1
Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

32 Thực tập Nguội Đáp ứng CĐR c,d,h,k 1 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

33 Cơ lưu chất Đáp ứng CĐR b,g,l 2 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm)

34 Nguyên lý máy Đáp ứng CĐR c,g,l 2 HK1
Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

35 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR a,i,l 3 HK1

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

36 Vật liệu và công nghệ xử lý Đáp ứng CĐR e,g,j 3 HK1

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

37 Toán kỹ thuật Đáp ứng CĐR a,i,l 2 HK1
Điểm tiểu luận hoặc kiểm tra: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm).



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

38
Hàm phức và phép biến đổi 

Laplace
Đáp ứng CĐR a,i,l 2 HK1

Điểm tiểu luận hoặc kiểm tra: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan).

39 Truyền động thủy lực khí nén Đáp ứng CĐR c,g,l 2 HK2
Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

40 Công nghệ vật liệu Đáp ứng CĐR e,g,i,j 2 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

41 Kỹ thuật chế tạo 1 Đáp ứng CĐR c,g,j 3 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

42 Thí nghiệm vật liệu Đáp ứng CĐR e,h,k 1 HK2

Điểm chuyên cần: 20%

Điểm hoàn thành báo cáo: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần (vấn đáp): 50% 

43 Thực hành điện cơ bản Đáp ứng CĐR c,h,l 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các 

bài thực hành có trong học kì.

44 Chi tiết máy Đáp ứng CĐR c,g,j 3 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

45 Nguyên lý cắt kim loại Đáp ứng CĐR c,e,g,j 2 HK2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm kiểm tra trên lớp giữa học phần: 20% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

46 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR a,g,l 2 HK2
Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

47 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR a,i,l 3 HK2

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

48 Thực hành đúc nhiệt luyện Đáp ứng CĐR e,h,j 1 HK2

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm đánh giá là trung bình các bài thực hành: 

80% 

49 Kỹ thuật điện tử Đáp ứng CĐR a,g,k 2 HK2

Điểm bài tập, tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (Tự luận)

50 Triết học Mác-Lênin
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO2.2, 

PLO6, PLO12
3 HK1

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

51 Anh văn 1

Đáp ứng CĐR PLO11.1, PLO6, 

PLO11.1, PLO12, PLO13, 

PLO14, PLO15

3 HK1
Điểm quá trình: 50%

Điểm cuối kỳ: 50%

52
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO3.1, 

PLO7.1, PLO12.1
3 HK1

Điểm quá trình:40%

Điểm cuối kỳ: 60%

53 Giáo dục thể chất 2
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO6, 

PLO12
2 HK1

Điểm quá trình:40%

Điểm cuối kỳ: 60%

54 Nhập môn kỹ thuật

Đáp ứng CĐR PLO1.3, PLO4.1, 

PLO6.2, PLO6.4, PLO12.1, 

PLO14.1, PLO4.1

2 HK1

Thời gian tham dự đầy đủ: 10%

Thái độ tham dự tích cực: 10%

Thảo luận nhóm: 10%

Kết quả thực hành: 40%

Báo cáo thực hành: 30%

Khóa: 11DHCK - Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

55 Vẽ kỹ thuật
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO8.1, PLO8.2, PLO12.1
2 HK1

Điểm quá trình: 50%

Điểm cuối kỳ: 50%

56 Thực hành cơ khí đại cương
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO8.1, PLO8.2, PLO12.1
2 HK1

Điểm quá trình: 50%

Điểm cuối kỳ: 50%

57 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO6, 

PLO12
2 HK2

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

58 Anh văn 2

Đáp ứng CĐR PLO11.1, PLO6, 

PLO11.1, PLO12, PLO13, 

PLO14, PLO15

3 HK2
Điểm quá trình: 50%

Điểm cuối kỳ: 50%

59 Toán cao cấp A1
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6, 

PLO3, PLO10, PLO12
3 HK2

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

60 Giáo dục thể chất 1
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO6, 

PLO12
2 HK2

Điểm quá trình:40%

Điểm cuối kỳ: 60%

61 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO6, 

PLO12
3 HK2

Điểm quá trình:40%

Điểm cuối kỳ: 60%

62 Cơ kỹ thuật

Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO6.2, PLO12, PLO12.2, 

PLO14.1, PLO14.2, PLO1.2

3 HK2
Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

63 Kỹ thuật nhiệt
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO8.1, PLO8.2, PLO12.1
2 HK2

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

64 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Đáp ứng CĐR PLO2.3, PLO5.1, 

PLO12.1
2 HK2

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

Khóa: 08DHCDT - Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

65 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR d,e,f,g,h 8 HK1

Điểm chấm giảng viên hướng dẫn: 30%

Điểm chấm phản biện báo cáo: 30%

Điểm bảo vệ: 40% 

66 Thực tập nghề nghiệp Đáp ứng CĐR i,k,l 2 HK1
Điểm thái độ học tập: 30%

Bảo vệ kết thúc học phần: 70%

67 Thực tập quản lý Đáp ứng CĐR i,k,l 1 HK1
Điểm thái độ học tập: 30%

Bảo vệ kết thúc học phần: 70%

68 Môi trường và con người Đáp ứng CĐR k,l 2 HK1

Thi giữa học phần: 30%

Thi kết thúc học phần: 50%

Các yêu cầu khác: 20%

69 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Đáp ứng CĐR a 3 HK1

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận:  20%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

70 Vi điều khiển và ứng dụng 1 Đáp ứng CĐR e, f 2 HK1
Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

71
Thực hành vi điều khiển và ứng 

dụng 1
Đáp ứng CĐR g,h,i 1 HK1

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành 

72 Kỹ thuật PLC và ứng dụng Đáp ứng CĐR d,e,f 2 HK1

Điểm kiểm tra trên lớp: 20%

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

73 Công nghệ CNC Đáp ứng CĐR b,c,g,j,l 2 HK1
Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Khóa: 09DHCDT - Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

74 Thực hành CNC Đáp ứng CĐR g,h 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành 

75
Thực hành truyền động thủy lực 

khí nén
Đáp ứng CĐR e,g,h 1 HK1

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành 

76 Cơ sở tự động Đáp ứng CĐR b,c 2 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

77 Kỹ thuật cơ điện tử 1 Đáp ứng CĐR d,e,f 2 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

78 Đồ án học phần cơ điện tử 1 Đáp ứng CĐR d,e,f 1 HK1 Điểm bảo vệ đồ án: 100%

79 Robot công nghiệp Đáp ứng CĐR d,e,f 2 HK2
Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

80 Thực hành tự động hóa và robot Đáp ứng CĐR g,k,l 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành 

81 Quản trị học Đáp ứng CĐR i,l 2 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

82
Truyền động điện và điện tử công 

suất
Đáp ứng CĐR d,e,f 2 HK2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

83 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR a 2 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

84 Xử lý số tín hiệu Đáp ứng CĐR b,c,d 2 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

85 Thực hành tin học trong cơ điện tử Đáp ứng CĐR b,h 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các 

chương thực hành có trong học phần

86
Thực hành Kỹ thuật PLC và ứng 

dụng
Đáp ứng CĐR g,k,l 1 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các 

bài thực hành có trong học phần

87 Kỹ thuật cơ điện tử 2 Đáp ứng CĐR d,e,f 2 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

88 Đồ án học phần cơ điện tử 2 Đáp ứng CĐR d,e,f 1 HK2 Điểm bảo vệ đồ án: 100%

89 Thực hành công nghệ CAD/CAM Đáp ứng CĐR g,h 2 HK2 Trung bình cộng của các bài kiểm tra

90 Trang bị điện công nghiệp Đáp ứng CĐR e,f 2 HK2

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

91
Những NLCB của chủ nghĩa Mác 

– Lênin 2
Đáp ứng CĐR a 3 HK1

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

92 An toàn lao động Đáp ứng CĐR c,d,l 2 HK1

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% (trắc nghiệm 

từ chương 1-4)

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (trắc nghiệm 

từ chương 5-9)

93 Lập trình ứng dụng Đáp ứng CĐR b,c 3 HK1
Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Khóa: 10DHCDT - Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

94 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR j 3 HK1

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

95 Chi tiết máy Đáp ứng CĐR c,f 3 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

96 Kỹ thuật điện tử Đáp ứng CĐR c,e 2 HK1

Điểm bài tập, tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (Tự luận)

97 Toán cao cấp A2 Đáp ứng CĐR b 2 HK1

Điểm tiểu luận hoặc kiểm tra: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan).

98 Thực hành điện cơ bản Đáp ứng CĐR c,h,k 1 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các 

bài thực hành có trong học kỳ

99
Hàm phức và phép biến đổi 

Laplace
Đáp ứng CĐR b 2 HK1

Điểm tiểu luận hoặc kiểm tra: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan).

100 Dung sai lắp ghép Đáp ứng CĐR c 2 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

101 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng CĐR a 2 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

102 Giáo dục quốc phòng 3 AB Đáp ứng CĐR a 2 HK2

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% (kiểm tra 

trắc nghiệm, từ bài 8 đến bài 10) 

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (thi trắc 

nghiệm, từ bài 8 đến bài 15)

103 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR j 3 HK2

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

104 Kỹ thuật chế tạo 1 Đáp ứng CĐR e,f 3 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

105
Thực hành đo lường kỹ thuật cơ 

khí
Đáp ứng CĐR g,h 2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

106 Kỹ thuật số và ứng dụng Đáp ứng CĐR c,e,f 2 HK2
Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

107
Thực hành kỹ thuật số và ứng 

dụng
Đáp ứng CĐR e,g,h 1 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các 

Chương thực hành có trong học phần 

108 Truyền động thủy lực khí nén Đáp ứng CĐR e,f 2 HK2
Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

109 Thực hành cơ khí đại cương Đáp ứng CĐR c,h,k 2 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành 

110 Thực hành điện tử cơ bản Đáp ứng CĐR c,h,k 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành.

111
Cảm biến trong hệ thống cơ điện 

tử
Đáp ứng CĐR d,e 2 HK2

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

112 Tham quan kiến tập Đáp ứng CĐR i,k,l 1 HK2
Điểm thái độ học tập: 30%

Bảo vệ kết thúc học phần: 70%

113 Triết học Mác-Lênin
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO2.2, 

PLO6, PLO12
3 HK1

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

114 Anh văn 1

Đáp ứng CĐR PLO11.1, PLO6, 

PLO11.1, PLO12, PLO13, 

PLO14, PLO15

3 HK1
Điểm quá trình: 50%

Điểm cuối kỳ: 50%

115
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO3.1, 

PLO7.1, PLO12.1
3 HK1

Điểm quá trình:40%

Điểm cuối kỳ: 60%

116 Giáo dục thể chất 2 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO6, 

PLO12
2 HK1

Điểm quá trình:40%

Điểm cuối kỳ: 60%

117 Thực hành cơ khí đại cương 

Đáp ứng CĐR PLO1.3, PLO4.1, 

PLO6.2, PLO6.4, PLO12.1, 

PLO14.1, PLO4.1

2 HK1

Thời gian tham dự đầy đủ: 10%

Thái độ tham dự tích cực: 10%

Thảo luận nhóm: 10%

Kết quả thực hành: 40%

Báo cáo thực hành: 30%

118 Nhập môn kỹ thuật

Đáp ứng CĐR PLO1, 

PLO2.1,PLO6.1, PLO1.2, 

PLOPLO2.1, PLO4.1, PLO5.2, 

PLO6.1, PLO10, PLO12, PLO14. 

PLO15, PLO13

2 HK1
Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

119 Vẽ kỹ thuật 
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO8.1, PLO8.2, PLO12.1
2 HK1

Điểm quá trình: 50%

Điểm cuối kỳ: 50%

120 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO6, 

PLO12
2 HK2

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

Khóa:  10DHCDT - Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

121 Anh văn 2

Đáp ứng CĐR PLO11.1, PLO6, 

PLO11.1, PLO12, PLO13, 

PLO14, PLO15

3 HK2
Điểm quá trình: 50%

Điểm cuối kỳ: 50%

122 Toán cao cấp A1
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6, 

PLO3, PLO10, PLO12
3 HK2

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

123 Giáo dục thể chất 1 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO6, 

PLO12
2 HK2

Điểm quá trình:40%

Điểm cuối kỳ: 60%

124 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO6, 

PLO12
3 HK2

Điểm quá trình:40%

Điểm cuối kỳ: 60%

125 Cơ kỹ thuật

Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO6.2, PLO12, PLO12.2, 

PLO14.1, PLO14.2, PLO1.2

3 HK2
Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

126 Kỹ thuật nhiệt
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO8.1, PLO8.2, PLO12.1
2 HK2

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

127 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Đáp ứng CĐR PLO2.3, PLO5.1, 

PLO12.1
2 HK2

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

128 Công nghệ vật liệu mới
Cung cấp các kiến thức liên quan 

đến công nghệ vật liệu mới
3 HK1

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

129 Phương pháp tính hiện đại
Cung cấp các phương pháp tính 

hiện đại hổ trợ thiết kế kỹ thuật
3 HK1

Quá trình:45%

Thi cuối kỳ: 55%

130
Thiết kế đảm bảo X (Design For 

X)

Cung cấp các kiến thức liên quan 

đến công việc chế tạo đảm bảo 

tính lắp ghép

2 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

131 Vật liệu và hệ thống thông minh

Cung cấp các kiến thức về các vật 

liệu áp điện dùng trong các hệ 

thống micro

2 HK1
Quá trình:45%

Thi cuối kỳ: 55%

Khóa:  10DHCDT - Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

132 CAD/CAM nâng cao

Cung cấp các kiến thức nhằm hổ 

trợ thiết kế và chế tạo các bộ phận 

cơ khí bằng các phần mềm chuyên 

3 HK2
Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

133
Công nghệ tạo mẫu nhanh và in 

3D

Cung cấp các kiến thức  chế tạo 

các bộ phận cơ khí bằng phương 

pháp cộng vật liệu

3 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

134 Nhiệt động lực học nâng cao

Cung cấp các kiến thức liên quan 

đến nhiệt động để giải thích và 

tính toán các hệ cơ nhiệt

2 HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

135 CAD/CAM nâng cao

Cung cấp các kiến thức nhằm hổ 

trợ thiết kế và chế tạo các bộ phận 

cơ khí bằng các phần mềm chuyên 

3 HK2
Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

136 Hệ thống tinh gọn

Cung cấp các giải pháp và kiến 

thức nhắm tối ưu hóa quá trình 

sản xuất công nghiệp

3 HK2

Chuyên cần :5%

Bài tập tại lớp: 20%

Bài tập về nhà: 20%

Dự án (Báo cáo đề tài): 20%

Điểm thi cuối kỳ: 35%

137 Phương pháp tính hiện đại
Cung cấp các phương pháp tính 

hiện đại hổ trợ thiết kế kỹ thuật
3 HK2

Quá trình:45%

Thi cuối kỳ: 55%

1 Anh văn 3
Đáp ứng CĐR PLO11.1, 

PLO11.2, PLO12.1, PLO12.2 
3 HK2

Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO2.3, 

PLO12.1  PLO12.2 
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

Khóa:  10DHCDT - Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

KHOA: CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Khóa: 10 DHL - Chuyên ngành: CNKT Điện, điện tử.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

3 Điều khiển logic khả trình (PLC)
Đáp ứng CĐR PLO6.2, PLO6.3, 

PLO8.1, PLO12.1  PLO12.2 
3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

4
Kỹ năng ứng dụng Công nghệ 

Thông tin

Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO3.1, 

PLO7.1  PLO12.1 
3 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

5 Lý thuyết trường điện từ
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO12.1
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

6 Mạch điện 2

Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO1.2, 

PLO9.1, PLO9.2, PLO12.1, 

PLO12.2, PLO14.2 

2 HK2
Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

7 Tham quan, kiến tập Đáp ứng CĐR f, i, j 1 HK1

Điểm quá trình: 50% (Theo quy định của bộ 

môn)

Điểm chấm báo cáo thực tập: 50% (Theo quy 

định của bộ môn)

8
Thực tập quản lý sản xất và công 

nghệ
Đáp ứng CĐR b, d, e, f, g, i,   j, k 1 HK1

Điểm quá trình:50% (Theo quy định của bộ 

môn)

Điểm chấm báo cáo thực tập: 50% (Theo quy 

định của bộ môn)

9 Thực tập nghệ nghiệp kỹ thuật Đáp ứng CĐR b, d, e, f, g, i,   j, k 2 HK1

Điểm quá trình:50% (Theo quy định của bộ 

môn)

Điểm chấm báo cáo thực tập: 50 %  (Theo quy 

định của bộ môn)

Khóa: 08 DH- Chuyên ngành: CNKT điều khiển và tự động hóa.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

10 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR b, d, e, g, h, i,   j, k 8 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

+ Điểm báo cáo đúng tiến độ: 20%

+ Điểm báo cáo đúng tiến độ: 20%

+ Điểm nội dung: 20%

Điểm đánh giá kết thúc học phần: 60% 

11 Thí nghiệm máy điện Đáp ứng CĐR a, b, e, f 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

12 Thực hành điều khiển tự động Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

13 Thực hành Vi điều khiển Đáp ứng CĐR a, b, e, f 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

14 Thực hành PLC Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

15 Trang bị điện Đáp ứng CĐR a, b, c, f, i 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

16 Đồ án học phần 2 Đáp ứng CĐR a, b, c, e, h, i, k 1 HK1

Đánh giá quá trình: 0%

Điểm thi kết thúc học phần: 100% (bảo vệ đồ 

án với giảng viên hướng dẫn)

17
Mô hình hóa và mô phỏng cho hệ 

thống
Đáp ứng CĐR a, c, e, i 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

18
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR a, d, i, j 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

Khóa: 09 DH - Chuyên ngành: CNKT điều khiển và tự động hóa.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

19 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng CĐR a, d, i 2 HK1
Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

20 Truyền động điện Đáp ứng CĐR a, b, e 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khác quan)

21 Tự động hóa quá trình công nghệ Đáp ứng CĐR a, b, c, e 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

22
Đo lường và điều khiển bằng máy 

tính
Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, i, k 2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

23 PLC nâng cao Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, i, k 2 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

24 Kỹ thuật Robot Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, k 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

25
Thực hành điều khiển dây chuyền 

công nghiệp
Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, k 2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

26 Đồ án tự động hóa – điều khiển Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, h, i, k 1 HK2

Đánh giá quá trình: 0%

Điểm thi kết thúc học phần: 100% (bảo vệ đồ 

án với giảng viên hướng dẫn)

27 Thiết bị và hệ thống tự động Đáp ứng CĐR a, b, c, e 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR a, d, i, j 2 HK2
Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

29 Vi mạch tuyến tính Đáp ứng CĐR a, b, c, e, i 2 HK1

 Đánh giá quá trình: 30%

 Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

30 Điện tử công suất Đáp ứng CĐR a, b, c, e, i 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

31 Thực hành điện tử công suất Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f 1 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

32 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR d, g, i, j 3 HK1

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

33 Lý thuyết trường điện từ Đáp ứng CĐR a, c, e, i 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

34 An toàn điện – điện tử Đáp ứng CĐR a, b, e, f, h, i, j 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

35 Kỹ thuật đo lường Đáp ứng CĐR a, c, e, i 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

36 Thực hành Điện tử cơ bản Đáp ứng CĐR a, b, c, e, i 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

Khóa: 10 DH - Chuyên ngành: CNKT điều khiển và tự động hóa



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

37 Kỹ thuật xung − số Đáp ứng CĐR a, b, e, i 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

38
CAD trong Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa
Đáp ứng CĐR a, b, c, e, k 2 HK1

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

39 Tín hiệu và hệ thống Đáp ứng CĐR a, b, e 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

40 Thực hành Kỹ thuật đo lường Đáp ứng CĐR a, b, e 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

41 Thực hành kỹ thuật xung-số Đáp ứng CĐR a, b, e 2 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

42 Điều khiển logic khả trình (PLC) Đáp ứng CĐR a, b, c, e, i, k 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

43 Máy điện Đáp ứng CĐR a, b, c, e, i, k 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

44 Lý thuyết điều khiển tự động Đáp ứng CĐR a, b, c, e, k 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

45 Vi điều khiển Đáp ứng CĐR a, b, c, e, i 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

46 Đồ án học phần 1 Đáp ứng CĐR a, b, e, h, i, k 1 HK2

Điểm quá trình: 30% (theo quy định bộ ôn)

Điểm chấm báo cáo: 70% (theo quy định của bộ 

môn)

47 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR d, g, i, j 3 HK2

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

48 Triết học Mác-Lênin
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO2.3, 

PLO12.1, PLO12.2
3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

49
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO3.1, 

PLO7.1  PLO12.1 
3 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

50 Toán cao cấp A1
Đáp ứng CĐR  PLO1.1, PLO3.1, 

PLO10, PLO12
3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

51 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO12.1, 

PLO12.2 
3 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

52 Mạch điện 1

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO1.4, 

PLO10.1, PLO10.2, PLO12.1, 

PLO12.2

3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

53 Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO2.3, 

PLO12.1, PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

54 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR PLO11.1, 

PLO11.2, PLO12.1, PLO12.2 
3 HK2

Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (Trắc nghiệm 

khách quan) 



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

55 Toán cao cấp A2 Đáp ứng CĐR  PLO1.1, PLO3.1 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

56 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO12.1, 

PLO12.2 
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

57 Mạch điện 2

Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO1.2, 

PLO9.1, PLO9.2, PLO12.1, 

PLO12.2, PLO14.2 

2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

58 Điện tử cơ bản

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO1.4, 

PLO10.1, PLO10.2, PLO12.1, 

PLO12.2

3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

59 Thực hành điện cơ bản 

Đáp ứng CĐR PLO6.1, PLO6.2, 

PLO6.3, PLO9.1, PLO9.2, 

PLO12.1; PLO12.2

1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

60
Ứng dụng ngôn ngữ lập trình 

trong ngành điện, điện tử

Đáp ứng CĐR PLO3.1, PLO3.2, 

PLO6.3, PLO12.1
2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

61 Quản lý doanh nghiệp
Đáp ứng CĐR PLO4.1, PLO5.1; 

PLO5.2, PLO12.1; PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

62 Vật lý đại cương
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO8.2, 

PLO10.1, PLO12.1
2 HK2

Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (Trắc nghiệm 

khách quan) 

63 Quản trị học
Đáp ứng CĐR PLO2.2; PLO5.2, 

PLO5.1, PLO12.1; PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

64 Văn hóa doanh nghiệp
Đáp ứng CĐR PLO2.3, PLO5.1; 

PLO5.2, PLO12.1; PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

65 Kỹ năng giao tiếp

Đáp ứng CĐR PLO2.3, PLO3.1, 

PLO8.1, PLO10.2, PLO12.1, 

PLO12.2, PLO13.2, PLO14.2

2 HK2
Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

66 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO10.2, 

PLO12.1, PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

67 Quản lý dự án
Đáp ứng CĐR PLO4.1, PLO5.1; 

PLO5.2, PLO12.1; PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

68 Tham quan, kiến tập Đáp ứng CĐR f, i, j 1 HK1

Điểm quá trình: 50% (Theo quy định của bộ 

môn)

Điểm chấm báo cáo thực tập: 50% (Theo quy 

định của bộ môn)

69
Thực tập quản lý sản xất và công 

nghệ
Đáp ứng CĐR b, d, e, f, g, i,   j, k 1 HK1

Điểm quá trình:50% (Theo quy định của bộ 

môn)

Điểm chấm báo cáo thực tập: 50% (Theo quy 

định của bộ môn)

70 Thực tập nghệ nghiệp kỹ thuật Đáp ứng CĐR b, d, e, f, g, i,   j, k 2 HK1

Điểm quá trình:50% (Theo quy định của bộ 

môn)

Điểm chấm báo cáo thực tập: 50% (Theo quy 

định của bộ môn)

Khóa: 08DH- Chuyên ngành: Kỹ thuật điện.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

71 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR b, d, e, g, h, i,   j, k 8 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

+ Điểm báo cáo đúng tiến độ: 20%

+ Điểm báo cáo đúng tiến độ: 20%

+ Điểm nội dung: 20%

 Điểm đánh giá kết thúc học phần: 60% 

72 Thí nghiệm máy điện Đáp ứng CĐR b, e, f 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

73 Thực hành điều khiển tự động Đáp ứng CĐR b, e, f 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

74 Thực hành Vi điều khiển Đáp ứng CĐR b, c, e, f, k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

75 Thực hành PLC Đáp ứng CĐR b, c, e, f, k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

76 Trang bị điện Đáp ứng CĐR c, e, h 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

77 Đồ án học phần 2 Đáp ứng CĐR a, b, c, e, h, i, k 1 HK1

Đánh giá quá trình: 0%

Điểm thi kết thúc học phần: 100% (bảo vệ đồ 

án với giảng viên hướng dẫn)

78
Quản lý và sử dụng năng lượng 

hiệu quả
Đáp ứng CĐR c, e, h, i 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

Khóa: 09DH - Chuyên ngành: Kỹ thuật điện.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

79
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR a, d, i, j 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

80 Mạng cung cấp điện Đáp ứng CĐR a, c, e, h, i 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khác quan)

81
Thực hành điều khiển dây chuyền 

công nghiệp
Đáp ứng CĐR b, c, e, f, k 2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

82 Thực hành trang bị điện Đáp ứng CĐR b, c, e, i 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

83 Truyền động điện Đáp ứng CĐR a, c, e 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khác quan)

84 Hệ thống điện Đáp ứng CĐR c, e, i, k 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

85 Thí nghiệm hệ thống điện Đáp ứng CĐR b, c, e 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

86 Đồ án chuyên ngành điện Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, h, i, k 1 HK2

Đánh giá quá trình: 0%

Điểm thi kết thúc học phần: 100% (bảo vệ đồ 

án với giảng viên hướng dẫn)

87 Giải tích mạng trên máy tính Đáp ứng CĐR a, b, c, e, h, k 2 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

88
Thiết kế đường dây và trạm biến 

áp
Đáp ứng CĐR a, c, e, h 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

89 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR a, d, i, j 2 HK2
Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

90 Vi mạch tuyến tính Đáp ứng CĐR c, e, i 2 HK1
Đánh giá quá trình: 30%Điểm thi kết thúc học 

phần: 70% (Tự luận trên giấy)

91 Điện tử công suất Đáp ứng CĐR a, c, e 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

92 Thực hành điện tử công suất Đáp ứng CĐR b, e, f 1 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

93 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR d, g, i, j 3 HK1

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

94 Lý thuyết trường điện từ Đáp ứng CĐR a, i 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

95 An toàn điện – điện tử Đáp ứng CĐR f, h, j 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

Khóa: 10DH - Chuyên ngành: Kỹ thuật điện.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

96 Kỹ thuật đo lường Đáp ứng CĐR a, e, i 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

97 Thực hành Điện tử cơ bản Đáp ứng CĐR b 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

98 Kỹ thuật xung − số Đáp ứng CĐR a, e, i 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

99 CAD trong Kỹ thuật điện Đáp ứng CĐR b, k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

100 Tín hiệu và hệ thống Đáp ứng CĐR a, e 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

101 Thực hành Kỹ thuật đo lường Đáp ứng CĐR b, e 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

102 Thực hành kỹ thuật xung-số Đáp ứng CĐR b, e 2 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

103 Điều khiển logic khả trình (PLC) Đáp ứng CĐR c, e 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

104 Máy điện Đáp ứng CĐR a, e 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

105 Lý thuyết điều khiển tự động Đáp ứng CĐR a, c, e 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

106 Vi điều khiển Đáp ứng CĐR a, c, e, i 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

107 Đồ án học phần 1 Đáp ứng CĐR b, h, k 1 HK2

Điểm quá trình: 30% (theo quy định bộ môn)

Điểm chấm báo cáo: 70% (theo quy định của bộ 

môn)

108 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR d, g, i, j 3 HK2

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

109 Triết học Mác-Lênin
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO2.3, 

PLO12.1, PLO12.2
3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

110
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO3.1, 

PLO7.1  PLO12.1 
3 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

111 Toán cao cấp A1
Đáp ứng CĐR  PLO1.1, PLO3.1, 

PLO10, PLO12
3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

112 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO12.1, 

PLO12.2 
3 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

113 Mạch điện 1

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO1.4, 

PLO10.1, PLO10.2, PLO12.1, 

PLO12.2

3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

114 Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO2.3, 

PLO12.1, PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

115 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR PLO11.1, 

PLO11.2, PLO12.1, PLO12.2 
3 HK2

Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (Trắc nghiệm 

khách quan) 

116 Toán kỹ thuật
Đáp ứng CĐR  PLO1.1, PLO10.1, 

PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

117 Giáo dục thể chất 1 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO12.1, 

PLO12.2 
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

118 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO12.1, 

PLO12.2 
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

119 Mạch điện 2

Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO1.2, 

PLO9.1, PLO9.2, PLO12.1, 

PLO12.2, PLO14.2 

2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

120 Điện tử cơ bản

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO1.4, 

PLO10.1, PLO10.2, PLO12.1, 

PLO12.2

3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

121 Thực hành điện cơ bản 

Đáp ứng CĐR PLO6.1, PLO6.2, 

PLO6.3, PLO9.1, PLO9.2, 

PLO12.1; PLO12.2

1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

122
Ứng dụng ngôn ngữ lập trình 

trong ngành điện, điện tử

Đáp ứng CĐR PLO3.1, PLO3.2, 

PLO6.3, PLO12.1
2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

123 Lý thuyết trường điện từ
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO12.1
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

124 Vật lý đại cương
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO8.2, 

PLO10.1, PLO12.1
2 HK2

Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (Trắc nghiệm 

khách quan) 

125 Luận văn tốt nghiệp
Đáp ứng CĐR a, b, c,  e, f, g, h, k 

l, n,0
HK1 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng

126 Điện tử công suất nâng cao Đáp ứng CĐR a, e, f, g, k, l HK1
Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

127 Giải tích máy điện nâng cao Đáp ứng CĐR a, j,  k, l HK1
Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

128 Điều khiển nâng cao Đáp ứng CĐR a, b, j, k, l HK1
Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

129 Giải tích hệ thống điện nâng cao Đáp ứng CĐR a, j, l, k 3 HK2
Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

130 Điều khiển máy điện nâng cao Đáp ứng CĐR a,b, j, k, l 2 HK2
Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

131 Năng lượng tái tạo Đáp ứng CĐR a, j, k, l 2 HK2
Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

132 Tham quan, kiến tập Đáp ứng CĐR f, i, j 1 HK1

Điểm quá trình: 50% (Theo quy định của bộ 

môn)

Điểm chấm báo cáo thực tập: 50% (Theo quy 

định của bộ môn)

Khóa: 08DH - Chuyên ngành: KT Điện Tử.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

133
Thực tập quản lý sản xất và công 

nghệ
Đáp ứng CĐR b, d, e, f, g, i,   j, k 1 HK1

Điểm quá trình:50% (Theo quy định của bộ 

môn)

Điểm chấm báo cáo thực tập: 50% (Theo quy 

định của bộ môn)

134 Thực tập nghệ nghiệp kỹ thuật Đáp ứng CĐR b, d, e, f, g, i,   j, k 2 HK1

Điểm quá trình:50% (Theo quy định của bộ 

môn)

Điểm chấm báo cáo thực tập: 50% (Theo quy 

định của bộ môn)

135 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR b, d, e, g, h, i,   j, k 8 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

+ Điểm báo cáo đúng tiến độ: 20%

+ Điểm báo cáo đúng tiến độ: 20%

+ Điểm nội dung: 20%

Điểm đánh giá kết thúc học phần: 60% 

136 Thí nghiệm máy điện Đáp ứng CĐR b, e, f 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

137 Thực hành điều khiển tự động Đáp ứng CĐR b, e, f 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

138 Thực hành Vi điều khiển Đáp ứng CĐR b, c, e, f, k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

139 Thực hành PLC Đáp ứng CĐR b, c, e, f, k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

140 Trang bị điện Đáp ứng CĐR c, e, h 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

Khóa: 09DH - Chuyên ngành: KT Điện Tử.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

141 Đồ án học phần 2 Đáp ứng CĐR a, b, c, e, h, i, k 1 HK1

Đánh giá quá trình: 0%

Điểm thi kết thúc học phần: 100% (bảo vệ đồ 

án với giảng viên hướng dẫn)

142 Điện tử Y sinh Đáp ứng CĐR c, e, i 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khác quan)

143
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR a, d, i, j 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

144 Kỹ thuật số 2 Đáp ứng CĐR a, c, e, k 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

145 Thực hành kỹ thuật số 2 Đáp ứng CĐR b, c, e, k 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

146 Thiết kế vi mạch số trên FPGA Đáp ứng CĐR c, e, k 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

147
Thực hành thiết kế vi mạch số 

trên FPGA
Đáp ứng CĐR b, c, e, k 2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

148
Đo lường và điều khiển bằng máy 

tính
Đáp ứng CĐR a, c, e, h, k 2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

149
Thực hành điều khiển dây chuyền 

công nghiệp
Đáp ứng CĐR b, c, e, f, k 2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

150 Đồ án chuyên ngành điện tử Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, h, i, k 1 HK2

Đánh giá quá trình: 0%

Điểm thi kết thúc học phần: 100% (bảo vệ đồ 

án với giảng viên hướng dẫn)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

151 Quang điện tử Đáp ứng CĐR a, c 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

152 Kỹ thuật Robot Đáp ứng CĐR a, c, e, h 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

153 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR a, d, i, j 2 HK2
Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

154 Vi mạch tuyến tính Đáp ứng CĐR c, e, i 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

155 Điện tử công suất Đáp ứng CĐR a, c, e 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

156 Thực hành điện tử công suất Đáp ứng CĐR b, e, f 1 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

157 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR d, g, i, j 3 HK1

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

158 Lý thuyết trường điện từ Đáp ứng CĐR a, i 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

Khóa: 10DH - Chuyên ngành: KT Điện Tử.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

159 An toàn điện – điện tử Đáp ứng CĐR f, h, j 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

160 Kỹ thuật đo lường Đáp ứng CĐR a, e, i 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

161 Thực hành Điện tử cơ bản Đáp ứng CĐR b 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

162 Kỹ thuật xung − số Đáp ứng CĐR a, e, i 3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

163 CAD trong Kỹ thuật điện tử Đáp ứng CĐR b, k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

164 Tín hiệu và hệ thống Đáp ứng CĐR a, e 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

165 Thực hành Kỹ thuật đo lường Đáp ứng CĐR b, e 1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

166 Thực hành kỹ thuật xung-số Đáp ứng CĐR b, e 2 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

167 Điều khiển logic khả trình (PLC) Đáp ứng CĐR c, e 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

168 Máy điện Đáp ứng CĐR a, e 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

169 Lý thuyết điều khiển tự động Đáp ứng CĐR a, c, e 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

170 Vi điều khiển Đáp ứng CĐR a, c, e, i 3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

171 Đồ án học phần 1 Đáp ứng CĐR b, h, k 1 HK2

Điểm quá trình: 30% (theo quy định bộ môn)

Điểm chấm báo cáo: 70% (theo quy định của bộ 

môn)

172 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR d, g, i, j 3 HK2

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

173 Triết học Mác-Lênin
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO2.3, 

PLO12.1, PLO12.2
3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

174
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO3.1, 

PLO7.1  PLO12.1 
3 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

175 Toán cao cấp A1
Đáp ứng CĐR  PLO1.1, PLO3.1, 

PLO10, PLO12
3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa: 11DH - Chuyên ngành: KT Điện Tử.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

176 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO12.1, 

PLO12.2 
3 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

177 Mạch điện 1

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO1.4, 

PLO10.1, PLO10.2, PLO12.1, 

PLO12.2

3 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

178 Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO2.3, 

PLO12.1, PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

179 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR PLO11.1, 

PLO11.2, PLO12.1, PLO12.2 
3 HK2

Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (Trắc nghiệm 

khách quan) 

180 Toán kỹ thuật
Đáp ứng CĐR  PLO1.1, PLO10.1, 

PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan)

181 Giáo dục thể chất 1 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO12.1, 

PLO12.2 
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

182 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO12.1, 

PLO12.2 
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

183 Mạch điện 2

Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO1.2, 

PLO9.1, PLO9.2, PLO12.1, 

PLO12.2, PLO14.2 

2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

184 Điện tử cơ bản

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO1.4, 

PLO10.1, PLO10.2, PLO12.1, 

PLO12.2

3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

185 Thực hành điện cơ bản 

Đáp ứng CĐR PLO6.1, PLO6.2, 

PLO6.3, PLO9.1, PLO9.2, 

PLO12.1; PLO12.2

1 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

186
Ứng dụng ngôn ngữ lập trình 

trong ngành điện, điện tử

Đáp ứng CĐR PLO3.1, PLO3.2, 

PLO6.3, PLO12.1
2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

187 Lý thuyết trường điện từ
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO6.1, 

PLO12.1
2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

188 Vật lý đại cương
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO8.2, 

PLO10.1, PLO12.1
2 HK2

Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% (Trắc nghiệm 

khách quan) 

189 Điều khiển số Đáp ứng CĐR a, c, e, i 2 HK1

 Đánh giá quá trình: 30%

 Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

190 Kỹ thuật cảm biến Đáp ứng CĐR a, e, i 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

191 Đồ án học phần 1 Đáp ứng CĐR b, h, k 1 HK1

Điểm quá trình: 30% (theo quy định bộ môn)

Điểm chấm báo cáo: 70% (theo quy định của bộ 

môn)

192 Mạch điện 2 Đáp ứng CĐR a, b, e, h, i, j 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

Khóa: 09DHL - Chuyên ngành: Tự động hóa - Điều khiển



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

193 Vi điều khiển 2 Đáp ứng CĐR a, c, e, i 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

194 Lý thuyết tín hiệu Đáp ứng CĐR a, e, i 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

195 Thực hành PLC Đáp ứng CĐR b, c, e, f, k 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

196 Lý thuyết điều khiển nâng cao Đáp ứng CĐR a, c, e, k 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

197 Tự động hóa quá trình công nghệ Đáp ứng CĐR a, c, e, i, k 2 HK1

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

198 Thực hành điều khiển tự động Đáp ứng CĐR b, f, i, j 2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

199
Đồ án chuyên ngành điều khiển - 

tự động hóa
Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, g, h, i, k 1 HK1

Điểm quá trình: 30% (theo quy định bộ môn)

Điểm chấm báo cáo: 70% (theo quy định của bộ 

môn)

200
Quản lý và sử dụng năng lượng 

hiệu quả
Đáp ứng CĐR c, e, h, i 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

201 PLC nâng cao Đáp ứng CĐR b, c, e, f, i, k 2 HK2
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

202 Kỹ thuật Robot Đáp ứng CĐR a, c, e, i 2 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận trên 

giấy)

203 Hệ thống SCADA Đáp ứng CĐR a, b, c, e, k 2 HK2
Đánh giá quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

204
Thực hành điều khiển dây chuyền 

công nghiệp
Đáp ứng CĐR b,h, i, j 2 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thực hành

205 Đồ án học phần 2 Đáp ứng CĐR a, b, c, e, f, g, h, i, k 1 HK2

Điểm quá trình: 30% (theo quy định bộ môn)

Điểm chấm báo cáo: 70% (theo quy định của bộ 

môn)

1 Thực tập tốt nghiệp Đáp ứng CĐR b; c; e; g; k 4 HK7 Hội đồng và Doanh nghiệp

2 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐRb; c; e; g; k 8 HK7 Hội đồng 

3
Công nghệ các chất hoạt động bề 

mặt
Đáp ứng CĐR PLO1.2.1; 2.2; 3.1 2 HK5 Tự luận

4 Hóa học xanh Đáp ứng CĐR PLO1.2.1; 2.2; 3.1 2 HK5 Tự luận

5 Hóa học xanh Đáp ứng CĐR PLO1.2.1; 2.2; 3.1 2 HK5 Tự luận

KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Khóa: - Chuyên ngành: Công nghệ hóa cơ.

Khóa: - 10DHHH1, 10DHHH2, 11DHHH3 - Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

6 Hóa hữu cơ Đáp ứng CĐR PLO1.2.1; 2.2; 3.1 3 HK3 Trắc nghiệm máy

7 Hóa hữu cơ Đáp ứng CĐR PLO1.2.1; 2.2; 3.1 3 HK3 Trắc nghiệm máy

8 Hóa hữu cơ Đáp ứng CĐR PLO1.2.1; 2.2; 3.1 3 HK3 Trắc nghiệm máy

9
Công nghệ sản xuất phân bón vô 

cơ
Đáp ứng CĐR PLO1, 5, 6 và 8 2 HK5

`Đánh giá quá trình:

 Điểm tiểu luận:  30%

 Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

10 Giản đồ pha Đáp ứng CĐR PLO1, 6 và 8 3 HK6

`Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần:  50% 

11
Các phương pháp phân tích vật 

liệu vô cơ
Đáp ứng CĐR PLO1,2,6 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Chuyên cần

Bài tập được giao

Kỹ năng đọc hiểu bài tập tiếng Anh

Bài thuyết trình về một chủ đề cho trước

Thi cuối kỳ: 70%

Bài thi kết thúc học phần theo hình thức tự luận 

- Chương 1: 15%, chương 2: 25%, chương 3: 

15%, chương 4: 20%, chương 5: 25%

12 Công nghệ mạ - điện phân Đáp ứng CĐR PLO1, 5, 6 và 8 2 HK6
Quá trình 30%

Thi cuối kỳ 70%

Khóa: 09DHHH2 -  Chuyên ngành: Công nghệ vô cơ.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

13
Nguồn điện hóa học và năng 

lượng tái tạo
Đáp ứng CĐR PLO1,2,6 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình: 30% - Bài kiểm tra: chương 

1,2,3,4

Điểm thi kết thúc học phần: 70%.

14 Hóa lý silicat Đáp ứng CĐR PLO1,6 và 8 2 HK6
Quá trình 30%

Thi cuối kỳ 70%

15
Công nghệ sản xuất vật liệu xây 

dựng
Đáp ứng CĐR PLO1, 5, 6 và 8 2 HK6

Quá trình 30%

Thi cuối kỳ 70%

16 Ăn mòn và bảo vệ kim loại Đáp ứng CĐR PLO1, 6, 8 và 9 2 HK6
Quá trình 30%

Thi cuối kỳ 70%

17
Thực hành chuyên đề vô cơ - điện 

hóa
Đáp ứng CĐR PLO1,2,3,6 và 8 1 HK6

Quá trình 50%

Thi cuối kỳ 50%

18 Thực hành chuyên đề silicat Đáp ứng CĐR PLO3,6 và 8 1 HK6
Quá trình 50%

Thi cuối kỳ 50%

19 Công nghệ xử lý khí và nước thải Đáp ứng CĐR PLO2, 5, 6 và 8 2 HK6
Quá trình 30%

Thi cuối kỳ 70%

20 Công nghệ sản xuất gốm sứ Đáp ứng CĐR PLO1, 5, 6 và 8 2 HK6

 

Đánh giá quá trình (chuyên cần, tiểu luận): 30%

 Điểm thi kết thúc học phần (tự luận): 70%

21 Hóa vô cơ A Đáp ứng CĐR PLO2, 6 và 8 3 HK3
Quá trình 30%

Thi cuối kỳ 70%

22 Thí nghiệm hóa vô cơ Đáp ứng CĐR PLO2, 3, 6 và 8 1 HK4
Quá trình 50%

Thi cuối kỳ 50%

Khóa: 10DHHH, 11DHHH - Chuyên ngành: Công nghệ vô cơ.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

23 Hóa đại cương Đáp ứng CĐR PLO1, 8 và 12 3 HK1

Quá trình 30%

Kiểm tra giữa kỳ 20%

Thi cuối kỳ 50%

24 Thí nghiệm hóa đại cương Đáp ứng CĐR PLO1, 6,7,10 và 12 2 HK2
Quá trình 50%

Thi cuối kỳ 50%

25 Hóa vô cơ Đáp ứng CĐR PLO1, 8, 9 và 12 3 HK2

Quá trình 30%

Kiểm tra giữa kỳ 20%

Thi cuối kỳ 50%

26 Nhập môn kỹ thuật vật liệu
Đáp ứng CĐR  PLO1.1;PLO2.3;

PLO6.2;PLO12.2
2 HKI Quá trình 30%+ cuối kỳ 70% (tự luận)

27 Thực tập tốt nghiệp Đáp ứng CĐR a,b,c,d,e,f, g,h,k 4 HK7 Hội đồng và Doanh nghiệp

28 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR a,b,c,d,e,f, g,h,k 8 HK7 Hội đồng

29 Công nghệ vật liệu nano Đáp ứng CĐR a,c,g,h 2 HK5 Quá trình 30%+ cuối kỳ 70% (tự luận)

30 An toàn trong sản xuất vật liệu Đáp ứng CĐR a,c,g,h 2 HK5 Quá trình 30%+ cuối kỳ 70% (tự luận)

31 Quản lý công nghiệp Đáp ứng CĐR a,c,g,h 2 HK5 Quá trình 30%+ cuối kỳ 70% (tự luận)

32 Vật liệu polymer và composite Đáp ứng CĐR a,c,g,h 3 HK5 Quá trình 30%+ cuối kỳ 70% (tự luận)

33
Công nghệ gia công các sản phẩm 

nhựa
Đáp ứng CĐR a,b,c,g,h 3 HK5 Quá trình 30%+ cuối kỳ 70% (tự luận)

 Khóa: 12DHVL, 08DHVL - Chuyên ngành: Công nghệ vật liệu



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

34
Thực hành tổng hợp Polymer và 

composite
Đáp ứng CĐR a,b,c,d,g,h 2 HK6

Quá trình 50%

Thi cuối kỳ 50%

35 Công nghệ gia công cao su Đáp ứng CĐR a,c,g,h 2 HK6 Quá trình 30%+ cuối kỳ 70% (tự luận)

36 Thực hành máy và thiết bị nhựa Đáp ứng CĐR a,b,c,d,g,h 1 HK6
Quá trình 50%

Thi cuối kỳ 50%

37
Phương pháp phân tích và đánh 

giá polymer
Đáp ứng CĐR a,c,g,h 2 HK6 Quá trình 30%+ cuối kỳ 70% (tự luận)

38 Thiết kế khuôn mẫu nhựa Đáp ứng CĐR a,c,d,g,h 2 HK6
Quá trình 50%

Thi cuối kỳ 50%

39 Thiết kế sản phẩm nhựa Đáp ứng CĐR a,c,d,g,h 2 HK6
Quá trình 50%

Thi cuối kỳ 50%

40 Phụ gia polymer Đáp ứng CĐR a,c,g,h 2 HK6
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70% (tự luận)

41
Đồ án chuyên ngành công nghệ 

vật liệu
Đáp ứng CĐR a,b,c,d,g,h 2 HK6

Đánh giá quá trình: 50%

Điểm bảo vệ:  50% 

42 Bao bì nhựa Đáp ứng CĐR a,c,g,h 2 HK6
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70% (tự luận)

43 Kỹ thuật sản xuất sơn Đáp ứng CĐR a,c,g,h 2 HK6
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70% (tự luận)

44 Thực tập tốt nghiệp Đáp ứng CĐR a,b,c,d,e,f,g,h,k 4 HK7 Hội đồng và Doanh nghiệp

45 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR a,b,c,d,e,f,g,h,k 8 HK7 Hội đồng



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

46
Thực hành phương pháp phân tích 

phổ nguyên tử và UV – Vis 
Đáp ứng CĐR PLO1, 6 & 12 1 HK5

Đánh giá quá trình, báo cáo thí nghiệm, thi cuối 

kỳ

47 Các phương pháp phân tích sắc ký Đáp ứng CĐR PLO1, 11 & 12 2 HK5 Qúa trình, thi cuối kỳ

48 Ứng dụng tin học trong hóa học Đáp ứng CĐR PLO1, 3,7 & 12 2 HK5 Qúa trình, thi cuối kỳ

49
Quy hoạch và tối ưu hóa thực 

nghiệm
Đáp ứng CĐR PLO1,3,6, 10 & 12 2 HK5 Qúa trình, thi cuối kỳ

50 Các công cụ quản lý chất lượng Đáp ứng CĐR PLO3.5.8.11 & 12 2 HK5 Qúa trình, thi cuối kỳ

51
Thực hành các phương pháp phân 

tích sắc ký 
Đáp ứng CĐR PLO1,3,6,9,10 & 12 1 HK6

Đánh giá quá trình, báo cáo thí nghiệm, thi cuối 

kỳ

52 Hóa lý 2 Đáp ứng CĐR PLO1,2,10,11,12,15 2 HK3 Qúa trình, thi cuối kỳ

53 Thí nghiệm hóa phân tích Đáp ứng CĐR PLO1,6,12 1 HK3
Đánh giá quá trình, báo cáo thí nghiệm, thi cuối 

kỳ

54
Xử lý số liệu trong thực nghiệm 

Hóa học
Đáp ứng CĐR PLO1,7,8,11,12 2 HK4 Qúa trình, thi cuối kỳ

55
Các phương pháp phân tích hiện 

đại
Đáp ứng CĐR PLO 3 HK4 Qúa trình, thi cuối kỳ

56 Hóa phân tích Đáp ứng CĐR PLO1,11,12 2 HK2 Qúa trình, thi cuối kỳ

KH: - 10DHHH, 11DHHH, 12DHHH - Chuyên ngành: CS ngành.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

57 Quy hoạch thực nghiệm Đáp ứng CĐR PLO1,3,6,10,12 2 HK2 Qúa trình, thi cuối kỳ

58 Thực tập tốt nghiệp Đáp ứng CĐR b; c; e; g; k 4 HK7 Hội đồng và Doanh nghiệp

59 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐRb; c; e; g; k 8 HK7 Hội đồng 

60
Công nghệ các chất hoạt động bề 

mặt
Đáp ứng CĐR PLO1.2.1; 2.2; 3.1 2 HK5 Tự luận

61 TTTN
Đáp ứng CĐR PLO1, 3, 5, 6, 7, 8, 

11 & 12
4 HK7

Đánh giá của doanh nghiệp, Đánh giá của hội 

đồng Bộ môn

62 KLTN
Đáp ứng CĐR PLO1,8, 10, 11, 12, 

14 & 15
8 HK7

Đánh giá của giáo viên hướng dẫn, Điểm bảo vệ  

 trước hội đồng khoa học

63 Phương pháp phân tích điện hóa Đáp ứng CĐR PLO1, 11 & 12 2 HK6 Qúa trình, thi cuối kỳ

64
Xử lý số liệu trong thực nghiệm 

hóa học 
Đáp ứng CĐR PLO1,3,7,10 & 12 2 HK6 Qúa trình, thi cuối kỳ

65
Kiểm tra chất lượng thực phẩm và 

an toàn vệ sinh thực phẩm 

Đáp ứng CĐR PLO1,3,8,9,10,11 

& 12
2 HK6 Qúa trình, thi cuối kỳ

66 Lấy mẫu và xử lý mẫu Đáp ứng CĐR PLO1,3,8,9,11 & 12 2 HK6 Qúa trình, thi cuối kỳ

Khóa: 09DHHH, 10DHHH - Chuyên ngành: Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo chất lượng.

Khóa: 09DHHH3, 10DHHH3- Chuyên ngành: Hóa mỹ phẩm.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

67 Đồ án chuyên ngành 
Đáp ứng CĐR 

PLO1,3,8,9,10,11,12 &15
2 HK6

Đánh giá của giáo viên hướng dẫn, Điểm bảo vệ  

 trước hội đồng khoa học

68 Kiểm tra chất lượng môi trường Đáp ứng CĐR PLO1,10,11 &12 2 HK6 Qúa trình, thi cuối kỳ

69
Kiểm tra chất lượng hóa chất cơ 

bản, silicat và kim loại 

Đáp ứng CĐR PLO1,6,8,10,12 & 

14
2 HK6 Qúa trình, thi cuối kỳ

70
Kiểm tra chất lượng phân bón và 

thuốc bảo vệ thực vật 
Đáp ứng CĐR PLO1,6,12 2 HK6 Qúa trình, thi cuối kỳ

71
Kiểm tra chất lượng sản phẩm tẩy 

rửa và mỹ phẩm 
Đáp ứng CĐR PLO1,6,8,10,12,14 2 HK6 Qúa trình, thi cuối kỳ

72 Thực hành phân tích điện hóa Đáp ứng CĐR PLO1,3,6,10,12 2 HK6
Đánh giá quá trình, báo cáo thí nghiệm, thi cuối 

kỳ

73

Thực hành kiểm tra chất lượng 

thực phẩm và an toàn vệ sinh thực 

phẩm 

Đáp ứng CĐR PLO1,3,6,10,12 2 HK6
Đánh giá quá trình, báo cáo thí nghiệm, thi cuối 

kỳ

74
Thực hành kiểm tra chất lượng 

phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 
Đáp ứng CĐR PLO1,6,12 HK6

Đánh giá quá trình, báo cáo thí nghiệm, thi cuối 

kỳ

75
Thực hành kiểm tra chất lượng 

sản phẩm tẩy rửa và mỹ phẩm 
Đáp ứng CĐR PLO1,6,12 2 HK6

Đánh giá quá trình, báo cáo thí nghiệm, thi cuối 

kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

76
Thực hành kiểm tra chất lượng 

hóa chất cơ bản, silicat và kim loại 
Đáp ứng CĐR PLO1,6,12 2 HK6

Đánh giá quá trình, báo cáo thí nghiệm, thi cuối 

kỳ

77
Cơ sở thiết kế chế tạo thiết bị hóa 

chất & thực phẩm
Đáp ứng CĐR PLO2, 4, 6,7 và 8 2 HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

78
Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất 

và thực phẩm
Đáp ứng CĐR PLO2, 4, 6,7 và 8 3 HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

79
Kỹ thuật vận hành thiết bị trong 

nhà máy
Đáp ứng CĐR PLO2,4,6 ,8và 9 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

80 Kỹ thuật lạnh Đáp ứng CĐR PLO1, 2, 6 và 8 2 HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

81 Mô hình hóa hệ thống Đáp ứng CĐR PLO1,2,6 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

82
Dụng cụ đo và điều khiển quá 

trình công nghệ
Đáp ứng CĐR PLO1,2,6 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

83
Thực hành dụng cụ đo và điều 

khiển quá trình công nghệ
Đáp ứng CĐR PLO1, 3, 6, 7 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

Khóa: 09DHHH4, 10DHHH, 11DHHH - Chuyên ngành: Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo chất lượng



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

84 Thực hành cơ khí hóa chất Đáp ứng CĐR PLO2, 4, 6, 7 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

85
Kỹ thuật công trình trong công 

nghệ hóa học
Đáp ứng CĐR PLO1, 3, 7 và 8 1 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

86 Thực hành vận hành thiết bị Đáp ứng CĐR PLO4,6,7 và 8 1 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

87 Tối ưu hóa trong kỹ thuật hệ thống Đáp ứng CĐR PLO1, 2, 7 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

88 Kỹ thuật sấy Đáp ứng CĐR PLO1, 6 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

89 Đồ án chuyên ngành Đáp ứng CĐR PLO 4, 5, 6, 7 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

90 Kỹ thuật điện công nghiệp Đáp ứng CĐR PLO1, 2, 4, 6 và 8 2 HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

91 Truyền Nhiệt Đáp ứng CĐR PLO1, 6 và 8 2 HK3

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

92 Truyền Khối Đáp ứng CĐR PLO1,2, 6 và 8 2 HK3

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

93
Thực hành kỹ thuật quá trình và 

thiết bị
Đáp ứng CĐR PLO2, 4, 6,7 và 8 1 HK4

Đánh giá quá trình: 50%

Điểm thi kết thúc học phần:  50% 

94  Kỹ thuật xúc tác Đáp ứng CĐR PLO1, 6, 7 và 8 HK4

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

95 Đồ án quá trình và thiết bị Đáp ứng CĐR PLO2, 4, 6,8 và 9 HK4
Đánh giá quá trình: 50%

Điểm bảo vệ:  50% 

96 Kỹ thuật phản ứng Đáp ứng CĐR PLO1, 2, 6 và 8 HK4

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

97 Hóa lý 1
Đáp ứng CĐR PLO1, 5, 8, 12 và 

14
3 HK1

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

98
Các quá trình thiết bị cơ học & 

thủy lực
Đáp ứng CĐR PLO1, 7,10 và 11 3 HK1

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

99 Kỹ thuật điện công nghiệp Đáp ứng CĐR PLO1, 2, 4, 6 và 17 11 HK15

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

100 Kỹ thuật điện công nghiệp Đáp ứng CĐR PLO1, 2, 4, 6 và 18 12 HK16

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận:  30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70% 

KHOA: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO2.2, 

PLO6, PLO12.1, PLO12.2
2(2,0)  HK 3

Đánh giá quá trình học: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

2 Anh văn 1 
Đáp ứng CĐR PLO6, PLO11.1, 

PLO12, PLO13, PLO14, PLO15
3(3,0)  HK 3

Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

3 Toán cao cấp A1 
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO3, 

PLO6, PLO10, PLO12
3(3,0)  HK 3

Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

4 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2  
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO6, 

PLO12
0  HK 3

Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

5 Tin học ứng dụng ngành may 
Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO3, 

PLO6, PLO10, PLO12
2(0,2)  HK 3 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

6 Thiết kế – nhảy cỡ – giác sơ đồ 

Đáp ứng CĐR PLO1.3, PLO1.4, 

PLO4.2, PLO6.2, PLO6.3, 

PLO12.1

3(1,2)  HK 3
Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

7
Thiết kế trang phục nam và

 trẻ em 

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO1.3, 

PLO1.4, PLO6.1, PLO10.2, 

PLO11.1, PLO12.1, PLO14.1,

3(3,0)  HK 3
Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

8

Học phần tự chọn (Chọn

 tối thiểu 1 học phần trong 

nhóm C) 

HK 3

9 Thẩm mỹ học  

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO1.3, 

PLO2.1, PLO6.2, PLO10.2, 

PLO13.1

2(2,0)  HK 3
Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

Khóa:  11DHCM, 12DHCM - Chuyên ngành: Công nghệ may.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

10 Mỹ thuật công nghiệp 
Đáp ứng CĐR PLO1.5, PLO2.2, 

PLO5.1, PLO7.1, PLO13.1
2(2,0)  HK 3

Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

11
Thiết kế thời trang trên máy vi tính

 

Đáp ứng CĐR PLO1.3, PLO1.4, 

PLO1.5, PLO3.1, PLO9.2, 

PLO13.1

2(0,2)  HK 3 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

12
Tâm lý học kinh doanh hàng may 

mặc 

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO5.1, 

PLO10.1, PLO12.2, PLO13.1
2(2,0)  HK 3

Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

13 Lịch sử thời trang  

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO2.2, 

PLO5.1, PLO7.1, PLO12.1, 

PLO13.1

2(2,0)  HK 3
Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

14 Triết học Mác-Lênin 
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO6, 

PLO12
3(3,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

15
Kỹ năng ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO3.1, 

PLO7.1, PLO12.1
3(1,2)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

16 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1  
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO6, 

PLO12
0  HK 1

Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

17 Thiết bị may công nghiệp 
Đáp ứng CĐR PLO1.4, PLO4.2, 

PLO6.1, PLO12.1
3(1,2)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

18 Vẽ kỹ thuật ngành may 
Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO4.2, 

PLO6.1, PLO12.1
2(2,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

KHÓA: 12DHCM - Chuyên ngành: Công nghệ may



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

19 Vẽ mỹ thuật cơ bản  

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO2.2, 

PLO7.1, PLO8.1, PLO10.2, 

PLO13.1, PLO14.2

2(0,2)  HK 1 Đánh giá kết thúc học phần:100%

20
An toàn lao động trong dệt

may 

Đáp ứng CĐR PLO1.1, PLO2.2, 

PLO6.4, PLO10.2, PLO12.1
2(2,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

21 Triết học Mác-Lênin  
Đáp ứng CĐR PLO2.2, PLO6, 

PLO12
3(3,0)   HK 1

Đánh giá quá trình học: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

22 Giáo dục thể chất 1  
Đáp ứng CĐR PLO2.1, PLO6, 

PLO12
0  HK 1

Đánh giá quá trình học: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

23 Tạo mẫu trang phục 
Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO8.1, 

PLO13.2
3(3,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

24 Nguyên lý thiết kế thời trang 
Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO6.2, 

PLO14.1
3(3,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

25 Quản trị đại cương 
Đáp ứng CĐR PLO1.4, PLO6.2, 

PLO12.2
2(2,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

26
Nhập môn kinh doanh 

thời trang và dệt may 

Đáp ứng CĐR PLO1.4, PLO7.2, 

PLO12.1
3(3,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

27

Học phần tự chọn (Chọn 

tối thiểu 1 học phần trong 

nhóm A) 

HK 1
Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

28 Kỹ năng giao tiếp 
Đáp ứng CĐR PLO1.4, PLO7.2, 

PLO12.1
2(2,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

Khóa: 12DHCM - Chuyên ngành: Kinh doanh thời trang.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

29 Môi trường và con người 
Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO6.2, 

PLO12.1, PLO12.2
2(2,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

30
Đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp 

Đáp ứng CĐR PLO2.3, PLO5.1, 

PLO12.1
2(2,0)  HK 1

Đánh giá quá trình học: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

1 Thống kê sinh học

Trang bị các kiến thức về bố trí thí 

nghiệm và xử lý số liệu cho học 

viên

1 HK 1
Quá trình (40%) 

Cuối kỳ (60%)

2 Sinh học phân tử nâng cao

Môn học này giúp học viên nắm 

được những kiến thức chuyên sâu 

về hoạt động, biểu hiện và tương 

tác của các đại phân tử sinh học 

trong tế bào như DNA, RNA và 

protein 

2 HK 1

Bài tập (20%)

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (50%)

3
Các phương pháp phân tích sinh 

hóa

Môn học này giúp học viên tìm 

hiểu về phương pháp cô lập, tách 

chiết các chất, thực hiện phân tích 

cấu trúc, khối lượng và các tính 

chất của một hợp chất sinh học 

bằng các kỹ thuật sắc ký ghép 

khối phổ, phổ hồng ngoại, điện di 

và phân tích miễn dịch.

2 HK 1

Bài tập (20%)

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (50%)

KHOA: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Khóa: 03SDHCNSH - Chuyên ngành: Cao học ngành CNSH.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

4 Công nghệ tế bào thực vật

Học phần trình bày các kỹ thuật 

chuyên sâu trong nuôi cấy mô tế 

bào thực vật, các phương pháp vi 

nhân giống, các kỹ thuật chọn tạo 

giống, các phương pháp nuôi cấy 

thu nhận hợp chất thứ cấp, các 

phương pháp bảo quản nguồn gen.

2 HK 1

Bài tập (20%)

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (50%)

5 Kỹ thuật bể phản ứng sinh học

Môn học này giúp học viên nắm 

được cơ chế động  học xảy ra 

trong bể phản ứng, tính toán công 

suất và các thông số của bể phản 

ứng và phân tích đánh giá hoạt 

động của bể phản ứng.

2 HK1

Bài tập (20%)

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (50%)

6 Triết học

Môn học trang bị cho người học 

những kiến thức có hệ thống, cập 

nhật một số vấn đề phát triển mới 

về lí luận và thực tiễn, bao gồm: 

lịch sử triết học phương Đông, 

lịch sử triết học Phương Tây, triết 

học Mác-Lênin, những nguyên lí 

và quy luật của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử. 

3 HK 2

Bài tập (20%)

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (50%)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

7
Sản phẩm và thị trường Công 

nghệ Sinh học

Môn học này giúp học viên hiểu 

rõ các yếu tố cơ bản của thị trường 

và sản phẩm, nắm được nhu cầu 

và phương pháp phát triển sản 

phẩm CNSH, giải quyết các bài 

toán kinh tế, kỹ thuật trong quá 

trình phát triển sản phẩm mới và 

xây dựng kế hoạch đưa sản phẩm 

ra thị trường

2 HK 2

Bài tập (20%)

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (50%)

8 Thực tập theo chuyên đề 1

Trang bị cho học viên kỹ năng bố 

trí thí nghiệm, thu thập và phân 

tích số liệu, viết báo cáo khoa học.

2 HK 2
Quá trình (40%) và báo cáo cuối học phần 

(60%)

9 Công nghệ lên men thực phẩm

Môn học này giúp học viên giải 

thích được vai trò và sự phát triển 

của vi sinh vật trong các quá trình 

lên men thực phẩm và công 

nghiệp, giải thích được các quá 

trình công nghệ, thiết bị, phân tích 

được các sự cố trong sản xuất các 

sản phẩm lên men và vận dụng 

trong quá trình tính toán, thiết kế, 

thí nghiệm, sản xuất các sản phẩm 

lên men công nghiệp.

2 HK 2

Bài tập (20%)

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (50%)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

10 Kỹ thuật nuôi cấy vi tảo

Môn học này giúp học viên hiểu 

rõ các nguyên lý cơ bản trong 

nuôi cấy vi tảo, xây dựng được 

quy trình nuôi một giống tảo cụ 

thể và thiết kế, vận hành thiết bị 

nuôi cấy vi tảo.

2 HK 2

Bài tập (20%)

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (50%)

11 Thực phẩm chức năng

Môn học này giúp học viên nâng 

cao kiến thức về các nhóm chất có 

hoạt tính sinh học hoặc vi sinh vật 

cải thiện sức khỏe và tăng cường – 

duy trì các hoạt chất chức năng 

bằng các kỹ thuật sinh học. 

2 HK 2

Bài tập (20%)

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (50%)

12 Khoá luận tốt nghiệp CNSH Đáp ứng CĐR b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l 8 HK 1 100% Báo cáo cuối kỳ

13 Kiến tập chuyên ngành Đáp ứng CĐR b,f,i,j 1 HK 1

`Tham gia đầy đủ : 40%.

  Làm bài tập thường kỳ: 20% 

  Thực hiện video clip về chuyến đi (hành trình, 

các địa điểm) : 30% số điểm.

  Thực hiện video clip cảm nhận về chuyến đi 

(những điều đã học được, chia sẻ cảm nhận, 

kinh nghiệm): 10% số điểm.

14 Thực tập tốt nghiệp CNSH Đáp ứng CĐR b,d,e,f,g,I,j,k,l 4 HK 1 100% Báo cáo cuối kỳ

Khóa: 2017, 2018 - Chuyên ngành: CNSH Công nghiệp.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

15 Công nghệ enzyme Đáp ứng CĐR B,e,f,g 3 HK 1

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

16 Công nghệ lên men Đáp ứng CĐR B,e,f,g 3 HK 1

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

17
Kiểm nghiệm các sản phẩm sinh 

học

Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 1

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

18 Kỹ thuật các quá trình sinh học
Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
3 HK 1

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

19 Kỹ thuật phân tích vi sinh vật Đáp ứng chuẩn đầu ra: b,d,e,f,g 2 HK1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

20
Phát triển sản phẩm công nghệ 

sinh học

Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 1

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

21 Thống kê sinh học
Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 1

Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)

22 Thực hành công nghệ enzyme
Đáp ứng CĐR

b,d,e
1 HK 1

Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)

23 Thực hành công nghệ lên men
Đáp ứng CĐR

b,d,e
1 HK 1

Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)

24 Tin sinh học
Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 1

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

25
Ứng dụng sinh học phân tử trong 

chuẩn đoán

Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 1

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

26 Công nghệ sinh học môi trường
Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

27 Công nghệ sinh học thực phẩm
Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

28
Đồ án chuyên ngành CNSH Công 

nghiệp

Đáp ứng CĐR

B,c,d,e,f,g,j,k,l
2 HK 2 Báo cáo đồ án: 100%

29
Đồ án kỹ thuật các quá trình sinh 

học

Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
1 HK 2 Điểm cuối kỳ: 100%

30
Kỹ thuật kiểm soát quá trình sinh 

học

Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

31 Thiết kế bể phản ứng sinh học
Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

32
Ứng dụng CNSH trong sản xuất 

thực phẩm chức năng

Đáp ứng CĐR

B,e,f,g
2 HK 2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

33 Khoá luận tốt nghiệp CNSH Đáp ứng CĐR b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l 8 HK 1 100% Báo cáo cuối kỳ

34 Kiến tập chuyên ngành Đáp ứng CĐR b,f,i,j 1 HK 1

`

Tham gia đầy đủ : 40%.

Làm bài tập thường kỳ: 20% 

Thực hiện video clip về chuyến đi (hành trình, 

các địa điểm) : 30% số điểm.

Thực hiện video clip cảm nhận về chuyến đi 

(những điều đã học được, chia sẻ cảm nhận, 

kinh nghiệm): 10% số điểm.

Khóa: 2017, 2018 - Chuyên ngành: CNSH Nông nghiệp



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

35 Thực tập tốt nghiệp CNSH Đáp ứng CĐR b,d,e,f,g,I,j,k,l 4 HK 1 100% Báo cáo cuối kỳ

36 Công nghệ enzyme Đáp ứng CĐR B,e,f,g 3 HK 1

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

37 Công nghệ lên men Đáp ứng CĐR B,e,f,g 3 HK 1

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

38 Công nghệ sinh học thực vật Đáp ứng CĐR B,e,f,g 3 HK 1

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

39
Kiểm nghiệm các sản phẩm sinh 

học
Đáp ứng CĐR B,e,f,g 2 HK 1

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

40 Kỹ thuật phân tích vi sinh vật Đáp ứng chuẩn đầu ra: b,d,e,f,g 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

41
Phát triển sản phẩm công nghệ 

sinh học
Đáp ứng CĐR B,e,f,g 2 HK 1

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

42 Thống kê sinh học Đáp ứng CĐR B,e,f,g 2 HK 1
Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)

43 Thực hành công nghệ enzyme Đáp ứng CĐR b,d,e 1 HK 1
Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)

44 Thực hành công nghệ lên men Đáp ứng CĐR b,d,e 1 HK 1
Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)

45
Thực hành công nghệ sinh học 

thực vật
Đáp ứng CĐR b,d,e 1 HK 1

Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

46 Tin sinh học Đáp ứng CĐR B,e,f,g 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

47
ứng dụng sinh học phân tử trong 

chuẩn đoán
Đáp ứng CĐR B,e,f,g 2 HK 1

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

48 Bảo vệ thực vật Đáp ứng CĐR c 2 HK 2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

49 Công nghệ sinh học thủy sản Đáp ứng CĐR B,e,f,g 2 HK 2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

50
Đa dạng sinh học và bảo tồn quỹ 

gene cây trồng vật nuôi
Đáp ứng CĐR c 2 HK 2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

51
Đồ án chuyên ngành CNSH Nông 

nghiệp
Đáp ứng CĐR B,c,d,e,f,g,j,k,l 2 HK 2 Báo cáo đồ án: 100%

52 Hệ thống canh tác Đáp ứng CĐR c 2 HK 2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

53 Kỹ thuật trồng nấm Đáp ứng CĐR B,e,f,g 2 HK 2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

54
Phương pháp chọn tạo giống cây 

trồng
Đáp ứng CĐR B,e,f,g 2 HK 2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

55 Anh văn A2 Đáp ứng CĐR h 3 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

56 Di truyền học và sinh học phân tử Đáp ứng CĐR B,f,g,j 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

Khóa: 2019, 2020 - Chuyên ngành: Công nghệ sinh học



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

57
Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 

AB
Đáp ứng CĐR a 2 HK 1

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

58 Giáo dục thể chất 2 (bơi) Đáp ứng CĐR a 1 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

59 Hóa học môi trường Đáp ứng CĐR a 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

60 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đáp ứng CĐR a 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

61 Môi trường và con người Đáp ứng CĐR a 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

62 Phương pháp tính Đáp ứng CĐR a 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

63 Quy hoạch thực nghiệm Đáp ứng CĐR a 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

64 Sinh lý thực vật Đáp ứng CĐR B,e,f,g 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

65 Thực hành sinh hóa Đáp ứng CĐR b,d,e 1 HK 1
Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)

66 Thực hành sinh lý thực vật Đáp ứng CĐR b,d,e 1 HK 1
Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)

67 Thực hành vi sinh vật học Đáp ứng CĐR b,d,e 1 HK 1
Điểm thực hành: 100% ( trung bình các bài thực 

hành)

68 Toán kỹ thuật Đáp ứng CĐR a 2 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

69 Vi sinh vật học Đáp ứng CĐR B,e,f,g 3 HK 1

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

70 Anh văn 1

Đáp ứng CĐR: PLO11.1, PLO6, 

PL011.1, PLO12, PLO13, PLO14, 

PLO15 

3 HK 1
Đánh giá quá trình: 50%

Đánh giá kết thúc: 50%

71 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1

Đáp ứng CĐR: PLO2.1,  PLO2.1,  

PLO2.1,  PLO2.1,  PLO2.1, 

PLO6, PLO12

3 HK 1
Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc: 60%

72 Hóa học đại cương

Đáp ứng CĐR: PLO1.2, PLO1.1, 

PLO7.2, PLO10.1, PLO12.1, 

PLO12.2

3 HK 1
Đánh giá quá trình: 50%

Đánh giá kết thúc: 50%

73
Kỹ năng ứng dụng Công nghệ 

Thông tin

Đáp ứng CĐR: PLO1.2, PLO3.1, 

PLO3.1, PLO3.1, PLO3.1, 

PLO3.1, PLO7.1, PLO12.1

3 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

74 Sinh học đại cương
Đáp ứng CĐR: PLO1.1

PLO1.2, PLO9.1, PLO12.1
2 HK 1

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

75 Toán cao cấp A1

Đáp ứng CĐR: PLO1.1, PLO1.1, 

PLO6, PLO3, PLO1.1, PLO6, 

PLO3, , PLO10, PLO12, PLO10, 

PLO12, PLO10, PLO12

3 HK 1
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc: 70%

Khóa: 09DHBM, 10DHBM, 11DHBM - Chuyên ngành: An toàn thông tin.

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

1
Kỹ năng làm việc nhóm công 

nghệ thông tin
Đáp ứng CĐR b, g, h 2(2,0,4) HK5

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

2 Mạng máy tính nâng cao Đáp ứng CĐR c, e, f 3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

3 Mật mã học Đáp ứng CĐR b, c 3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

4
Thực hành mạng máy tính nâng 

cao
Đáp ứng CĐR b, c 1(0,1,2) HK5

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

5 Xây dựng hạ tầng mạng Đáp ứng CĐR b, c 3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

6 Mật mã học Đáp ứng CĐR b, c 3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

7
Pháp luật và chính sách an toàn 

thông tin
Đáp ứng CĐR h, i 2(2,0,4) HK5

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

8 Thực hành xây dựng hạ tầng mạng Đáp ứng CĐR b, c 1(0,1,2) HK5
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

9 Đồ án môn học Đáp ứng CĐR k 1 HK6

10 Thực hành quản trị mạng Đáp ứng CĐR c, e, f 1(0,1,2) HK4
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

11 Truyền thông kỹ thuật số Đáp ứng CĐR c 3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

12 Cơ sở dữ liệu Đáp ứng CĐR b, c 3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

13 Hệ điều hành Đáp ứng CĐR b, c 3(3,0,6) HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

14 Toán rời rạc Đáp ứng CĐR c 3(3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

15 Thực hành cơ sở dữ liệu

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

16 Ảo hóa và điện toán đám mây

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20)

3(3,0,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

17 Lập trình ứng dụng mạng Đáp ứng CĐR c, f 2(2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

18
Thực hành lập trình ứng dụng 

mạng
Đáp ứng CĐR c, f 1(0,1,2) HK6

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

19 Pháp chứng kỹ thuật số Đáp ứng CĐR h, k 3(3,0,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

20
Hệ thống tìm kiếm, ngăn ngừa và 

phát hiện xâm nhập
Đáp ứng CĐR b, c 3(3,0,6) HK6

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

21
Thực hành hệ thống tìm kiếm, 

ngăn ngừa và phát hiện xâm nhập
Đáp ứng CĐR b, c 1(0,1,2) HK6

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

22 An toàn mạng máy tính Đáp ứng CĐR c, f 2(2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

23 Thực hành an toàn mạng máy tính Đáp ứng CĐR c, f 1(0,1,2) HK6
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

24 An ninh hạ tầng mạng Đáp ứng CĐR c, f 2(2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

25 Kỹ thuật lập trình Đáp ứng CĐR  c 2(2,0,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

26 Mạng máy tính Đáp ứng CĐR c, d, e, f 3(3,0,6) HK4

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

27 Thực hành kỹ thuật lập trình Đáp ứng CĐR  c 1(0,1,2) HK3
`Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

28 Thực hành mạng máy tính Đáp ứng CĐR c, d, e, f 1(0,1,2) HK4
`Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

29 Quản trị mạng và hệ thống Đáp ứng CĐR c, e 2(2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

30 Lý thuyết thông tin Đáp ứng CĐR c, d 2(2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

31
Thực hành phương pháp lập trình 

hướng đối tượng
Đáp ứng CĐR c, d 1(0,1,2) HK3

`Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

32
Phương pháp lập trình hướng đối 

tượng
Đáp ứng CĐR c, d 3(3,0,6) HK3

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

33
Thực hành quản trị mạng và hệ 

thống
Đáp ứng CĐR c, e 1(0,1,2) HK4

`Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

34 Nhập môn lập trình
Đáp ứng CĐR PLO 1.2, 3.1, 6.2, 

12.1, 12.2
3 HK1

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

35 Thực hành nhập môn lập trình
Đáp ứng CĐR PLO 1.2,  6.2, 12.1, 

12.2
2 HK1

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

36
Kỹ năng ứng dụng Công nghệ 

Thông tin

Đáp ứng CĐR CLO 1.1,1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 

6.2, 7.1, 8.1

3 HK1
 Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

37 Thiết kế web

Đáp ứng CĐR PLO1.2, PLO1.3, 

PLO7.2, PLO10.1, PLO10.2, 

PLO11.2

3(1,2,6) HK2
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

38 Kiến trúc máy tính Đáp ứng CĐR 1.2, 6.2, 11.1, 12.1 3(3,0,6) HK2

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

39 Kiến trúc máy tính Đáp ứng CĐR 1.2, 6.2, 11.1, 12.1 3(3,0,6) HK2

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

40
Phát triển phần mềm và ứng dụng 

thông minh

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

3 (1,2,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

41 Nhập môn lập trình

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20)

3 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa: 09DHTH - Chuyên ngành: Công nghệ phần mền.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

42 Thực hành nhập môn lập trình

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20)

2 HK1
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

43 Công nghệ phần mềm

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

3(3,0,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

44 Kiểm định chất lượng phần mềm

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

3(3,0,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

45 Lập trình di động

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

3 (1,2,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

46
Phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin
Đáp ứng CĐR c, d, e, f 3(3,0,6) HK6

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

47
Thực hành kiểm định chất lượng 

phần mềm

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

1(0,1,2) HK6
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

48
Thực hành phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin
Đáp ứng CĐR c, d, e, f 1(0,1,2) HK6

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

Khóa:  10DHTH - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

49 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

3(3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

50 Cơ sở dữ liệu Đáp ứng CĐR b, c 3(3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

51 Hệ điều hành Đáp ứng CĐR b, c 3(3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

52
Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

2(0,2,4) HK3
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

53 Thực hành cơ sở dữ liệu Đáp ứng CĐR b, c 1(0,1,2) HK3
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

54 Công nghệ Java

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(1,2,6) HK4
`Điểm tiểu luận: 30%

 Điểm thi kết thúc học phần: 70%

55 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(1,2,6) HK4

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

56 Lập trình Web

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(1,2,6) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

57 Mạng máy tính

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK4

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

58 Thực hành mạng máy tính

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

1(0,1,2) HK4
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

59 Trí tuệ nhân tạo

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

60 Nhập môn lập trình
Đáp ứng CĐR PLO 1.2, 3.1, 6.2, 

12.1, 12.2
3 HK1

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

61 Thực hành nhập môn lập trình
Đáp ứng CĐR PLO 1.2,  6.2, 12.1, 

12.2
2 HK1

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

62
Kỹ năng ứng dụng Công nghệ 

Thông tin

Đáp ứng CĐR CLO 1.1,1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 

6.2, 7.1, 8.1

3 HK1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

63 Kỹ thuật lập trình
Đáp ứng CĐR PLO 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 3.1, 6.2, 12.1, 12.2
2 HK2

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

64 Thực hành kỹ thuật lập trình
Đáp ứng CĐR PLO 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 3.1, 6.2, 12.1, 12.2
1 HK2

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

KHÓA: - Chuyên ngành: Hệ thống thông tin



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

65 Cơ sở dữ liệu NoSQL

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

2(2,0,4) HK6

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm báo cáo đồ án cuối kỳ: 50%

66 Cơ sở dữ liệu nâng cao

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

2(0,2,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

67 Công nghệ phần mềm

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

3(3,0,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

68
Phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK6

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm giữa kỳ: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

69 Thực hành cơ sở dữ liệu NoSQL

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

1(0,1,2) HK6
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

70
Thực hành phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

1(0,1,2) HK6
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

71 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

2(0,2,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

72 Kho dữ liệu và OLAP

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

2(0,2,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

73 Chuyên đề seminar

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

74 Phân tích dữ liệu và dự báo

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

2(2,0,4) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

75
Thực hành phân tích dữ liệu và dự 

báo

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

1(0,1,2) HK5
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

76 Máy học

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

77 Thực hành máy học

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

2(0,2,4) HK6
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

Khóa: 09DHTH - Chuyên ngành: Khoa học phân tích dữ liệu.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

78 Mạng neural nhân tạo

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

79 Thực hành Mạng neural nhân tạo

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

1(0,1,2) HK6
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

80 Dữ liệu lớn

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

81 Thực hành dữ liệu lớn

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

1(0,1,2) HK6
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

82 Xử lý và tính toán song song

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

83
Quản lý dự án Công nghệ thông 

tin
Đáp ứng CĐR 3

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

84 Công nghệ Web

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(1,2,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa: 09DHTH - Chuyên ngành: Mạng máy tính.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

85 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Đáp ứng CĐR 2(2,0,4) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

86 Khai thác dữ liệu

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

87 Kỹ thuật lập trình

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

2(2,0,4) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

88 Quản trị mạng Đáp ứng CĐR c, e, f 2(2,0,4) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

89
Thực hành hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu Oracle
Đáp ứng CĐR 1(0,1,2) HK5

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

90 Thực hành kỹ thuật lập trình

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20), (21)

1(0,1,2) HK5
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

91 Thực hành quản trị mạng Đáp ứng CĐR c, e, f 1(0,1,2) HK5
Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

92 Công nghệ .NET

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20)

3(1,2,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

93 Ảo hóa và điện toán đám mây

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20)

3(3,0,6) HK5
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

94 An toàn bảo mật mạng Đáp ứng CĐR c, f 2(2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

95 Lập trình mạng Đáp ứng CĐR c, e, f 2(2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

96 Mạng máy tính nâng cao

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20)

2(2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

97 Thực hành an toàn bảo mật mạng Đáp ứng CĐR c, f 1(0,1,2) HK6
`Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

98 Thực hành lập trình mạng Đáp ứng CĐR c, e, f 1(0,1,2) HK6
`Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

99
Thực hành mạng máy tính nâng 

cao

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20)

1(0,1,2) HK6
`Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

100 Hệ điều hành Linux

Đáp ứng CĐR (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20)

3(1,2,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

101 Thực hành hệ điều hành Linux

Đáp ứng CĐR (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19), (20), (21)

1(0,1,2) HK6
`Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

thực hành

1 Thực tập tốt nghiệp Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK7
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

2 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 5 HK7

`

Điểm giảng viên hướng dẫn: 30%.

Điểm giảng viên phản biện: 20%.

Điểm sát hạch: hội đồng hỏi trực tiếp sinh viên 

về đề tài thực hiện: 50%.

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Chuyên cần

Thảo luận nhóm

Bài tập

Tiểu luận

Thi cuối kỳ

4 Anh văn B2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

5 Thực hành kỹ thuật thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

6
Thiết kế thí nghiệm và xử lý số 

liệu
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

7 Đánh giá cảm quan thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khóa: 8,9,10,11 - Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

8
Thực hành đánh giá cảm quan 

thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

9 Phân tích vi sinh thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

10
Thực hành phân tích vi sinh thực 

phẩm 1
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

11
Ứng dụng tin học trong công nghệ 

thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6

Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

12 Phát triển sản phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

13
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

14
Thực hành công nghệ chế biến 

thịt, thủy sản và nước chấm, gia vị
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

15
Thực hành công nghệ chế biến 

lương thực, trà, cà phê, ca cao
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

16
Thực hành công nghệ sản xuất 

đường, bánh, kẹo
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

17
Thực hành công nghệ sản xuất 

rượu, bia, nước giải khát
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

18
Thực hành công nghệ sản xuất 

các sản phẩm từ sữa
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

19
Thực hành công nghệ sản xuất 

dầu thực vật  và chế biến rau quả
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

20 Thực phẩm chức năng Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

21 Nghiên cứu người tiêu dùng Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

22
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

23 Quản lý cho kỹ sư Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

24
Công nghệ sản xuất rượu, bia, 

nước giải khát
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

25 Công nghệ chế biến sữa Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

26 Công nghệ chế biến rau quả Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

27 Công nghệ sản xuất dầu thực vật Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

28
Công nghệ sản xuất đường, bánh, 

kẹo
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

29
Công nghệ chế biến thịt, trứng, 

thủy sản
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

30
Công nghệ chế biến trà, cà phê, 

cacao
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

31 Công nghệ chế biến lương thực Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

32
Công nghệ sản xuất nước chấm, 

gia vị
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

33
Thực hành tổ chức và huấn luyện 

hội đồng cảm quan
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

34
Thực hành kỹ thuật hiện đại trong 

công nghệ thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

35
Thực hành thiết kế và kiểm tra 

bao bì thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

36

Thực hành ứng dụng công nghệ 

sinh học trong công nghệ thực 

phẩm

Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

37 Kiến tập Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

38 Đồ án kỹ thuật thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5

 

Điểm thái độ: chuyên cần, đúng kỳ hạn: 20%.

Điểm chấm quyển báo cáo: 50% (hình thức + 

nội dung).

Điểm sát hạch: hội đồng hỏi trực tiếp sinh viên 

về đề tài thực hiện: 30%.

39
Đồ án phát triển sản phẩm thực 

phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6

Thuyết trình: 10%

Vấn đáp: 20%

 Đàm thoại:15%

 Thảo luận:15%

 Trực quan 40%

40
Thiết kế công nghệ và nhà máy 

thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

41 Anh văn A2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

42 Anh văn B1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

43
Giáo dục quốc phòng - an ninh 

3AB
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 HK3

Chuyên cần

Thảo luận nhóm

Kiểm tra tự luận

Kiểm tra giữa kỳ

Thi cuối kỳ

Thí nghiệm hóa phân tích Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK3 Đánh giá kết thúc học phần: 100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

45 Hóa sinh học thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

46
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh 

học thực phẩm 
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK3 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

47 Vi sinh vật học thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

48
Thí nghiệm vi sinh vật học thực 

phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK4 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

49 Kỹ thuật thực phẩm 2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

50 Kỹ thuật thực phẩm 3 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

51 Phụ gia thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

52 Vệ sinh an toàn thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

53 Phân tích hóa lý thực phẩm 1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

54
Thực hành phân tích hóa lý thực 

phẩm 1
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

55 Kỹ thuật lạnh thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

56 Độc tố học thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

57 Dinh dưỡng Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

58 Công nghệ sau thu hoạch Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

59 Công nghệ chế biến thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

60
Công nghệ bao bì, đóng gói thực 

phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

61 Giáo dục thể chất 2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

62 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

63
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 2
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK3

Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

64 Anh văn 1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

65 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

66 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

67
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K2-2021

Đánh giá quá trình của học phần: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

68 Sinh học đại cương Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

69 Kỹ thuật phòng thí nghiệm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 K1-2021 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

70 Toán cao cấp A1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

71 Hóa hữu cơ Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

72 Hóa lý - Hóa keo Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

73 Hóa phân tích Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

74 Thí nghiệm hóa phân tích Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 K2-2021 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

75 Hóa học thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

76 Nhập môn Công nghệ thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 K1-2021 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

77 Kỹ thuật thực phẩm 1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

78 Toán cao cấp A2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

79 Triết học Mác-Lênin Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

80 Vật lý kỹ thuật Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

81 Vẽ kỹ thuật Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

82
Đồ án đảm bảo chất lượng thực 

phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK7

Chuyên cần (10%)

Nộp bài đúng hạn (10%)

Nội dung  (35%)

 Hình thức (15%)

Báo cáo (15 %)

Vấn đáp (15%)

83 Thực tập tốt nghiệp Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK7
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

84 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 5 HK7

Điểm giảng viên hướng dẫn: 30%.

Điểm giảng viên phản biện: 20%.

 Điểm sát hạch: hội đồng hỏi trực tiếp sinh viên 

về đề tài thực hiện: 50%.

85 Anh văn B1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

Khóa: 8,9,10,11 - Chuyên ngành: Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

86 Anh văn B2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

87
Đồ án  phát triển sản phẩm thực 

phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6

Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

88 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

89
Thực hành phân tích vi sinh thực 

phẩm 1
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

90 Độc tố học thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

91 Dinh dưỡng Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

92
Công nghệ bao bì, đóng gói thực 

phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

93
Quy phạm thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt (GAP)
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

94
Đánh giá rủi ro và quản lý an toàn 

thực phẩm 
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 4 HK6

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

95 Phân tích hóa lý thực phẩm 2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

96
Thực hành phân tích hóa lý thực 

phẩm 2
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

97
Ứng dụng tin học trong công nghệ 

thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

98
Thực hành phân tích vi sinh thực 

phẩm 2
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

99

Thực hành công nghệ chế biến và 

kiểm soát chất lượng thịt, thủy sản 

và nước chấm, gia vị

Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

100

Thực hành công nghệ chế biến và 

kiểm soát chất lượng lương thực, 

trà, cà phê, ca cao

Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

101

Thực hành công nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất lượng dầu thực vật 

và sản phẩm từ rau quả

Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

102

Thực hành công nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất lượng đường, 

bánh, kẹo

Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

103

Thực hành công nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất lượng rượu, bia, 

nước giải khát

Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

104

Thực hành công nghệ sản xuất và 

kiểm soát chất lượng các sản 

phẩm từ sữa

Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

105
Thiết kế công nghệ và nhà máy 

thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

106 Nghiên cứu người tiêu dùng Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

107 Phòng vệ thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

108 Các hệ thống quản lý hỗ trợ Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

109 Thực phẩm chức năng Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

110 Quản lý cho kỹ sư Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

111

Công nghệ sản xuất và kiểm soát 

chất lượng rượu, bia, nước giải 

khát

Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
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112
Công nghệ chế biến và kiểm soát 

chất lượng sữa 
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

113
Công nghệ chế biến và kiểm soát 

chất lượng rau quả
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

114
Công nghệ sản xuất và kiểm soát 

chất lượng dầu thực vật
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

115
Công nghệ sản xuất và kiểm soát 

chất lượng đường, bánh, kẹo
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

116
Công nghệ chế biến và kiểm soát 

chất lượng thịt, trứng, thủy sản
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

117
Công nghệ chế biến và kiểm soát 

chất lượng trà, cà phê, cacao
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK5

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

118
Công nghệ chế biến và kiểm soát 

chất lượng lương thực
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

119
Công nghệ sản xuất và kiểm soát 

chất lượng nước chấm, gia vị
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK6

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

120
Thực hành tổ chức và huấn luyện 

hội đồng cảm quan
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

121
Thực hành thiết kế và kiểm tra 

bao bì thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK6 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

122 Kiến tập Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK5 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

123 Anh văn A1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

124 Anh văn A2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

125
Giáo dục quốc phòng - an ninh 

3AB
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 HK3

Chuyên cần

Thảo luận nhóm

Kiểm tra tự luận

Kiểm tra giữa kỳ

Thi cuối kỳ

126 Giáo dục thể chất 1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

127 Giáo dục thể chất 2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

128 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

129 Hóa sinh học thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

130
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh 

học thực phẩm 
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK4 Đánh giá kết thúc học phần: 100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

131
Thí nghiệm vi sinh vật học thực 

phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK3 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

132 Máy và thiết bị thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

133 Phụ gia thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

134 Vệ sinh an toàn thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

135
Thiết kế thí nghiệm và xử lý số 

liệu
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK4 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

136
Thực hành đánh giá cảm quan 

thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK3 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

137
Thực hành phân tích hóa lý thực 

phẩm 1
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK3 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

138 Phân tích vi sinh thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

139 Công nghệ chế biến thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK3
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

140 Phát triển sản phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

141
Kiểm soát chất lượng bằng 

phương pháp thống kê 
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

142
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK4

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

143 Quản lý chất lượng và cải tiến Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 HK4
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

144
Công nghệ sản xuất và kiểm soát 

chất lượng nước chấm, gia vị
Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 HK3

Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

145 Kiến tập Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 HK3 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

146 Anh văn 1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

147 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

148 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 0 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

149 Pháp luật đại cương Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

150 Toán cao cấp A1 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

151 Toán cao cấp A2 Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

152 Triết học Mác-Lênin Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

153 Vật lý kỹ thuật Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

154 Vẽ kỹ thuật Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

155 Kỹ thuật phòng thí nghiệm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 K1-2021 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

156 Hóa hữu cơ Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 3 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

157 Hóa phân tích Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K1-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

158 Thí nghiệm hóa phân tích Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 K2-2021 Đánh giá kết thúc học phần: 100%

159 Hóa học thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

160 Hóa sinh học thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 2 K2-2021
Đánh giá quá trình của học phần: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

161 Nhập môn Công nghệ thực phẩm Đáp ứng ma trận chuẩn đầu ra 1 K2-2021 Đánh giá kết thúc học phần:100%

1 Thực tập tốt nghiệp
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11

3

(0,0,12)
HK7

Điểm quá trình thực tập: 50%

Điểm báo cáo thực tập: 50% 

KHOA: DU LỊCH VÀ ẨM THỰC

Khóa:  08 DH - Chuyên ngành: Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

2 Khóa luận tốt nghiệp
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

5

(0,0,20)
HK7

Điểm quá trình thực hiện khóa luận: 20%

Điểm phản biện: 30%

Điểm hội đồng báo cáo: 50%

3 Thực tập quản lý Đáp ứng CĐR b,g,i
1

(0,1)
HK7

Doanh nghiệp thực tập và Giảng viên hướng 

dẫn: 30%

Chấm báo cáo: 70%

4 Thực tập nghề nghiệp Đáp ứng CĐR b,g,h,i,l
2

(0,2)
HK7

Đánh giá quá trình:

+ Điểm thái độ học tập: 30%

+ Điểm tiểu luận: 0%

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0%

Điểm bài báo cáo kết thúc học phần: 70%

5 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR b,f
8

(0,8)
HK7

Đánh giá quá trình:

+ Điểm thái độ học tập: 0%

+ Điểm tiểu luận: 0%

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0%

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp: 100%

6 Đồ án tốt nghiệp Đáp ứng CĐR b,f,i
8

(0,8)
HK7

Đánh giá quá trình:

+ Điểm thái độ học tập: 0%

+ Điểm tiểu luận: 0%

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0%

Điểm bảo vệ đồ án: 100%

7 Thực tập nghề nghiệp Đáp ứng CĐR b 2 HK7 Điểm báo cáo cuối học phần: 100%

Khóa:  08 DH- Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống.

Khóa:  08 DH - Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

8 Thực tập quản lý Đáp ứng CĐR b 1 HK7 Điểm báo cáo cuối học phần: 100%

9 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR b 8 HK7 Điểm báo cáo cuối học phần: 100%

10 Đồ án tốt nghiệp Đáp ứng CĐR b 4 HK7 Điểm báo cáo cuối học phần: 100%

11 Quản trị tiệc Đáp ứng CĐR f 2(2,0,4) HK7

Điểm thái độ học tập: 0%

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

12 Quản trị khách sạn Đáp ứng CĐR d,f 2(2,0,4) HK7

Đánh giá quá trình:

+ Điểm thái độ học tập: 0%

+ Điểm tiểu luận: 30%

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

13
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR a 3(3,0,6) HK5

Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (Tham dự ít 

nhất 75% giờ học trên lớp)

Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

Tham dự thi cuối học phần.

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 0%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa:  09 DH - Chuyên ngành: Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

14 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR c 3(3,0,6) HK5

Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp.

Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của 

giảng viên.

Dự kiểm tra giữ học phần và thi cuối học phần.

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng).

Điểm thi kết thúc học phần: 70% (đánh giá theo 

4 kĩ năng)

15 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng CĐR a 2(0,2,4) HK5

Tham dự từ 80% số tiết/giờ học thực hành ngoài 

sân.

Tích cực trong giờ lên lớp, chủ động trong giờ 

tự tập.

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong giờ 

lên lớp.

Trang phục đảm bảo theo quy định của Nhà 

trường và môn học.

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

16
Thực hành đánh giá cảm quan 

thực phẩm
Đáp ứng CĐR ELO 2,4,8,10 1(0,1,2) HK5

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của 

các bài thực hành có trong học phần. Trong đó:

Điểm kiểm tra bài đầu giờ, chuẩn bị nguyên vật 

liệu: 20%

Điểm thao tác, thời gian thực hiện: 20%

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài báo cáo: 40%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

17
Thực hành phân tích hóa lý thực 

phẩm 1
Đáp ứng CĐR ELO 3,4,8,9,10,11 2(0,2,4) HK5

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của 

các bài thực hành có trong học phần. Trong đó:

Điểm kiểm tra bài đầu giờ, chuẩn bị nguyên vật 

liệu: 20%

Điểm thao tác, thời gian thực hiện: 20%

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài báo cáo: 40%

18
Thực hành phân tích vi sinh thực 

phẩm 1

Đáp ứng CĐR ELO 

2,3,4,5,8,9,10,11
1(0,1,2) HK5

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của 

các bài thực hành có trong học phần. Trong đó:

Điểm kiểm tra bài đầu giờ, chuẩn bị nguyên vật 

liệu: 10%

Điểm thao tác, thời gian thực hiện, kết quả: 50%

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài báo cáo: 20%

19 Thực phẩm chức năng
Đáp ứng CĐR ELO 

2,4,5,8,9,10,11
2(2,0,4) HK5

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

20 Phát triển sản phẩm
Đáp ứng CĐR ELO 

3,5,7,8,9,10,11
2(2,0,4) HK5

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

21
Phân tích và đánh giá dinh dưỡng 

thực phẩm

Đáp ứng CĐR ELO 

2,3,4,5,8,9,10,11
2(2,0,4) HK5

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

22 Khoa học hành vi và sức khỏe
Đáp ứng CĐR ELO 

2,3,4,7,8,9,10,11
2(2,0,4) HK5

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

23 Thực hành khoa học dinh dưỡng 2
Đáp ứng CĐR ELO 

3,4,5,8,9,10,11
1(0,1,2) HK5

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của 

các bài thực hành có trong học phần. Trong đó:

Điểm kiểm tra bài đầu giờ, chuẩn bị nguyên vật 

liệu: 20%

Điểm thao tác, thời gian thực hiện: 20%

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài báo cáo, sản phẩm: 40%

24
Đồ án học phần khoa học dinh 

dưỡng

Đáp ứng CĐR ELO 

2,3,4,5,8,9,10,11
1(0,1,2) HK5

Điểm thực hiện quá trình: 20%

Điểm nội dung học phần: 40%

Điểm báo cáo và bảo vệ trước hội đồng: 40%

25 Kiến tập
Đáp ứng CĐR ELO 

3,4,5,6,8,9,10,11
1(0,0,4) HK5

Điểm quá trình kiến tập: 50%

Điểm báo cáo kiến tập: 50%

26 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR e 3(3,0,6) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

27
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm

Đáp ứng CĐR 

ELO 3,7,8,9,10,11
2(2,0,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

28 Quản trị tác nghiệp
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,5,7,8,9,10,11
2(1,1,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

29
Đồ án học phần kỹ thuật chế biến 

món ăn

Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,4,8,9,10,11
1(0,1,2) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 40%

Điểm báo cáo: 60%

30 Dinh dưỡng - ẩm thực trẻ em
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,4,5,6,8,9,10,11
2(1,1,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

31
Dinh dưỡng - ẩm thực người 

trưởng thành

Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,4,5,6,8,9,10,11
2(1,1,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

32
Dinh dưỡng - ẩm thực người cao 

tuổi

Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,4,5,6,8,9,10,11
2(1,1,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

33
Dinh dưỡng - ẩm thực phụ nữ 

mang thai và cho con bú

Đáp ứng CĐR 

ELO 2,5,6,7,8,9,10,11
2(1,1,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

34 Dinh dưỡng can thiệp
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,7,8,9,10,11
2(2,0,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

35 Rối loạn dinh dưỡng
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11
2(2,0,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

36 Dinh dưỡng cộng đồng
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,7,8,9,10,11
2(2,0,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

37 Gene và di truyền học dinh dưỡng
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11
2(2,0,4) HK6

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa:  09 DH - Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

38 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng CĐR b 2 (0,2,4) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

39
Lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ 

du lịch và lữ hành
Đáp ứng CĐR g,i 2 (2,0,4) HK5

Điểm quá trình:

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

40
Phân tích tài chính trong doanh 

nghiệp du lịch
Đáp ứng CĐR g,i 2 (2,0,4) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

41
Quản trị nguồn nhân lực trong du 

lịch
Đáp ứng CĐR g,h,i 3 (3,0,6) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

42 Thiết kế và tính giá tour Đáp ứng CĐR i,k 2 (2,0,4) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

43 Thực hành thiết kế và tính giá tour Đáp ứng CĐR i 1 (0,1,2) HK5

Điểm quá trình:

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài tập, thuyết trình: 30%

Điểm viết bài báo cáo thục hành: 50% 

44 Nghiệp vụ điều hành tour Đáp ứng CĐR k 2 (2,0,4) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

45
Thực hành nghiệp vụ điều hành 

tour
Đáp ứng CĐR k 1 (0,1,2) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm thái độ học tập: 30%

Điểm viết báo cáo: 70%

46 Anh văn chuyên ngành du lịch Đáp ứng CĐR c,e 2 (2,0,4) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

47 Quản trị xuất nhập cảnh Đáp ứng CĐR g,k 2 (2,0,4) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

48 Luật du lịch Đáp ứng CĐR b 2 (2,0,4) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

49 Luật kinh tế Đáp ứng CĐR b 2 (2,0,4) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

50 Luật thương mại Đáp ứng CĐR b 2 (2,0,4) HK5

Đánh giá quá trình:

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

51 Giáo dục quốc phòng an ninh 3 Đáp ứng CĐR a 2(2,0,4) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

52
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR a 3 (3,0,6) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

53 Quản trị điểm đến Đáp ứng CĐR c,k 2 (2,0,4) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

54 Quản trị kinh doanh lữ hành Đáp ứng CĐR g,i 3 (3,0,6) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

55 Tổ chức lễ hội và sự kiện Đáp ứng CĐR k 2 (2,0,4) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

56 Thực địa tour nước ngoài Đáp ứng CĐR k 2 (0,2,4) HK6

Điểm quá trình:

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài tập, thuyết trình: 30%

Điểm viết bài báo cáo thục hành: 50% 

57
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong du lịch
Đáp ứng CĐR d,j 2 (2,0,4) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

58 Du lịch hành hương Đáp ứng CĐR c,k 2 (2,0,4) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

59 Du lịch sinh thái Đáp ứng CĐR c,k 2 (2,0,4) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

60 Du lịch Mice Đáp ứng CĐR c,k 2 (2,0,4) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

61 Du lịch Homestay Đáp ứng CĐR k 2 (2,0,4) HK6

Đánh giá quá trình:

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa: 09 DH - Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

62 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng CĐR a 2 (0,2,4) HK5
Điểm kiểm tra giữa học phần: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

63
Quản lý chi phí và xây dựng thực 

đơn
Đáp ứng CĐR f 2 (2,0,4) HK5

Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

64 Marketing du lịch Đáp ứng CĐR b,g 2 (2,0,4) HK5
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

65 Nghiệp vụ lễ tân Đáp ứng CĐR k 2 (2,0,4) HK5
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

66 Quản trị chiến lược Đáp ứng CĐR f 3 (3,0,6) HK5

Điểm tiểu luận: 20 %

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 50 %

67 Phân tích hoạt động kinh doanh Đáp ứng CĐR f 3 (3,0,6) HK5

Điểm tiểu luận: 20 %

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 50 %

68 Nghiệp vụ Bar Đáp ứng CĐR h 2 (2,0,4) HK5
Điểm kiểm tra giữa học phần: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

69 Thực hành nghiệp vụ Bar Đáp ứng CĐR h 1 (0,1,2) HK5

Điểm thi kết thúc học phần: (điểm trung bình 

cộng các bài thực hành có trong học phần + 

điểm kiểm tra tay nghề cuối môn)/2

70 Hành vi người tiêu dùng Đáp ứng CĐR e 2 (2,0,4) HK5
Điểm quá trình: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

71 Quản trị quan hệ khách hàng Đáp ứng CĐR e 2 (2,0,4) HK5
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

72 Nghệ thuật lãnh đạo Đáp ứng CĐR d 2 (2,0,4) HK5
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

73 Giáo dục quốc phòng an ninh 3 Đáp ứng CĐR a 2(0,2,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

74 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR c 3 (3,0,6) HK6
Điểm quá trình: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

75 Quản trị sự kiện Đáp ứng CĐR f 3 (3,0,6) HK6
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

76 Quản trị kinh doanh nhà hàng Đáp ứng CĐR d 3 (3,0,6) HK6

Điểm tiểu luận: 20 %

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 50 %

77 Quản trị thương hiệu Đáp ứng CĐR g 2 (2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

78 Quản trị chất lượng dịch vụ Đáp ứng CĐR f 3 (3,0,6) HK6

Điểm tiểu luận: 20 %

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 50 %

79
Quản trị tác nghiệp và điều hành 

bếp
Đáp ứng CĐR f 3 (3,0,6) HK6

Điểm tiểu luận: 40 %

Điểm thi kết thúc học phần: 60 %

80 Quản trị khu du lịch Đáp ứng CĐR 2 (1,1,3) HK6 Báo cáo kết thúc học phần: 100 %

81 Luật Du lịch Đáp ứng CĐR a,b 2 (2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

82 Pháp luật đại cương Đáp ứng CĐR a 2 (2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

83 Tiếng Việt thực hành Đáp ứng CĐR a 2 (2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

84 Soạn thảo văn bản Đáp ứng CĐR a 2 (2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

85 Kỹ năng học tập hiệu quả Đáp ứng CĐR a 2 (2,0,4) HK6
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

86 Anh văn B2
Đáp ứng CĐR 

a,g,s,w
3(3,0,6) HK5

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Thi giữa học phần: 20%

Thi kết thúc học phần: 50%

Các yêu cầu khác: 30%

87 Ẩm thực châu Á
Đáp ứng CĐR

d,e,j,k,s,w
2(2,0,4) HK5

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp 

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

88
Thực hành kỹ thuật chế biến món 

ăn Á

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
2(0,2,4) HK5

Dự lớp: Có mặt tại phòng thực hành 100% tổng 

số thời gian

Điểm đánh giá: Điểm trung bình cộng của các 

bài thực hành có trong học phần

Khóa:  09 DH - Chuyên ngành: Khoa học Chế biến món ăn.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

89 Kỹ thuật pha chế thức uống
Đáp ứng CĐR

d,e,j,k,s,w
2(2,0,4) HK5

Dự lớp: trên 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 20%

Bài tập: 20%

Thi kết thúc học phần (trắc nghiệm): 60%

90
Thực hành kỹ thuật pha chế thức 

uống

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,r,s,u,w
2(0,2,4) HK5

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm trung bình môn: (trung bình của các bài 

thực hành + điểm thi)/2

91 Kỹ thuật phục vụ bàn
Đáp ứng CĐR

d,k,s,w
2(2,0,4) HK5

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

92 Thực hành kỹ thuật phục vụ bàn
Đáp ứng CĐR

i,k,r,s,u,w
1(0,1,2) HK5

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm trung bình môn: trung bình cộng của các 

bài thực hành

93 Phương pháp tổ chức tiệc
Đáp ứng CĐR

e,k,o,p,r,s,w
2(2,0,4) HK5

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

94
Thực hành phương pháp tổ chức 

tiệc

Đáp ứng CĐR

i,j,k,o,p,r,s,u,w
1(0,1,2) HK5

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm trung bình môn: trung bình cộng của các 

bài thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

95
Nghệ thuật trang trí bánh kem, 

socola và món ăn tráng miệng

Đáp ứng CĐR

d,e,j,k,s,w
2(2,0,4) HK5

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

96
Thực hành chế biến món ăn tráng 

miệng

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
1(0,1,2) HK5

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm trung bình môn: trung bình cộng của các 

bài thực hành

97
Thực hành trang trí bánh kem và 

socola

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
1(0,1,2) HK5

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các bài 

thực hành

98 Kỹ thuật cắm hoa trang trí
Đáp ứng CĐR

e,k,s,w
2(2,0,4) HK5

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

99
Thực hành kỹ thuật cắm hoa trang 

trí

Đáp ứng CĐR

i,k,r,s,u,w
1(0,1,2) HK5

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các bài 

thực hành

100 Kỹ thuật chế biến salad và khai vị
Đáp ứng CĐR

d,e,j,k,r,s,w
2(2,0,4) HK5

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

101
Thực hành kỹ thuật chế biến salad 

và khai vị

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
1(0,1,2) HK5

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các bài 

thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

102
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Đáp ứng CĐR

b,s,w
3(3,0,6) HK6

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Thi giữa học phần: 30%

Thi kết thúc học phần: 50%

Các yêu cầu khác: 20%

103
Quản lý chi phí và xây dựng thực 

đơn

Đáp ứng CĐR

l,n,s,w
3(2,1,6) HK6

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

104
Quản trị tác nghiệp và điều hành 

bếp

Đáp ứng CĐR

l,n,o,p,s,w
3(3,0,6) HK6

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

105 Ẩm thực châu Âu
Đáp ứng CĐR

d,e,j,k,s,w
2(2,0,4) HK6

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

106
Thực hành kỹ thuật chế biến món 

ăn Âu

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
2(0,2,4) HK6

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các bài 

thực hành

107
Đồ án học phần quản lý dịch vụ 

ăn uống

Đáp ứng CĐR

e,f,l,n,p,s,w
1(0,0,4) HK6

Điểm thái độ: chuyên cần, đúng kỳ hạn: 20%

Điểm chấm quyển báo cáo: 50% (hình thức + 

nội dung)

Điểm sát hạch: hội đồng hỏi trực tiếp sinh viên 

về đề tài thực hiện: 30%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

108 Kiến tập
Đáp ứng CĐR

e,r,s,u,v,w
1(0,0,4) HK6

Điểm quá trình kiến tập: 50%

Điểm báo cáo kiến tập: 50%

109 Kỹ thuật chế biến món ăn đãi tiệc
Đáp ứng CĐR

d,e,j,k,s,w
2(2,0,4) HK6

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

110
Thực hành chế biến món ăn đãi 

tiệc

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
1(0,1,2) HK6

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các bài 

thực hành

111 Ẩm thực chay
Đáp ứng CĐR

e,j,k,s,w
2(2,0,4) HK6

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

112 Thực hành chế biến món ăn chay
Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
1(0,1,2) HK6

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các bài 

thực hành

113
Kỹ thuật chế biến món ăn đặc 

trưng theo nhóm nguyên liệu

Đáp ứng CĐR

e,j,k,s,w
2(2,0,4) HK6

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận, bài tập: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

114
Thực hành chế biến món ăn từ 

tinh bột

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
1(0,1,2) HK6

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các bài 

thực hành

115
Thực hành chế biến món ăn từ 

thủy hải sản

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
1(0,1,2) HK6

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các bài 

thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

116
Thực hành chế biến món ăn từ thịt 

gia súc

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
1(0,1,2) HK6

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các bài 

thực hành

117
Thực hành chế biến món ăn từ thịt 

gia cầm và chim

Đáp ứng CĐR

i,j,k,m,n,r,s,u,w
1(0,1,2) HK6

Dự lớp: 100% số tiết thực hành

Điểm đánh giá: trung bình cộng của các 

bài thực hành

118 Anh văn A1
3

(3,0,6)
HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

119 Giáo dục thể chất 1
Đáp ứng CĐR

b
2 (0,2,4) HK3

Tham dự từ 80% số tiết/giờ học thực hành ngoài 

sân.

Tích cực trong giờ lên lớp, chủ động trong giờ 

tự tập.

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong giờ 

lên lớp.

Trang phục đảm bảo theo quy định của Nhà 

trường và môn học.

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

120
Giáo dục quốc phòng - an ninh 

3AB
Đáp ứng CĐR 2 (0,2,4) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

121 Thí nghiệm hóa phân tích
Đáp ứng CĐR

1 (0,1,2) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm kiểm tra đầu giờ: 30%

Điểm báo cáo thí nghiệm: 30%

Điểm kiểm tra thường xuyên: 40%

Khóa: 10 DH- Chuyên ngành: Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

122
Thí nghiệm vi sinh vật học thực 

phẩm

Đáp ứng CĐR 

ELO 3,4,5,8,9,10,11
1 (0,1,2) HK3

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của 

các bài thực hành có trong học phần. Trong đó:

Điểm kiểm tra bài đầu giờ, chuẩn bị nguyên vật 

liệu: 20%

Điểm thao tác, thời gian thực hiện: 20%

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài báo cáo, sản phẩm: 40%

123 Vệ sinh an toàn thực phẩm
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,4,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

124 Độc tố học thực phẩm
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

125
Sinh lý tiêu hóa, hấp thu và 

chuyển hóa các chất dinh dưỡng

Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

126 Dinh dưỡng người
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

127 Dị ứng và tương tác thực phẩm
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,5,6,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

128 Công nghệ chế biến thực phẩm
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

129 Kỹ thuật cơ bản trong bếp
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,6,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

130
Thực hành kỹ thuật cơ bản trong 

bếp

Đáp ứng CĐR 

ELO 3,6,8,9,10,11
1 (0,1,2) HK3

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của 

các bài thực hành có trong học phần. Trong đó:

Điểm kiểm tra bài đầu giờ, chuẩn bị nguyên vật 

liệu: 20%

Điểm thao tác, thời gian thực hiện: 20%

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài báo cáo, sản phẩm: 40%

131 Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11
2 (1,1,4) HK3

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 20%

Thực hành: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

132 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR a 2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

133 Anh văn A2 Đáp ứng CĐR a 3 (3,0,6) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

134 Giáo dục thể chất 2 Đáp ứng CĐR b 1 (0,1,2) HK4

Tham dự từ 80% số tiết/giờ học thực hành ngoài 

sân.

Tích cực trong giờ lên lớp, chủ động trong giờ 

tự tập.

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong giờ 

lên lớp.

Trang phục đảm bảo theo quy định của Nhà 

trường và môn học.

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

135
Thiết kế thí nghiệm và xử lý số 

liệu

Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,4,5,8,9,10,11
3 (2,1,6) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

136 Đánh giá cảm quan thực phẩm
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

137 Phân tích hóa lý thực phẩm 1
Đáp ứng CĐR 

ELO 3,4,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

138 Phân tích vi sinh thực phẩm
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,4,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

139
Dịch tễ học và bệnh liên quan đến 

thực phẩm

Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

140
Thực hành kỹ thuật chế biến món 

ăn

Đáp ứng CĐR 

ELO 3,4,6,8,10,11
1 (0,1,2) HK4

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của 

các bài thực hành có trong học phần. Trong đó:

Điểm kiểm tra bài đầu giờ, chuẩn bị nguyên vật 

liệu: 20%

Điểm thao tác, thời gian thực hiện: 20%

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài báo cáo, sản phẩm: 40%

141
Phân tích và đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng người

Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,4,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

142 Thực hành khoa học dinh dưỡng 1
Đáp ứng CĐR 

ELO 3,4,5,8,9,10,11
1 (0,1,2) HK4

Đánh giá học phần: điểm trung bình cộng của 

các bài thực hành có trong học phần. Trong đó:

Điểm kiểm tra bài đầu giờ, chuẩn bị nguyên vật 

liệu: 20%

Điểm thao tác, thời gian thực hiện: 20%

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm bài báo cáo, sản phẩm: 40%

143 Phụ gia thực phẩm 
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,3,5,7,8,9,10
2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

144 Nghiên cứu người tiêu dùng
Đáp ứng CĐR 

ELO 3,5,8,9,10
2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

145
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm

Đáp ứng CĐR 

ELO 3,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

146 Ký sinh trùng
Đáp ứng CĐR 

ELO 2,4,5,8,9,10,11
2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Điểm quá trình: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

147 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR e 3 (3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

148 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Đáp ứng CĐR a 3 (3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

149 Giáo dục thể chất 1 Đáp ứng CĐR b 2 (0,2,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

150 Địa lý du lịch thế giới Đáp ứng CĐR c,k 2 (2,0,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

151 Thống kê ứng dụng trong du lịch Đáp ứng CĐR d,i 3 (3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

152 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Đáp ứng CĐR k,l 2 (2,0,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

153 Marketing căn bản Đáp ứng CĐR g,i,j 2 (2,0,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

Khóa:  10 DH- Chuyên ngành: Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

154
Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch
Đáp ứng CĐR k 1 (0,1,2) HK3

Điểm bài tập, thuyết trình: 30 %

Điểm thu hoạch kết thúc học phần: 70 %

155 Kiến tập Đáp ứng CĐR b,g 1 (0,1,2) HK3
Điểm thái độ học tập: 30 %

Điểm thu hoạch kết thúc học phần: 70 %

156 Nghiệp vụ hành chính văn phòng Đáp ứng CĐR f 2 (2,0,4) HK3
Điểm thuyết trình, thảo luận trên lớp: 30% 

Thi cuối kỳ: 70% 

157 Lịch sử văn minh thế giới Đáp ứng CĐR c 2 (2,0,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

158
Văn minh và văn hóa các nước 

Đông Nam Á
Đáp ứng CĐR c 2 (2,0,4) HK3

Điểm thuyết trình: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

159 Pháp luật đại cương Đáp ứng CĐR b 2 (2,0,4) HK3

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

160 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR a 2 (2,0,4) HK4

Điểm thái độ học tập: 10%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

161 Giáo dục thể chất 2 Đáp ứng CĐR b 1 (0,1,2) HK4
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

162 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR e 3 (3,0,6) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

163 Marketing du lịch Đáp ứng CĐR c,i,j 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

164 Tuyến điểm du lịch Đáp ứng CĐR c,k 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

165 Thực hành tuyến điểm du lịch Đáp ứng CĐR c,k 1 (0,1,2) HK4

Điểm thái độ học tập: 20 %

Điểm bài tập, thuyết trình: 30 %

Điểm viết bài báo cáo thực hành: 50 %

166 Digital Marketing Đáp ứng CĐR f,j 3 (3,0,6) HK4
Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

167 Thực địa tour trong nước Đáp ứng CĐR k 2 (0,2,4) HK4

Điểm thái độ học tập: 20 %

Điểm bài tập, thuyết trình: 30 %

Điểm viết bài báo cáo thực hành: 50 %

168 Quan hệ công chúng Đáp ứng CĐR h,l 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

169 Kỹ năng đàm phán trong du lịch Đáp ứng CĐR j,l 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

170 Văn hóa ẩm thực Đáp ứng CĐR c,k 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

171 Nghiệp vụ nhà hàng Đáp ứng CĐR k 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

172 Nghiệp vụ lễ tân Đáp ứng CĐR k,l 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

173 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR c 3 (3,0,6) HK3
Điểm đánh giá quá trình: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%   

174 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR a 2 (2,0,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần:  70%  

175 Nguyên lý kế toán Đáp ứng CĐR b 3 (3,0,6) HK3

Thi kết thúc học phần: 70%

Các yêu cầu khác: 30% (Bài tập, Thảo luận theo 

nhóm, tiểu luận, khác ….)

176 Cơ sở văn hóa Việt Nam Đáp ứng CĐR b 2 (2,0,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30 %

Điểm thi kết thúc học phần: 70 %

177 Digital Marketing Đáp ứng CĐR g 3 (3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa: 10 DH - Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

178 Thống kê ứng dụng trong du lịch Đáp ứng CĐR b 3 (3,0,6) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

179 Kiến tập Đáp ứng CĐR b 1 (0,1,2) HK3
Điểm thái độ học tập: 30%

Điểm thu hoạch kết thúc học phần: 70% 

180 Văn hóa ẩm thực Đáp ứng CĐR b 2 (2,0,4) HK3

Điểm thái độ học tập: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50%  

181 Kỹ năng đàm phán trong du lịch Đáp ứng CĐR d,k 2 (2,0,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

182 Quan hệ công chúng Đáp ứng CĐR k 2 (2,0,4) HK3
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

183 Vệ sinh an toàn thực phẩm Đáp ứng CĐR b 2 (2,0,4) HK4
Điểm báo cáo tiểu luận trên lớp: 30%

Thi cuối kỳ: 70%  

184 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Đáp ứng CĐR a 3 (3,0,6) HK4
Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

185
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR a 3 (3,0,6) HK4

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50%  

186
Quản trị nguồn nhân lực trong du 

lịch
Đáp ứng CĐR e 3 (3,0,6) HK4

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

187
Phương pháp nghiên cứu trong du 

lịch
Đáp ứng CĐR b 2 (2,0,4) HK4

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

188 Nghiệp vụ Bàn Đáp ứng CĐR j 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

189 Thực hành nghiệp vụ Bàn Đáp ứng CĐR j 1 (0,1,2) HK4 Điểm thi kết thúc học phần: 100% 

190 Ẩm thực Việt Nam Đáp ứng CĐR i 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

191
Thực hành kỹ thuật chế biến món 

ăn Việt Nam
Đáp ứng CĐR i 1 (0,1,2) HK4 Điểm thi kết thúc học phần: 100% 

192 Ẩm thực châu Á Đáp ứng CĐR i 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

193
Thực hành kỹ thuật chế biến món 

ăn Á
Đáp ứng CĐR i 1 (0,1,2) HK4

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

194 Ẩm thực châu Âu Đáp ứng CĐR i 2 (2,0,4) HK4
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

195
Thực hành kỹ thuật chế biến món 

ăn Âu
Đáp ứng CĐR i 1 (0,1,2) HK4

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50%  



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

196
Nghệ thuật trang trí món ăn và 

bàn tiệc
Đáp ứng CĐR i 2 (2,0,4) HK4

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

197
Thực hành trang trí món ăn và 

bàn tiệc
Đáp ứng CĐR i 1 (0,1,2) HK4

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50%  

198
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 2 
Đáp ứng CĐR b,s,w 3 (3,0,6) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Bài tập, tiểu luận: 20%

Thi kết thúc học phần: 80%

199 Anh văn A2 Đáp ứng CĐR  a,g,s,w 3 (3,0,6) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Thi giữa học phần: 20%

Thi kết thúc học phần: 50%

Các yêu cầu khác: 30%

200 Giáo dục thể chất 2 Đáp ứng CĐR  s,t,w 1 (0,1,2) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Thi giữa học phần: 20%

Thi kết thúc học phần: 50%

Các yêu cầu khác: 30%

Khóa: 10 DH- Chuyên ngành: Khoa học Chế biến món ăn.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

201
Giáo dục quốc phòng - an ninh 

3AB
Đáp ứng CĐR  b,s,t,w 2 (0,2,4) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá thi kết thúc học phần: 60%

202 Phụ gia thực phẩm Đáp ứng CĐR  c,s,v,w 2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá thi kết thúc học phần: 60%

203
Thực hành đánh giá cảm quan 

thực phẩm
Đáp ứng CĐR  f,r,s,u,w 1 (0,1,2) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp đầy đủ 100%

Điểm đánh giá: điểm trung bình cộng của các 

bài thực hành có trong học phần

204 Dinh dưỡng can thiệp Đáp ứng CĐR  j,k,l,s,w 2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

205 Khoa học cơ bản chế biến món ăn Đáp ứng CĐR  c,k,m,q,s,w 2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

206
Thí nghiệm khoa học cơ bản chế 

biến món ăn
Đáp ứng CĐR  c,e,k,m,q,r,s,u,w 1 (0,1,2) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp đầy đủ 100%

Điểm kiểm tra cho các bài thực hành: 10 điểm x 

6 buổi thực hành.

Điểm kết thúc học phần thực hành: trung  bình 

cộng 6 buổi thực hành.

207 Kỹ thuật bảo quản thực phẩm Đáp ứng CĐR  c,j,m,s,w 2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

208 Kỹ thuật cơ bản trong bếp Đáp ứng CĐR  j,k,s,w 2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

209
Thực hành kỹ thuật cơ bản trong 

bếp
Đáp ứng CĐR  e,i,j,k,r,s,u,w 1 (0,1,2) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp đầy đủ 100%

Điểm đánh giá: điểm trung bình cộng của các 

bài thực hành có trong học phần

210
Tổng quan du lịch, nhà hàng và 

khách sạn
Đáp ứng CĐR  d,k,s,v,w 2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 20%

Bài tập: 20%

Thi kết thúc học phần: 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

211 Marketing dịch vụ ăn uống Đáp ứng CĐR  k,n,o,s,w 2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

212 Phát triển sản phẩm Đáp ứng CĐR  e,f,o,s,w 2 (2,0,4) HK3

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

213 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR  b,s,t,v,w 2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Thi giữa học phần: 20%

Thi kết thúc học phần: 50%

Các yêu cầu khác: 30%

214 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR  a,g,s,w 3 (3,0,6) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Thi giữa học phần: 20%

Thi kết thúc học phần: 50%

Các yêu cầu khác: 30%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

215 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng CĐR  s,t,w 2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Thi giữa học phần: 20%

Thi kết thúc học phần: 50%

Các yêu cầu khác: 30%

216
Nghệ thuật trang trí món ăn và 

bàn tiệc
Đáp ứng CĐR  d,k,s,w 2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Điểm quá trình: 20%

Điểm tiểu luận: 20%

Điểm thi kết thúc học phần: 60%

217
Thực hành trang trí món ăn và 

bàn tiệc
Đáp ứng CĐR  i,j,k,r,s,u,w 1 (0,1,2) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp đầy đủ 100%

Điểm đánh giá: điểm trung bình cộng của các 

bài thực hành có trong học phần

218
Kỹ thuật chế biến nước dùng, súp 

và xốt
Đáp ứng CĐR  d,e,j,k,s,w 2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

219
Thực hành chế biến nước dùng, 

súp và xốt
Đáp ứng CĐR  i,j,k,m,r,s,u,w 1 (0,1,2) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp đầy đủ 100%

Điểm đánh giá: điểm trung bình cộng của các 

bài thực hành có trong học phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

220 Ẩm thực Việt Nam Đáp ứng CĐR  d,e,j,k,s,w 2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

221
Thực hành kỹ thuật chế biến món 

ăn Việt Nam
Đáp ứng CĐR  i,j,k,m,n,r,s,u,w 2 (0,2,4) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp đầy đủ 100%

Điểm đánh giá: điểm trung bình cộng của các 

bài thực hành có trong học phần

222 Kỹ thuật làm bánh Âu - Á Đáp ứng CĐR  d,e,j,k,s,w 2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%

223 Thực hành kỹ thuật làm bánh Âu Đáp ứng CĐR  i,j,k,m,n,r,s,u,w 1 (0,1,2) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp đầy đủ 100%

Điểm đánh giá: điểm trung bình cộng của các 

bài thực hành có trong học phần

224
Thực hành kỹ thuật làm bánh Á - 

Việt Nam
Đáp ứng CĐR  i,j,k,m,n,r,s,u,w 1 (0,1,2) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp đầy đủ 100%

Điểm đánh giá: điểm trung bình cộng của các 

bài thực hành có trong học phần

225
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Đáp ứng CĐR  f,j,s,v,w 2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 40%

Thi kết thúc học phần: 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

226 Quản lý an toàn thực phẩm Đáp ứng CĐR  f,j,m,s,v,w 2 (2,0,4) HK4

Đánh giá học phần:

Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp

Tiểu luận: 30%

Thi kết thúc học phần: 70%

227 Triết học Mác - Lênin
Đáp ứng CĐR

PLO 2.2, 6, 12
3(3,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

228 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR

PLO 6, 11.1, 12, 13, 14, 15
3(3,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

229
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR

PLO 1.1, 3.1, 7.1, 12.1
3(1,2) HK1

Chuyên cần: 10%

Tiểu luận: 20%

Kiểm tra lần 1: 30%

Kiểm tra lần 2: 40%

Tham dự ít nhất 80% tổng thời lượng học phần

230 Toán cao cấp A2
Đáp ứng CĐR

PLO 1.1, 3, 6, 10, 12
2(2,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

Khóa:  11 DH- Chuyên ngành: Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

231 Hóa đại cương
Đáp ứng CĐR

PLO 1.1, 1.2, 8.2, 12.2
3(3,0) HK1

Quá trình: 30%

Kiểm tra giữa kỳ: 20%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

232 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
Đáp ứng CĐR

PLO 2.1, 6, 12
3(3,0) HK1

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết

233 Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đáp ứng CĐR

PLO 2.1, 2.2, 6, 12.1, 12.2
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

234 Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đáp ứng CĐR

PLO 2.2, 6, 12
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

235 Anh văn 2
Đáp ứng CĐR

PLO 6, 11.1, 12, 13, 14, 15
3(3,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

236
Xác suất thống kê trong sản xuất, 

công nghệ, kỹ thuật

Đáp ứng CĐR

PLO 1.1, 6, 10, 12
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

237 Hóa phân tích
Đáp ứng CĐR

PLO 1.1, 11.1, 12.1
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

238 Hóa học thực phẩm

Đáp ứng CĐR

PLO 1.1, 6.3, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 

10.2, 12.1, 12.2, 14.1, 14.3

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

239 Giáo dục thể chất 1
Đáp ứng CĐR

PLO 2.1, 6, 12
2(0,2) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học trên lớp

Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần

240 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
Đáp ứng CĐR

PLO 2.1, 6, 12
2(2,0) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết

241 Kỹ năng học tập đại học
Đáp ứng CĐR

PLO 2.3, 3.1, 4, 8, 10, 12
2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

242 Kỹ năng giao tiếp

Đáp ứng CĐR

PLO 2.3, 3.1, 8.1, 9.1, 10.1, 12, 

13, 14

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

243 Môi trường và con người
Đáp ứng CĐR

PLO 1.2, 6.2, 12.1, 12.2
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

244 Tâm lý học đại cương Đáp ứng CĐR 2,10,14 2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

245 Kinh tế học đại cương Đáp ứng CĐR 2,5 2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

246 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Đáp ứng CĐR

PLO 2.3, 5.1, 12.1
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

247 Triết học Mác - Lênin
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 6, 12
3(3,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

248 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6, 12
3(3,0) HK1

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết

249 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 6, 11.1, 12, 13, 14, 15
3(3,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

250 Địa lý du lịch Việt Nam

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 1.2, 1.4, 8.1, 8.2, 9.1, 

9.2, 10.3, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2

3(3,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

251 Tổng quan du lịch 
Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 7.2, 8, 9, 10.3, 12, 13.2
3(3,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

252 Logic học
Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 8, 10, 12
2(2,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

253 Xã hội học đại cương
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 6, 12
2(2,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%Tham dự trên 75% giờ học lý 

thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

254 Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 6, 12
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

255 Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 6, 12
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

256 Giáo dục thể chất 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6, 12
2(0,2) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học trên lớp

Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần

257 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6, 12
2(2,0) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết

258 Anh văn 2
Đáp ứng CĐR 

PLO 6, 11.1, 12, 13, 14, 15
3(3,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

259 Quản trị học

Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 10.1, 

12.1, 12.2, 15.1

2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

260 Văn bản luật ngành du lịch

Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6.1, 6.2, 8.2, 9.2, 10.3, 

12.2

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

261
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.2, 3.1, 7.1, 12.1
3(1,2) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự ít nhất 80% tổng thời lượng học phần

262 Kiến tập

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 2.3, 6.1, 7.1, 7.2, 10.1, 

12.2, 14.1, 15.1, 15.2

1(0,1) HK2

Chuyên cần: 20%

Tuân thủ quy định: 20%

Thực hiện hoạt động kiến tập: 40%

Báo cáo kiến tập: 20%

Tham dự 100% giờ thực hành

263 Tâm lý học kinh doanh

Đáp ứng CĐR 

PLO 2.3, 8.2, 10.1, 10.2, 12.1, 

12.2, 13.2

2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

264 Kỹ năng giao tiếp

Đáp ứng CĐR 

PLO 2.3, 3.1, 8.1, 9.1, 10.1, 12, 

13, 14

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

Khóa: 11 DH- Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

265
Nhập môn quản trị nhà hàng và 

DV ăn uống

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 3.1, 7.1, 7.2, 12.1, 12.2, 

14.1, 14.2

2(2,0) HK1

Đánh giá quá trình học tập: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

266 Nghiệp vụ bàn

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.4, 3.2, 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 

10.1, 10.2, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 

13.1

3(1,2) HK1

Quá trình: 100%, bao gồm:

Chuyên cần: 5%

Thảo luận nhóm: 10%

Bài tập nhóm: 25%

Điểm tổng kết phần thực hành: 60%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Tham dự 100% giờ học thực hành

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

267 Tổng quan du lịch

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 10.2, 12.1, 12.2, 12.3, 

15.1

3(3,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

268 Quản trị học

Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 10.1, 

12.1, 12.2, ,15.1

2(2,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

269 Ẩm thực Việt Nam
Đáp ứng CĐR 

PLO 1.2, 6.1, 12.1, 12.2, 12.3
2(2,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

270 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6, 12
3(3,0) HK1

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết

271 Kỹ năng học tập đại học
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.3, 3.1, 4, 8, 10, 12
2(2,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

272 Tiếng Việt thực hành

Đáp ứng CĐR 

PLO 2.3, 10.1, 10.2, 11, 12.1, 

12.2, 12.3

2(2,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

273 Kinh tế du lịch

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 7.1, 7.2, 8.2, 10.2, 12.1, 

12.2, 14.1, 14.2

3(3,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

274 Nghiệp vụ bar

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 1.2, 1.4, 3.2, 6.1, 6.3, 

10.2, 11.2, 12.2, 12.3

3(1,2) HK2

Quá trình: 100%, bao gồm:

Chuyên cần: 10%

Bài tập nhóm: 30%

Điểm tổng kết phần thực hành: 60%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Tham dự 100% giờ học thực hành

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

275 Vệ sinh an toàn thực phẩm

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 

10, 11.2, 12.1, 12.2, 14.1, 14.2

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

276
Kiến tập ngành Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 9.1, 9.2, 

10.2, 10.4, 11.2, 12.1, 12.2, 14.1, 

15.1, 15.2

1(0,1) HK2

Đánh giá học phần: 100% đánh giá của giáo 

viên hướng dẫn

Tham gia đầy đủ các buổi kiến tập

Nộp bài báo cáo kiến tập đúng thời gian quy 

định

277 Triết học Mác - Lênin
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 6, 12
3(3,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

278
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 3.1, 7.1, 12.1
3(1,2) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự ít nhất 80% tổng thời lượng học phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

279 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 6.1, 11.1, 12, 14
3(3,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

280 Giáo dục thể chất 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6, 12
2(0,2) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học trên lớp

Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần

281 Cơ sở văn hóa Việt Nam

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 6.1, 8.1, 8.2, 9.2, 10.1, 

10.2, 10.3, 12.1, 12.2

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

282 Môi trường và con người
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.3, 6.2, 12.1, 12.2
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

283
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.2, 3.1, 7.1, 12.1
3(1,2) HK1

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự ít nhất 80% tổng thời lượng học phần

284 Giáo dục quốc phòng -  an ninh 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6, 12
3(3,0) HK1

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết

Khóa: 11 DH - Chuyên ngành: Khoa học Chế biến món ăn.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

285
Nhập môn quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 3.1, 7.1, 7.2, 12.1, 12.2, 

14.1, 14.2

2(2,0) HK1

Quá trình: 50%

Cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

286
Nguyên liệu và bảo quản thực 

phẩm

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.2, 1.3, 6.2, 6.3, 11.2, 12.1, 

12.2, 15.1, 15.2

2(2,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

287 Kỹ thuật cơ bản trong bếp

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 1.2, 1.5, 3.2, 11.2, 12.1, 

12.2, 14.2

2(1,1) HK1

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

288 Toán cao cấp A1
Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 3, 6, 10, 12
3(3,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

289 Hóa đại cương
Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 11.4, 12.2
3(3,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

290 Toán cao cấp A2
Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 3, 6, 10, 12
2(2,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

291
Xác suất thống kê trong sản xuất, 

công nghệ, kỹ thuật

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 6, 10, 12
2(2,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

292 Sinh học đại cương
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 2.2, 9.1, 12.1
2(2,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

293 Triết học Mác - Lênin
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 6, 12
3(3,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

294 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 6, 11.1, 12, 13, 14, 15
3(3,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

295 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6, 12
2(2,0) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

296
Hóa học và hóa sinh học thực 

phẩm

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.3, 8.1, 8.2, 9.2, 10.1, 11.1, 

11.2, 12.1, 12.2, 14.1, 14.2 

3(3,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

297 Vi sinh vật học thực phẩm

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 9.1, 

9.2, 10.1, 10.2, 12.1, 12.2, 14.1, 

14.3 

3(3,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

298 Nghệ thuật trang trí món ăn  

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.4, 4.2, 6.2, 7.1, 9.1, 9.2, 

10.1, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.1, 

13.2, 14.1, 14.2

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

299 Thực hành trang trí món ăn  

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.4, 6.3, 6.4, 9.1, 9.2, 10.1, 

12.1, 14.1, 14.2

1(0,1) HK2

Quá trình: 100%, trung bình cộng của các buổi 

thực hành

Tham dự 100% giờ học thực hành

Tham dự kiểm tra trên lớp đầy đủ

300 Khoa học chế biến món ăn

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 1.2, 1.5, 3.2, 11.2, 12.1, 

12.2, 14.2

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

301
Thí nghiệm khoa học chế biến 

món ăn

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 

5.3, 5.4, 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 12.2

1(0,1) HK2

Quá trình: 100%, trung bình cộng của các buổi 

thực hành

Tham dự 100% giờ học thực hành

Tham dự kiểm tra trên lớp đầy đủ

302 Thực tập nhận thức
Đáp ứng CĐR 

PLO 3.2, 4.1, 5.1, 12.1, 12.2, 12.3
1(0,1) HK2

Quá trình: 100%

Tham dự trên 75% giờ thực tập

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có)

303 Nhập môn quản trị khách sạn

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 1.2, 3.1, 7.2, 10.2, 11.1, 

12.1, 12.2, 15.1

2(2,0) HK1

Quá trình: 50%

Cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

304 Nghiệp vụ lễ tân 

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.3, 3.1, 3.2, 6.1, 8.2, 10.1, 

10.2, 10.3, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1, 

15.2

3(1,2) HK1

Lý thuyết: 40%

Thực hành: 60%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Tham dự 100% giờ học thực hành

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

305 Tổng quan du lịch

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 10.2, 12.1, 12.2, 12.3, 

15.1

3(3,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

Khóa: 11 DH - Chuyên ngành: Quản trị khách sạn.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

306 Quản trị học

Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 10.1, 

12.1, 12.2, 15.1

2(2,0) HK1

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

307 Văn hóa ẩm thực

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 7.1, 9.2, 10.3, 12.1, 

12.2, 12.3, 13.1

2(2,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

308 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6, 12
3(3,0) HK1

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết

309 Kỹ năng học tập đại học
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.3, 3.1, 4, 8, 10, 12
2(2,0) HK1

Quá trình: 50%

Đánh giá kết thúc học phần: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

310 Tiếng Việt thực hành

Đáp ứng CĐR 

PLO 2.3, 10.2, 11.1, 12.1, 12.2, 

14.2

2(2,0) HK1

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

311 Kinh tế du lịch

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 7.1, 7.2, 8.2, 10.2, 12.1, 

12.2, 14.1, 14.2

3(3,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

312 Nghiệp vụ buồng
Đáp ứng CĐR 

PLO 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14
3(1,2) HK2

Lý thuyết: 40%

Thực hành: 60%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Tham dự 100% giờ học thực hành

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

313
Nguyên liệu và bảo quản thực 

phẩm

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 6.3, 11.1, 11.2, 12.1, 

12.2, 15.1, 15.2

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

314 Kiến tập ngành QT khách sạn
Đáp ứng CĐR 

PLO 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14.2
1(0,1) HK2

Đánh giá học phần: 100% đánh giá của giáo 

viên hướng dẫn

Tham gia đầy đủ 100% các buổi kiến tập

Nộp bài báo cáo kiến tập đúng thời gian quy 

định

315 Triết học Mác - Lênin
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.2, 6, 12
3(3,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

316
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 3.1, 7.1, 12.1
3(1,2) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự ít nhất 80% tổng thời lượng học phần

317 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 6.1, 11.1, 12, 14
3(3,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

318 Giáo dục thể chất 1
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.1, 6, 12
2(0,2) HK2

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Tham dự trên 80% giờ học trên lớp

Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần

319 Cơ sở văn hóa Việt Nam

Đáp ứng CĐR 

PLO 1.1, 6.1, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 

10.2, 10.3, 12.1, 12.2

2(2,0) HK2

Quá trình: 50%

Thi cuối kỳ: 50%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

320 Môi trường và con người
Đáp ứng CĐR 

PLO 2.3, 6.2, 12.1, 12.2
2(2,0) HK2

Quá trình: 30%

Thi cuối kỳ: 70%

Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết

Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học 

phần

KHOA: GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG

Khóa: 2020 - 2021



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Giáo dục thế chất 1 

Trang bị cho sinh viên những khái 

niệm, lịch sử hình thành và phát 

triển, tác dụng, nguyên tắc và 

phương pháp tập luyện, hình 

thành kỹ năng ban đầu các kỹ 

thuật cơ bản kỹ thuật cơ bản của 1 

trong 6 môn thể thao bao gồm: 

Bóng chuyền, Bơi lội, Cầu lông, 

Bóng đá, Võ thuật, Thể hình. 

Đồng thời, rèn luyện  ý thức tự 

giác tập luyện thể dục thể thao, 

rèn luyện sức khỏe, các kỹ năng 

hoạt động nhóm.

2

Theo đăng 

ký tín chỉ 

của sinh 

viên

Thi thực hành

2 Giáo dục thế chất 2 

Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về luật thi đấu, tác 

dụng, nguyên tắc và phương pháp 

tập luyện, hình thành kỹ năng, 

năng lực vận động chuyên môn cơ 

bản và nâng cao, phương pháp 

trọng tài trong thi đấu của 1 trong 

6 môn thể thao bao gồm: Bóng 

chuyền, Bơi lội, Cầu lông, Bóng 

đá, Võ thuật, Thể hình.  Đồng 

thời, rèn luyện  ý thức tự giác tập 

luyện thể dục thể thao, rèn luyện 

sức khỏe, các kỹ năng hoạt động 

nhóm.

1

Theo đăng 

ký tín chỉ 

của sinh 

viên

Thi thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

3 Giáo dục thế chất 3 

Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về Công tác tổ chức 

thi đấu và phương pháp trọng tài 

một số môn thể thao; tác dụng, 

nguyên tắc và phương pháp tập 

luyện, hình thành kỹ năng, năng 

lực vận động chuyên môn cơ bản 

và nâng cao của 1 trong 6 môn thể 

thao bao gồm: Bóng chuyền, Bơi 

lội, Cầu lông, Bóng đá, Võ thuật, 

Thể hình.  Đồng thời, rèn luyện  ý 

thức tự giác tập luyện thể dục thể 

thao, rèn luyện sức khỏe, các kỹ 

năng hoạt động nhóm.

2

Theo đăng 

ký tín chỉ 

của sinh 

viên

Thi thực hành

Khóa:  2021 - 2022.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

4 Giáo dục quốc phòng-an ninh 1

Giáo dục quan điểm cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về Chiến tranh, 

Quân đội và Bảo vệ Tổ quốc; về 

xây dựng nền QP toàn dân, AN 

nhân dân. Chủ trương kết hợp 

phát triển Kinh tế với Quốc 

phòng, An ninh và Đối ngoại. 

Giáo dục truyền thống bất khuất 

chống ngoại xâm của dân tộc, 

đồng thời hiểu cơ bản về nghệ 

thuật quân sự Việt Nam qua các 

thời kỳ.

Hiểu công tác xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ, lực lượng dự bị 

động viên, đấu tranh phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an 

ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội; hiểu công tác bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ và tình hình 

biển, đảo Tổ quốc trong tình hình 

mới.

Bồi đắp lòng yêu nước, yêu 

CNXH, sinh viên trân quý truyền 

3

Theo đăng 

ký tín chỉ 

của sinh 

viên

Thi trắc nghiệm/Bài tập dự án



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

5 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2

Giúp sinh viên nhận diện âm mưu 

"Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch; lợi 

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo 

chống phá Việt Nam. Phòng 

chống vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trường, Bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông, Phòng chống xâm 

hại danh dự, nhân phẩm, An ninh 

mạng và An ninh phi truyền thống

2

Theo đăng 

ký tín chỉ 

của sinh 

viên

Thi trắc nghiệm/Bài tập dự án

6 Giáo dục quốc phòng-an ninh 3

Luyện tập các động tác Điều lệnh 

đội ngũ. Hiểu biết chung về bản 

đồ địa hình quân sự; cách băng 

các vết thương trong chiến đấu. 

Hiểu biết các Quân, binh chủng.

Rèn luyện tính kỷ luật trong học 

tập và công tác sau này. Sinh viên 

có ý thức trách nhiệm công dân 

với Tổ quốc, sẵn sàng nhập ngũ.

1

Theo đăng 

ký tín chỉ 

của sinh 

viên

Kiểm tra thực hành Điều lệnh/Bài tập Bản đồ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

7 Giáo dục quốc phòng-an ninh 4

Sử dụng thành thạo một số vũ khí 

bộ binh (AK, CKC, súng diệt tăng 

B40, B41…). Luyện tập động tác 

cơ bản vận động chiến đấu và lợi 

dụng địa hình địa vật; các tư thế, 

động tác bắn và thuần thục kỹ 

năng bắn súng tiểu liên AK. Kỹ 

thuật sử dụng lựu đạn, đánh gần.

2

Theo đăng 

ký tín chỉ 

của sinh 

viên

Kiểm tra bắn súng trên máy bắn tập MBT03

1 Quy hoạch thực nghiệm Chuẩn đầu ra học phần: a, b 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

2
Hàm phức và phép biến đổi 

Laplace
Chuẩn đầu ra học phần: b 2 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

3 Logic học Chuẩn đầu ra học phần: b 2 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

4 Logic học Chuẩn đầu ra học phần: B 2 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

5 Quy hoạch thực nghiệm Chuẩn đầu ra học phần: A 2 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

6 Quy hoạch tuyến tính Chuẩn đầu ra học phần: 1.2.1.2 2 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

KHOA: KHOA HỌC ỨNG DỤNG

Khóa:  09DH 

Khóa: 10DH 



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

7 Quy hoạch tuyến tính Chuẩn đầu ra học phần: 1.3.1.2 2 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

8 Toán cao cấp A2 Chuẩn đầu ra học phần: b 2 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

9 Toán kỹ thuật Chuẩn đầu ra học phần: a, d, i 2 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

10 Vật lý đại cương 1 Chuẩn đầu ra học phần: a 2 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

11 Đại số Tuyến tính Chuẩn đầu ra học phần: 2, 7, 19 3 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

12 Phương pháp nghiên cứu khoa học Chuẩn đầu ra học phần: b, g, k 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

13 Quy hoạc tuyến tính Chuẩn đầu ra học phần: 1.2.1.2 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

14 Toán cao cấp A2 Chuẩn đầu ra học phần: a1, b1, c1 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

15 Xác suất thống kê Chuẩn đầu ra học phần: b, d 3 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

16 Toán cao cấp A2
Chuẩn đầu ra học phần: ELO 1, 6, 

7, 8, 9
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

17 Giải tích Chuẩn đầu ra học phần: b 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

18 Đại số Tuyến tính Chuẩn đầu ra học phần: 2, 7, 19 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

19 Logic học
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

10, 12
2 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

20 Toán cao cấp A1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

21 Toán cao cấp A1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

22 Toán cao cấp A1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

8, 10 12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

23 Toán cao cấp A1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

12, 14, 15
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

24 Toán cao cấp A1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1.1, 

3.1, 6.1, 10.1, 12.1
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

25 Toán cao cấp C1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

26 Toán cao cấp C1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

14
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

27 Vật lý kỹ thuật
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

8, 10, 12
2 HK1

50% điểm quá trình

50% cuối kỳ

Khóa: 11DH - Chuyên ngành: Không.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

28 Vật lý kỹ thuật
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

8, 10, 12
2 HK1

50% điểm quá trình

50% cuối kỳ

29 Vật lý đại cương
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

8, 10, 12
2 HK1

50% điểm quá trình

50% cuối kỳ

30 Logic học
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

10, 12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

31 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 6, 

10, 12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

32 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 

10, 12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

33 Toán cao cấp A1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

6, 10, 12
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

34 Toán cao cấp A1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

6, 10, 12
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

35 Toán cao cấp A1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

6, 10, 12
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

36 Toán cao cấp A2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

6, 10, 12, 14, 15
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

37 Toán cao cấp A2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

38 Toán cao cấp A2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1.2, 

4.1, 12.1
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

39 Toán cao cấp A2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 3, 

8, 10, 12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

40 Toán cao cấp A2 Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

41 Toán cao cấp A2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 6, 

10, 12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

42 Toán cao cấp C1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 6, 

10, 12
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

43 Toán cao cấp C1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 7, 

12, 15
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

44 Toán cao cấp C1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 6, 

12
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

45 Toán cao cấp C2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

46 Toán cao cấp C2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

14
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

47 Toán kỹ thuật
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 

10, 12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

48
Xác suất thống kê trong kinh tế, 

dịch vụ

Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

49
Xác suất thống kê trong kinh tế, 

dịch vụ

Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

14
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

50
Xác suất thống kê trong sản xuất, 

công nghệ, kỹ thuật

Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 6, 

10, 12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

51
Xác suất thống kê trong sản xuất, 

công nghệ, kỹ thuật

Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 6, 

10, 12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

52
Xác suất thống kê trong sản xuất, 

công nghệ, kỹ thuật
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1 2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

53 Vật lý kỹ thuật
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1.2, 

4.1, 12.1
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

54 Vật lý đại cương Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 12 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

55 Vật lý đại cương
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

10, 12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

56 Vật lý đại cương
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1.2, 

4.1, 12.1
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

57 Giải tích Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1 3 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

58 Đại số Tuyến tính Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

59 Đại số Tuyến tính Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1 2 HK2
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

1 Đồ án Tốt nghiệp Đáp ứng CĐR (4,5,6,7,8,9,12) 8 HK 7 CK 100%, báo cáo

2 Thực tập tốt nghiệp Đáp ứng CĐR (5,8,12) 3 HK 7 CK 100%, báo cáo

KHOA: TÀI NGHUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Khóa: 2017 - Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

Khóa: 2018 - Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

3 An toàn, sức khỏe và môi trường Đáp ứng CĐR(3,12,13) 2 HK 5
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

4 Đồ án xử lý chất thải rắn Đáp ứng CĐR( 4,5,8,9,12) 1 HK 5 CK 100%

5 Đồ án xử lý khí thải Đáp ứng CĐR( 4,5,8,9,12) 1 HK 5 CK 100%

6 Kỹ thuật xử lý nước cấp Đáp ứng CĐR(4,5,8,9,12) 2 HK 5
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

7 Kỹ thuật xử lý nước thải Đáp ứng CĐR (4,5,8,9,12) 3 HK 5
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

8 Mạng lưới cấp nước và thoát nước Đáp ứng CĐR (3,4,5,13) 3 HK 5
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

9 Thực hành xử lý nước cấp  Đáp ứng CĐR (5,6,8,12,13) 1 HK 5 Làm báo cáo thực hành

10 Thực hành xử lý nước thải Đáp ứng CĐR 4,5,6,8,12,13) 2 HK 5 Làm báo cáo thực hành

11 Kỹ thuật sinh thái Đáp ứng CĐR (3,8,12,13) 2 HK 5
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

12
Kỹ thuật điện trong kỹ thuật môi 

trường
Đáp ứng CĐR (2,8,12,13) 2 HK 5

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

13 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR (1,12,13) 2 HK 6
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

14
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR ( 1,12,13) 3 HK 6

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

15
Kỹ thuật vận hành các công trình 

xử lý nước
Đáp ứng CĐR ( 4,5,8,12,13) 2 HK 6

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

16
Phân tích và xử lý số liệu trong kỹ 

thuật môi trường
Đáp ứng CĐR (2,7,8,12,13) 2 HK 6

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

17 Thiết kế thiết bị môi trường Đáp ứng CĐR (3,4,5,12) 2 HK 6
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

18 Đồ án xử lý nước cấp Đáp ứng CĐR (4,5,8,9,12) 1 HK 6 CK 100%

19 Đồ án xử lý nước thải Đáp ứng CĐR (4,5,8,9,12) 1 HK 6 CK 100%

20 Kiến tập Đáp ứng CĐR (8,12,13) 1 HK 6 CK 100%

21 Kỹ thuật lò đốt chất thải Đáp ứng CĐR 2 HK 6
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

22 Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý Đáp ứng CĐR (4,8,12,13) 2 HK 6
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

23
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin 
Đáp ứng CĐR 3 HK 1

Quá trình 40%

Cuối kỳ 60%

24 Triết học Mác -Lênin Đáp ứng CĐR(PLO2,6,12) 3 HK 1
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

Khóa: 2020 - Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

25 Giáo dục quốc phòng an ninh 1 Đáp ứng CĐR ( PLO2,6,12) 3 HK 1
Quá trình 40%

Cuối kỳ 60%

26 Hóa học đại cương Đáp ứng CĐR (PLO1,11,12) 3 HK 1

Quá trình 30%

Kiểm tra giữa kỳ 20%

Thi cuối kỳ 50%

27 Sinh thái môi trường Đáp ứng CĐR (PLO1,5,6,14) 2 HK 1
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

28 Nhập môn kỹ thuật Môi trường Đáp ứng CĐR (PLO5,6,7,12) 2 HK 1
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

29 Hóa kỹ thuật môi trường Đáp ứng CĐR (PLO1,6,11,12) 3 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

30 Kinh tế chính trị Mác – Lênin Đáp ứng CĐR (PLO2,6,12) 2 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

31 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR 

(PLO6,11,12,13,14,15)
3 HK 2

Quá trình 50%

Cuối kỳ 50%

32 Vi sinh môi trường Đáp ứng CĐR (PLO1,6,9,10,12) 2 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

33 Thí nghiệm vi sinh môi trường Đáp ứng CĐR (PLO1,6,9,12,14) 2 HK 2 Làm báo cáo thực hành

34 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Đáp ứng CĐR (PLO2,6,12) 2 HK 2
Quá trình 40%

Cuối kỳ 60%

35 Toán cao cấp A1 Đáp ứng CĐR (PLO1,3,6,10,12) 3 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

36
Xác suất thống kê trong sản xuất, 

công nghệ, kỹ thuật
Đáp ứng CĐR (PLO1,6,10,12) 2 HK 2

Quá trình (30%) 

 Thi cuối kỳ (70%)

37 Vật lý đại cương Đáp ứng CĐR (PLO1,8,10,12) 2 HK 2
Quá trình 50%

Cuối kỳ 50%

38 Vật lý kỹ thuật Đáp ứng CĐR (PLO1,3,8,10,12) 2 HK 2
Quá trình 50%

Cuối kỳ 50%

39 Toán cao cấp A2 Đáp ứng CĐR (PLO1,3,6,10,12) 2 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

40 Giáo dục thể chất 1 Đáp ứng CĐR (PLO2,6,12) 2 HK 2 Kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ

41 Sinh học đại cương Đáp ứng CĐR PLO(1,9,12) 2 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

42 Kỹ thuật xử lý nước cấp nâng cao Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 3
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

43 Mô hình hóa môi trường Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 3
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

44
Biến đổi khí hậu: Giảm thiểu và 

thích ứng
Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 3

Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

45
Các quá trình hóa lý trong kỹ 

thuật môi trường
Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 1

Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

46
Các quá trình sinh học trong kỹ 

thuật môi trường
Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 1

Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

Khóa: 02 - Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường.

Khóa: 03- Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

47 Quản lý chất thải rắn Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 1
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

48
Ô nhiễm đất và phục hồi ô nhiễm 

đất
Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 1

Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

49 Quy hoạch môi trường Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 2
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

50 Kỹ thuật xử lý nước thải nâng cao Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 2
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

51 Kiểm soát ô nhiễm không khí Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 2
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

52 Kỹ thuật xử lý bùn Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 2
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

53 An toàn thực phẩm và môi trường Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 2
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

54 Kỹ thuật xử lý nước cấp nâng cao Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 3
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

55
Biến đổi khí hậu: Giảm thiểu và 

thích ứng
Đáp ứng CĐR (1,2,3) 2 HK 3

Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

56 Mô hình hóa môi trường Đáp ứng CĐR (1,2,3) 3 HK 3
Quá trình 30%

Cuối kỳ 70%

57 Khóa luận tốt nghiệp Đáp ứng CĐR (a,b,c,d,e,f,h,I,j) 8 HK 7 CK 100%, báo cáo

58 Kiến tập Đáp ứng CĐR (a,b,d,e,f,g,k) 1 HK 7 CK 100%

Khóa: 2017 - Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

59 Thực tập quản lý Đáp ứng CĐR (a,b,d,e,f,g,k) 1 HK 7 CK 100%

60 Thực tập tốt nghiệp Đáp ứng CĐR (a,b,d,e,f,g,k) 2 HK 7 CK 100%

61
Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

không khí và tiếng ồn
Đáp ứng CĐR (a,d,e,h) 2 HK 5

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

62 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước Đáp ứng CĐR (a,d,e,h) 2 HK 5
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

63
Ô nhiễm môi trường đất và biện 

pháp xử lý
Đáp ứng CĐR (a,d,e,h) 2 HK 5

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

64
Quản lý và xử lý chất thải rắn đô 

thị và chất thải nguy hại
Đáp ứng CĐR (a,d,e) 3 HK 5

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

65 Thực hành xử lý chất thải rắn Đáp ứng CĐR (a,b,d) 2 HK5 Làm báo cáo thực hành

66 Thực hành xử lý khí thải Đáp ứng CĐR (a,b,d) 1 HK 5 Làm báo cáo thực hành

67 Thực hành xử lý nước Đáp ứng CĐR (a,b,d) 1 HK 5 Làm báo cáo thực hành

68 Đất ngập nước Đáp ứng CĐR ( a,h) 2 HK 5
Tiểu luận (30%) 

 Thi cuối kỳ (70%)

69 Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam Đáp ứng CĐR ( a,h,j) 2 HK 5
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

Khóa: 2018 - Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

70
Sức khỏe cộng đồng và vệ sinh 

môi trường
Đáp ứng CĐR ( d,e,j) 2 HK 5

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

71
Giáo dục và truyền thông môi 

trường
Đáp ứng CĐR ( d,e,f,I,j) 2 HK 5

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

72
Đánh giá tác động và rủi ro môi 

trường
Đáp ứng CĐR (c, e,h) 2 HK 6

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

73
Sức khỏe, an toàn và môi trường 

(HSE)
Đáp ứng CĐR (c,d,e,h) 2 HK 6

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

74
Quản lý tài nguyên khoáng sản và 

năng lượng
Đáp ứng CĐR (a,e,h) 2 HK 6

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

75
Quản lý tài nguyên rừng và đa 

dạng sinh học
Đáp ứng CĐR (a,e,h) 2 HK 6

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

76
Quản lý môi trường đô thị và khu 

công nghiệp
Đáp ứng CĐR (e,h) 2 HK 6

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

77 Đồ án chuyên ngành QLMT Đáp ứng CĐR (a,b,c,d,e,f,h,I,j) 2 HK 6 SV thực hiện báo cáo đề tài

78
Quản lý môi trường nông nghiệp 

và nông thôn
Đáp ứng CĐR (a,e,h) 2 HK 6

Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

79 Công nghệ sản xuất sạch hơn Đáp ứng CĐR (a,d,e,h) 2 HK 6
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

80 Kiểm toán môi trường Đáp ứng CĐR (a,d,e,h) 2 HK 6
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

Khóa: 2019- Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

81 Anh văn A2 Đáp ứng CĐR (d,g,j) 3 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

82 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR ( d,g,j) 3 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

83 Biến đổi khí hậu toàn cầu Đáp ứng CĐR ( d,h,j) 2 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

84 Chủ nghĩa xã hội khoa học Đáp ứng CĐR 2 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

85 Độc học môi trường Đáp ứng CĐR ( a,d) 2 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

86 Kinh tế chính trị Mác – Lênin Đáp ứng CĐR 2 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

87 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đáp ứng CĐR 2 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

88 Phân tích môi trường Đáp ứng CĐR ( a,d) 2 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

89 Thí nghiệm phân tích môi trường Đáp ứng CĐR ( a,b,k) 1 HK 3 Làm báo cáo thực hành

90 Thí nghiệm Vi sinh môi trường Đáp ứng CĐR ( a,b) 1 HK 3 Làm báo cáo thực hành

91 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR (1,12,13) 2 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

92 Giao duc the chat 3 Đáp ứng CĐR ( I ) 2 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

93 Vi sinh môi trường Đáp ứng CĐR ( a,d) 2 HK 3
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

94 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR (d,g,i) 3 HK 4
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

95 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR (d,g,i) 3 HKỳ 4
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

96 ISO 14000 Đáp ứng CĐR (d,e) 2 HK 4
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

97 Kinh tế môi trường Đáp ứng CĐR (a,d) 2 HKỳ 4
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

98 Luật và chính sách môi trường Đáp ứng CĐR (d,e,I,j) 2 HK 4
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

99 Mô hình hoá môi trường Đáp ứng CĐR (a,c,h) 2 HK 4
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

100 Phát triển bền vững Đáp ứng CĐR (d,e,h,j) 2 HK 4
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

101 Quản lý chất lượng môi trường Đáp ứng CĐR (a,e) 2 HK 4
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

102 Quan trắc môi trường Đáp ứng CĐR (a,d) 2 HK 4
Tiểu luận (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

103
Thực hành mô hình hóa môi 

trường
Đáp ứng CĐR (a,b,c,h) 1 HK 4 CK 100%

104
Ứng dụng GIS trong quản lý môi 

trường
Đáp ứng CĐR (a,b,c,d,h) 2 HK 4 Làm báo cáo thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

105
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin 
Đáp ứng CĐR (PLO3,7,12) 3 HKỳ 1

Quá trình 40%

Cuối kỳ 60%

106 Triết học Mác -Lênin Đáp ứng CĐR (PLO2,6,12) 3 HK 1
Tiểu luận (30%) 

 Thi cuối kỳ (70%)

107 Giáo dục quốc phòng an ninh 1 Đáp ứng CĐR (PLO2,10,12) 3 HK 1
Quá trình 40%

Cuối kỳ 60%

108 Hóa học đại cương Đáp ứng CĐR (PLO1,6,12) 3 HK 1

Quá trình 30%

Kiểm tra giữa kỳ 20%

Thi cuối kỳ 50%

109 Sinh thái môi trường Đáp ứng CĐR (PLO1,4,5,8,12,14) 2 HK 1
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

110 Khoa học môi trường đại cương Đáp ứng CĐR (1,2,10,12) 2 HK 1
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

111 Anh văn 1 Đáp ứng CĐR PLO(1,11,12) 3 HK 2
Quá trình 50%

Cuối kỳ 50%

112 Hóa kỹ thuật môi trường Đáp ứng CĐR PLO (1,2,6,11,12) 3 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

113 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Đáp ứng CĐR (PLO2,10,12) 2 HK 2
Quá trình 40%

Cuối kỳ 60%

114 Anh văn 2 Đáp ứng CĐR (PLO1,11,12) 3 HK 2
Quá trình 50%

Cuối kỳ 50%

115 Vi sinh môi trường Đáp ứng CĐR (PLO1,6,14) 2 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

116 Giáo dục thể chất 1 Đáp ứng CĐR (PLO2,6,12) 2 HK 2 Kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ

Khóa: 2020 - Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

117 Toán cao cấp C1 Đáp ứng CĐR (PLO1,6,10,12) 3 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

118 Toán cao cấp C2 Đáp ứng CĐR (PLO1,6,10,12) 2 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

119
Xác suất thống kê trong kinh tế, 

dịch vụ
Đáp ứng CĐR (PLO1,6,10,12) 2 HK 2

Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

120 Vật lý đại cương Đáp ứng CĐR (PLO1,8,10,12) 2 HK 2
Quá trình 50%

Cuối kỳ 50%

121 Vật lý kỹ thuật Đáp ứng CĐR (PLO1,3,8,10,12) 2 HK 2
Quá trình 50%

Cuối kỳ 50%

122 Sinh học đại cương Đáp ứng CĐR (PLO1,9,12) 2 HK 2
Quá trình (30%) 

Thi cuối kỳ (70%)

123 Giáo dục thể chất 2 Đáp ứng CĐR (PLO2,6,12) 2 HK 2 Kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ

1 Thực tập tốt nghiệp cuối khóa Đáp ứng CĐR g, h, i 4 HK 1
Viết báo cáo tổng hợp: 30%

Viết khóa luận báo cáo thực tập tốt nghiệp: 70%

2 Ngữ nghĩa học Đáp ứng CĐR d, f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

3
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR a 3 HK 1

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

KHOA: NGOẠI NGỮ

Khóa: 2017-2020 - Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

4 Marketing căn bản Đáp ứng CĐR g 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

5 Quản trị nguồn nhân lực Đáp ứng CĐR g 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

6 Tổng quan kinh tế học Đáp ứng CĐR g 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

7 Toàn cầu hóa Đáp ứng CĐR g 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

8 Kỹ năng tổng hợp 2 Đáp ứng CĐR e,f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

9 Hình vị và cú pháp học Đáp ứng CĐR d, f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

10 Phương pháp giảng dạy Tiếng anh Đáp ứng CĐR c, f 4 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

11 Tiếng Hoa 3 Đáp ứng CĐR j 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

12 Biên dịch Đáp ứng CĐR f 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

13 Tiếng anh Kế toán Đáp ứng CĐR i 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

14 Tiếng anh Du lịch Đáp ứng CĐR i 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa: 2018-2021 - Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

15 Tiếng anh Nhà hàng-Khách sạn Đáp ứng CĐR i 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

16 Tiếng anh Tài chính-Ngân hàng Đáp ứng CĐR i 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

17 Phiên dịch Đáp ứng CĐR f 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

18
Phương pháp nghiên cứu chuyên 

ngành
Đáp ứng CĐR b 2 HK 1

Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

19 Tiếng hoa 4 Đáp ứng CĐR j 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

20 Văn hóa Mỹ Đáp ứng CĐR e 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

21 Văn học Mỹ Đáp ứng CĐR e 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

22 Marketing căn bản Đáp ứng CĐR g 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

23 Quản trị nguồn nhân lực Đáp ứng CĐR g 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

24 Tổng quan kinh tế học Đáp ứng CĐR g 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

25 Toàn cầu hóa Đáp ứng CĐR g 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa: 2019-2022 - Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

26 Nghe 3 Đáp ứng CĐR c, f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

27 Nói 3 Đáp ứng CĐR c, f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

28 Đọc 3 Đáp ứng CĐR c, f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

29 Viết 3 Đáp ứng CĐR c, f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

30 Giáo dục an ninh quốc phòng 3AB Đáp ứng CĐR a 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

31 Tiếng anh Thương mại 1 Đáp ứng CĐR g, i 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

32 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

33 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

34 Tiếng Hoa 2 Đáp ứng CĐR j 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

35 Logic học Đáp ứng CĐR b 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

36 Kỹ năng giao tiếp Đáp ứng CĐR b 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

37 Lịch sử văn minh thế giới Đáp ứng CĐR b 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

38 Xã hội học Đáp ứng CĐR b 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

39 Giáo dục thể chất 2 Đáp ứng CĐR a 1 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

40 Kỹ năng tổng hợp 1 Đáp ứng CĐR e, f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

41 Lý thuyết dịch Đáp ứng CĐR f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

42 Ngữ âm và âm học vị Đáp ứng CĐR d, f 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

43 Tiếng anh thương mại 2 Đáp ứng CĐR g, i 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

44 Cơ sở văn hóa Việt Nam Đáp ứng CĐR b, e 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

45 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR a 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

46 Thư tín thương mại Đáp ứng CĐR f, h 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

47 Tiếng hoa 3 Đáp ứng CĐR j 3 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

48 Giáo dục thể chất 3 Đáp ứng CĐR a 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

49 Văn hóa Anh Đáp ứng CĐR e 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

50 Văn học Anh Đáp ứng CĐR e 2 HK 1
Điểm tiểu luận: 30%

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

51 Luyện âm

Đáp ứng CĐR PLO38.1, 

PLO38.3, PLO38.4, PLO38.6, 

PLO38.7, PLO38.8, PLO38.10, 

PLO38.13, PLO38.14,   

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

52 Ngữ pháp

Đáp ứng CĐR PLO37.1,  

PLO37.4, PLO37.6, PLO37.7, 

PLO37.8, PLO37.10, PLO37.12, 

PLO37.14 

3 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

53 Giáo dục quốc phòng an ninh 1
Đáp ứng CĐR PLO1.2,   

PLO1.6,PLO1.12
3 HK 1

Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

54 Nghe 1 

Đáp ứng CĐR PLO25.1,  

PLO25.4, PLO25.9, PLO25.10, 

PLO25.12, PLO25.13   

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

55 Nói 1

Đáp ứng CĐR PLO28.1,  

PLO28.4, PLO28.5, PLO28.8, 

PLO28.9, PLO28.10, PLO28.14  

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

56 Đọc 1

Đáp ứng CĐR  PLO31.4, 

PLO31.5, PLO31.6, PLO31.7, 

PLO31.12, PLO31.15

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

57 Viết 1

Đáp ứng CĐR PLO34.1,  

PLO34.4, PLO34.6, PLO34.7, 

PLO34.8, PLO34.10, PLO34.12   

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

58 Tiếng Hoa 1

Đáp ứng CĐR PLO18.2,  

PLO18.3, PLO18.6, PLO18.7, 

PLO18.14, PLO18.15  

3 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

Khóa: 2020-2023 - Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

59 Kỹ năng học tập hiệu quả

Đáp ứng CĐR PLO13.2,  

PLO15.3, PLO15.4,  PLO15.8, 

PLO15.10, PLO15.12

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

60 Pháp luật đại cương
Đáp ứng CĐR PLO14.2,  

PLO14.6, PLO14.12  
2 HK 1

Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

61 Triết học Mác lênin
Đáp ứng CĐR PLO8.2, PLO8.6, 

PLO8.12
3 HK 1

Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

62 Kỹ năng ứng dụng CNTT
Đáp ứng CĐR PLO15.1,  

PLO15.3, PLO15.7,  PLO15.12,
3 HK 1

Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

63 Nghe 2

Đáp ứng CĐR PLO26.1,  

PLO26.4, PLO26.9, PLO26.10, 

PLO26.12, PLO26.13

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

64 Đọc 2

Đáp ứng CĐR PLO32.4,  

PLO32.7, PLO32.8, PLO32.9, 

PLO32.10, PLO32.12   

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

65 Viết 2

Đáp ứng CĐR PLO35.1,  

PLO35.4, PLO35.5, PLO35.6, 

PLO35.7, PLO35.8, PLO35.10, 

PLO35.12      

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

66 Nói 2

Đáp ứng CĐR PLO29.4,  

PLO29.5, PLO29.8, PLO29.9, 

PLO29.10, PLO29.14     

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

67 Giáo dục quốc phòng an ninh 2
Đáp ứng CĐR PLO2.2,   

PLO2.6,PLO2.12, 
2 HK 1

Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

68 Giáo dục thể chất 1
Đáp ứng CĐR PLO5.2,   PLO5.6, 

PLO5.12, 
2 HK 1

Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

69 Giáo dục quốc phòng an ninh 1
Đáp ứng CĐR PLO6.2,   PLO6.6, 

PLO6.12, 
3 HK 1

Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

70 Đọc hiểu tiếng Trung 1

Đáp ứng CĐR PLO33.1,  

PLO33.4, PLO33.5, PLO33.11, 

PLO33.12, PLO33.14, PLO33.15

3 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

71 Nghe hiểu tiếng Trung 1

Đáp ứng CĐR PLO37.1,  

PLO37.4, PLO37.6, PLO37.7, 

PLO37.10, PLO37.12, PLO37.14, 

PLO37.15

3 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

72 Nói tiếng Trung 1

Đáp ứng CĐR PLO29.1,  

PLO29.2, PLO29.4, PLO29.5, 

PLO29.6, PLO29.8, PLO29.9, 

PLO29.10, PLO29.12, PLO29.14, 

PLO29.15

3 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

73 Tiếng Trung tổng hợp 1

Đáp ứng CĐR PLO25.1,  

PLO25.4, PLO25.5, PLO25.6, 

PLO25.9, PLO25.11, PLO25.12, 

PLO25.14, PLO25.15

3 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

74 Triết học Mác lênin
Đáp ứng CĐR PLO1.2,  PLO1.6, 

PLO1.12
3 HK 1

Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

75 Tiếng Việt thực hành

Đáp ứng CĐR PLO19.2,  

PLO19.3, PLO19.4, PLO19.10, 

PLO19.12, PLO19.14

2 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

Khóa: 2020-2023 - Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

76 Tiếng Trung tổng hợp 2

Đáp ứng CĐR PLO26.1,  

PLO26.4, PLO26.5, PLO26.6, 

PLO26.9, PLO26.11, PLO26.12, 

PLO26.14, PLO26.15

3 HK 1
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

77 Nói tiếng Trung 2

Đáp ứng CĐR PLO30.1,  

PLO30.2, PLO30.4, PLO30.5, 

PLO30.6, PLO30.8, PLO30.9, 

PLO30.10, PLO30.12, PLO30.14, 

PLO30.15

3 HK 2
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

78 Đọc hiểu tiếng Trung 2

Đáp ứng CĐR PLO34.1,  

PLO34.4, PLO34.5, PLO34.11, 

PLO34.12, PLO34.14, PLO34.15

3 HK 2
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

79 Nghe hiểu tiếng Trung 2

Đáp ứng CĐR PLO38.1,  

PLO38.4, PLO38.6, PLO38.7, 

PLO38.10, PLO38.12, PLO38.14, 

PLO38.15

3 HK 2
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

80 Chỉnh âm

Đáp ứng CĐR PLO50.1,  

PLO50.3, PLO50.4, PLO50.5, 

PLO50.6, PLO50.9, PLO50.14 

2 HK 2
Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

81 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
Đáp ứng CĐR PLO7.2,   PLO7.6, 

PLO7.12 
2 HK 2

Điểm tiểu luận: 50%

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khóa: 10DHKDQT - Chuyên ngành: Kinh doanh quản trị.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Anh văn B1 Chuẩn đầu ra học phần: c i 3 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

2 Giáo dục thể chất 3 Chuẩn đầu ra học phần: a 2 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

3 Kinh tế quốc tế Chuẩn đầu ra học phần: d 3 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

4 Kỹ năng giao tiếp Chuẩn đầu ra học phần: l j 2 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

5 Luật thương mại quốc tế Chuẩn đầu ra học phần: b 2 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

6 Nguyên lý kế toán Chuẩn đầu ra học phần: e 3 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

7 Pháp luật đại cương Chuẩn đầu ra học phần: d 2 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

8 Thống kê ứng dụng Chuẩn đầu ra học phần: b d 3 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh Chuẩn đầu ra học phần: a 2 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

10 Anh văn B1 Chuẩn đầu ra học phần: c i 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

11 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Chuẩn đầu ra học phần: a 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

12 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chuẩn đầu ra học phần: a 2 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

13 Marketing quốc tế Chuẩn đầu ra học phần: h i 2 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

14 Quản trị chuỗi cung ứng Chuẩn đầu ra học phần: f i k 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

15 Quản trị nguồn nhân lực Chuẩn đầu ra học phần: b g j k 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

16 Tài chính quốc tế Chuẩn đầu ra học phần: d e 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

17 Anh văn 1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 6, 

11, 12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

18 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 6, 

11, 12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

19 Giáo dục thể chất 1 Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 12 2 HK1
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

20 Quản trị học
Chuẩn đầu ra học phần: PLO, 5, 7, 

12
2 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

21 Toán cao cấp C1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

14
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

22 Triết học Mác - Lênin
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 6, 

12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

23 Anh văn 2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 6, 

11, 12
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

Khóa: 11DHKDQT - Chuyên ngành: Kinh doanh quản trị.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

24 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 6, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

25 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 6, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

26 Kinh tế vi mô
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 4, 8, 

15
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

27
Kỹ năng ứng dụng Công nghệ 

Thông tin

Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 3, 

7
3 HK2

40% điểm quá trình;

60% cuối kỳ

28 Pháp luật đại cương
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 6, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình;

70% cuối kỳ

29 Toán cao cấp C2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

14
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

30
Xác suất thống kê trong kinh tế, 

dịch vụ

Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

14
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

31 Khoá luận tốt nghiệp
Chuẩn đầu ra học phần: d f g h i j 

k l 
8 HK7  Cuối kỳ 100%

32 Đồ án tốt nghiệp
Chuẩn đầu ra học phần: d f g h i j 

k l 
8 HK7  Cuối kỳ 100%

33 Thực tập nghề nghiệp
Chuẩn đầu ra học phần: d f g h i j 

k l 
2 HK7  Cuối kỳ 100%

34 Thực tập quản lý Chuẩn đầu ra học phần: k l 1 HK7  Cuối kỳ 100%

Khóa: 08DHQT - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

Khóa: 09DHQT - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

35
Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 

AB
Chuẩn đầu ra học phần: a 2 HK5

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

36 Hành vi tổ chức Chuẩn đầu ra học phần: k j 2 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

37 Kế toán quản trị Chuẩn đầu ra học phần: e f j 3 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

38 Nghệ thuật lãnh đạo Chuẩn đầu ra học phần: j k l 2 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

39 Phân tích hoạt động kinh doanh Chuẩn đầu ra học phần: d f k l 3 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

40 Quản trị chất lượng Chuẩn đầu ra học phần:g k 3 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

41 Quản trị dự án đầu tư Chuẩn đầu ra học phần: e l 3 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

42
Thư tín thương mại ngành Quản 

trị kinh doanh
Chuẩn đầu ra học phần: i l 2 HK5

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

43 Kiến tập Chuẩn đầu ra học phần: f j l 1 HK6  Cuối kỳ 100%

44 Lập kế hoạch kinh doanh Chuẩn đầu ra học phần: l h k 3 HK6
30% điểm quá trình

 70% cuối kỳ

45 Logistics Chuẩn đầu ra học phần:i l 3 HK6
30% điểm quá trình

 70% cuối kỳ

46 Quản trị kinh doanh quốc tế Chuẩn đầu ra học phần: i l 2 HK6
30% điểm quá trình

 70% cuối kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

47 Quản trị thương hiệu Chuẩn đầu ra học phần: h l 2 HK6
30% điểm quá trình

 70% cuối kỳ

48 Quản trị vận hành Chuẩn đầu ra học phần: f j l 3 HK6
30% điểm quá trình

 70% cuối kỳ

49 Quản trị xuất nhập khẩu Chuẩn đầu ra học phần: i l 3 HK6
30% điểm quá trình

 70% cuối kỳ

50
Tổ chức tiền lương trong doanh 

nghiệp
Chuẩn đầu ra học phần: j 2 HK6

30% điểm quá trình

 70% cuối kỳ

51 Giáo dục thể chất 2 (bơi) Chuẩn đầu ra học phần: m 1 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

52 Anh văn A2 Chuẩn đầu ra học phần: c i 3 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

53 Hành vi người tiêu dùng Chuẩn đầu ra học phần: h j 2 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

54 Kinh tế vĩ mô Chuẩn đầu ra học phần: b d h j 3 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

55 Nguyên lý kế toán Chuẩn đầu ra học phần: e 3 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

56 Pháp luật đại cương Chuẩn đầu ra học phần: b 2 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

57 Tâm lý học kinh doanh Chuẩn đầu ra học phần: h j l 2 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

Khóa: 10DHQT - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

58 Thống kê ứng dụng Chuẩn đầu ra học phần: b d f 3 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

59 Tư tưởng Hồ Chí Minh Chuẩn đầu ra học phần: a 2 HK3
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

60 Anh văn B1 Chuẩn đầu ra học phần: c i 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

61 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Chuẩn đầu ra học phần: a 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

62 Giáo dục thể chất 3 (bơi) Chuẩn đầu ra học phần: m 2 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

63 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chuẩn đầu ra học phần: a 2 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

64 Kỹ năng đàm phán Chuẩn đầu ra học phần: l 2 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

65 Quản trị bán hàng Chuẩn đầu ra học phần: b d h j l 2 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

66 Quản trị chiến lược Chuẩn đầu ra học phần: d k l 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

67 Quản trị nguồn nhân lực Chuẩn đầu ra học phần: b g j k 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

68 Quản trị tài chính Chuẩn đầu ra học phần: e f l 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

Khóa: 11DHQT - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

69 Anh văn 1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 

11, 12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

70 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 8, 

12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

71 Giáo dục thể chất 1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 8, 

12
2 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

72 Quản trị học
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 5, 8, 

12
2 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

73 Toán cao cấp C1
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

74 Triết học Mác - Lênin
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 8, 

12
3 HK1

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

75 Anh văn 2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 

11, 12
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

76 Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 6, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

77 Giáo dục thể chất 2 (bơi)
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 8, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

78 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 8, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

79 Kinh tế vi mô
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 5, 8, 

12
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

80
Kỹ năng ứng dụng Công nghệ 

Thông tin

Chuẩn đầu ra học phần: PLO 3, 

10, 12
3 HK2

40% điểm quá trình

60% cuối kỳ

81 Lý thuyết tài chính tiền tệ
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 5, 8, 

15
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

82 Marketing căn bản
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 5, 8, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

83 Pháp luật đại cương
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 2, 8, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

84 Thị trường tài chính
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 5, 8, 

15
3 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

85 Toán cao cấp C2
Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

86
Xác suất thống kê trong kinh tế, 

dịch vụ

Chuẩn đầu ra học phần: PLO 1, 8, 

12
2 HK2

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

87
Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 

AB
Chuẩn đầu ra học phần: m 2 HK5

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

88 Kế toán quản trị Chuẩn đầu ra học phần: e f j 3 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

89 Nghiên cứu thị trường Chuẩn đầu ra học phần: b d h j 3 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

90 Phân tích hoạt động kinh doanh Chuẩn đầu ra học phần: d f k l 3 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

Khóa: 09DHQT - Chuyên ngành: Quản trị Marketing.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

91 Quản trị chất lượng Chuẩn đầu ra học phần: g k 3 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

92 Quản trị kênh phân phối Chuẩn đầu ra học phần: h l 2 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

93 Quản trị quan hệ khách hàng Chuẩn đầu ra học phần: l h j 2 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

94 Quản trị sản phẩm Chuẩn đầu ra học phần: h l 2 HK5
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

95 B2B Marketing Chuẩn đầu ra học phần:h l 3 HK6
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

96 Internet Marketing Chuẩn đầu ra học phần:h l 3 HK6
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

97 Kiến tập Chuẩn đầu ra học phần: f j l 1 HK6 Cuối kỳ 100%

98 Lập kế hoạch kinh doanh Chuẩn đầu ra học phần: h k l 3 HK6
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

99 Marketing quốc tế Chuẩn đầu ra học phần: h i 2 HK6
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

100 Marketing thương mại Chuẩn đầu ra học phần: h l 2 HK6
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

101 Quản trị thương hiệu Chuẩn đầu ra học phần: h l 2 HK6
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

102 Truyền thông marketing tích hợp Chuẩn đầu ra học phần: h l 3 HK6
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

103 Anh văn B1 Chuẩn đầu ra học phần: c i 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

104 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 Chuẩn đầu ra học phần: a 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

105 Giáo dục thể chất 3 (bơi) Chuẩn đầu ra học phần: m 2 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

106 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chuẩn đầu ra học phần: a 2 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

107
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong kinh doanh
Chuẩn đầu ra học phần: b h 2 HK4

30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

108 Quản trị bán hàng Chuẩn đầu ra học phần: b d h j l 2 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

109 Quản trị chiến lược Chuẩn đầu ra học phần: d k l 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

110 Quản trị nguồn nhân lực Chuẩn đầu ra học phần: b g j k 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

111 Quản trị tài chính Chuẩn đầu ra học phần: e f l 3 HK4
30% điểm quá trình

70% cuối kỳ

1 Khóa luận tốt nghiệp

Đáp ứng CĐR: PLO4.1; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO13.1; 

PLO15.1

4 HK 7
Điểm trung bình của GVHD, GV Phản biện 1, 

GV Phản biện 2

Khóa: 10DHQT - Chuyên ngành: Quản trị Marketing.

KHOA: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Khóa: 08DHKT - Chuyên ngành: Kế toán



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

2 Thực tập tốt nghiệp

Đáp ứng CĐR: PLO4.1; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO7.2; PLO13.1; 

PLO15.2

3 HK 7

Tinh thần, thái độ và ý thức của sinh viên: 10%

Hình thức trình bày: 10%

Mở đầu: 10% 

Nội dung: 65%

Kết luận 5%.

3
Hệ thống thông tin kế toán 1(kinh 

tế)

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.1; 

PLO15.1

3 HK 5
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

4 Kế toán quản trị 2

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

5 Kế toán quốc tế 1

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO11.2; 

PLO15.1

3 HK 5
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

6 Kế toán tài chính 3

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK 5
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

7 Kiểm toán báo cáo tài chính

Đáp ứng CĐR: PLO4.3; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 5
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

8 Kinh tế lượng

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 5
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

Khóa: 09 DHKT - Chuyên ngành: Kế toán.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

9 Tài chính doanh nghiệp

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 5
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

10 Thị trường tài chính
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO14.3
3 HK 5

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

11 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đáp ứng CĐR: PLO2.2; PLO4.1; 

PLO12.2
2 HK 5

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

12
Hệ thống thông tin Kế toán 2 

(kinh tế)

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.2; 

PLO15.1

3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

13 Kế toán công
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO7.1; PLO8.1; PLO14.1
3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

14 Kế toán ngân hàng

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK2
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

15 Kế toán quản trị

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

2 HK2
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

16 Kế toán quốc tế 1

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO11.2; 

PLO15.1

3 HK2
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

Khóa: 09 DHLKT1 - Chuyên ngành: Kế toán.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

17 Thị trường tài chính
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO14.2.
3 HK2

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

18 Kế toán chi phí

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

19 Kiểm toán

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.3

2 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

20 Mô hình tài chính

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.1

3 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

21 Phân tích tài chính

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

22 Thực hành kế toán tài chính

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.2; 

PLO6.1; PLO7.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

23 Anh văn B1
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.1; 

PLO11.2
3 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

24 Giáo dục thể chất 3 (bóng chuyền)
Đáp ứng CĐR: PLO2.1; PLO4.1; 

PLO12.1
2 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

Khóa: 10 DHKT - Chuyên ngành: Kế toán.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

25 Kế toán tài chính 1

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

4 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

26 Kinh tế vĩ mô

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO14.2; 

PLO15.2

3 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

27 Lý thuyết tài chính tiền tệ

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO12.1; 

PLO15.2

3 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

28 Nguyên lý thống kê

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO14.2; 

PLO15.2

3 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

29 Quy hoạch tuyến tính
Đáp ứng CĐR: PLO1.1; PLO4.1;  

PLO14.1.
2 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

30 Thuế

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO14.2; 

PLO15.2

3 HK3
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

31 Anh văn B2
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.1; 

PLO11.2
3 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

32 Đạo đức kinh doanh
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO13.1.
2 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

33 Kế toán quản trị 1

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK4
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

34 Kế toán tài chính 2

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK4
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

35 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR: PLO2.2; PLO4.1; 

PLO12.2
2 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

36 Luật kinh tế
Đáp ứng CĐR: PLO2.2; PLO4.1; 

PLO12.1
2 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

37 Lý thuyết kiểm toán

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK4
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

38 Marketing căn bản
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO14.2.
2 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

39 Giáo dục thể chất 1
Đáp ứng CĐR: PLO2.1; PLO4.1; 

PLO12.1
2 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

40 Triết học Mác -Lênin
Đáp ứng CĐR: PLO2.2; PLO4.1; 

PLO12.2
3 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

41 Giáo dục quốc phòng an ninh 1
Đáp ứng CĐR: PLO2.1; PLO4.1; 

PLO12.1
3 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

42 Pháp luật đại cương
Đáp ứng CĐR: PLO2.2; PLO4.1; 

PLO12.1
2 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

43
Kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin

Đáp ứng CĐR: PLO3.1; PLO11.1; 

PLO13.1
3 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

Khóa: 11 DHKT - Chuyên ngành: Kế toán.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

44 Kinh tế vi mô

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO14.2; 

PLO15.2

3 HK1
Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

45 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.1; 

PLO11.2
3 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

46 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
Đáp ứng CĐR: PLO2.1; PLO4.1; 

PLO12.1
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

47 Giáo dục thể chất 2 
Đáp ứng CĐR: PLO2.1; PLO4.1; 

PLO12.1
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

48 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Đáp ứng CĐR: PLO2.2; PLO4.1; 

PLO12.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

49 Kinh tế vĩ mô

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO14.2; 

PLO15.2

3 HK2
Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

50 Lý thuyết tài chính tiền tệ

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO12.1; 

PLO15.2

3 HK2
Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

51 Marketing căn bản
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO14.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

52 Nguyên lý kế toán

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK2
Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

53 Quản trị học
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO14.2.
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

54 Toán cao cấp C1
Đáp ứng CĐR: PLO1.1; PLO4.1;  

PLO14.1.
3 HK1

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

55 Kế toán mô phỏng
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO14.2.
3 HK5

Đánh giá quá trình: 40%; 

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

56
Thực tập và báo cáo tốt 

nghiệp(Kế toán)

Đáp ứng CĐR: PLO4.1; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO7.2.
6 HK5

Tinh thần, thái độ và ý thức của sinh viên: 10%

Hình thức trình bày: 10%

Mở đầu: 10%

Nội dung: 65%

 Kết luận 5%.

57 Anh văn B1
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.1; 

PLO11.2
3 HK3

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

58 Đạo đức kinh doanh
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO13.1.
2 HK3

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

59 Kế toán tài chính 1
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO15.1
4 HK3

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

60 Kinh tế vĩ mô
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO14.2
3 HK3

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

61 Kỹ năng giao tiếp
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO14.2
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

Khóa: 18 CHKT - Chuyên ngành: Kế toán.

Khóa: 19 CHKT - Chuyên ngành: Kế toán.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

62
Kỹ năng ứng dụng Công nghệ 

Thông tin

Đáp ứng CĐR: PLO3.1; PLO11.1; 

PLO13.1
3 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

63 Lý thuyết tài chính tiền tệ
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO12.1.
3 HK3

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

64 Marketing căn bản
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1;  PLO14.2.
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

65 Quy hoạch tuyến tính
Đáp ứng CĐR: PLO1.1; PLO4.1;  

PLO14.1.
2 HK2

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

66 Thuế
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO4.2; 

PLO6.1;  PLO14.2.
3 HK3

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

67
Hệ thống thông tin Kế toán 2(kinh 

tế)

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.1; 

PLO15.1

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%;

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

68 Kế toán công
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2.
3 HK 6

Đánh giá quá trình: 30%;

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

69 Kế toán mô phỏng

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.2; 

PLO6.1; PLO7.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%;

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

70 Kế toán ngân hàng

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%;

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

Khóa: 09 DHKT - Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

71 Kế toán quốc tế 2

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO11.2; 

PLO15.1

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%;

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

72 Kiểm soát nội bộ
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3.
2 HK 6

Đánh giá quá trình: 30%;

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

73 Mô hình tài chính

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.2; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%;

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

74 Phân tích tài chính

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%;

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

75 Thực hành kế toán tài chính

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO7.2; PLO14.2; 

PLO15.1

2 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%;

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

76 Đạo đức nghề nghiệp
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO13.1.
2 HK 6

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

77 Kế toán ngân hàng

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

78 Kế toán quốc tế 2

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO11.2; 

PLO15.1

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

KHÓA: 09 DHKT - Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

79 Kiểm toán hoạt động

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO13.1; 

PLO15.2

2 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

80 Kiểm toán tuân thủ

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO13.1; 

PLO15.2

2 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

81 Mô hình tài chính

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.2; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

82 Phân tích tài chính

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

83 Thanh toán quốc tế

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

84 Thực hành kiểm toán 1

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

2 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

85 Thực hành kiểm toán 2

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO3.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

2 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

86 Đầu tư tài chính
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.2, PLO11.1
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

Khóa : 09 DHKT - Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

87 Phân tích tài chính doanh nghiệp
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.2, PLO12.1
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

88 Phân tích và đầu tư chứng khoán
Đáp ứng CĐR:

PLO9.2, PLO10.2, PLO12.2
2 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

89
Sản phẩm phái sinh và quản trị rủi 

ro

Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.1, PLO12.1
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

90 Tài chính công ty đa quốc gia
Đáp ứng CĐR:

PLO8.1, PLO11.1, PLO13.2
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

91 Tài chính doanh nghiệp 2
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.2, PLO12.2
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

92 Thanh toán quốc tế
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.3, PLO13.2
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

93 Thực hành Tài chính ngân hàng
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.2, PLO13.1
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

94 Kinh doanh ngoại hối
Đáp ứng CĐR:

PLO8.1, PLO9.2, PLO13.2
2 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

95 Marketing ngân hàng
Đáp ứng CĐR:

PLO8.1, PLO9.2, PLO13.1
2 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

96 Ngân hàng thương mại 2
Đáp ứng CĐR:

PLO8.1, PLO10.2, PLO13.2
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

97 Ngân hàng trung ương (NHTW)
Đáp ứng CĐR:

PLO7.1, PLO9.2, PLO13.3
2 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

Khóa: 09 DHKT - Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

98 Phân tích và đầu tư chứng khoán
Đáp ứng CĐR:

PLO9.2, PLO10.2, PLO12.2
2 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

99 Quản trị ngân hàng
Đáp ứng CĐR:

PLO9.2, PLO11.2, PLO12.3
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

100 Thẩm định tín dụng
Đáp ứng CĐR:

PLO10.2, PLO11.2, PLO12.1
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

101 Thanh toán quốc tế
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.3, PLO13.2
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

102 Thực hành Tài chính ngân hàng
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.2, PLO13.1
3 HK6

Điểm quá trình: 30%

Điểm cuối kỳ: 70%

103 Khóa luận tốt nghiệp

Đáp ứng CĐR: PLO4.1; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO7.2; PLO13.1; 

PLO15.1

4 HK 7
Điểm trung bình của GVHD, GV Phản biện 1, 

GV Phản biện 2

104 Thực tập tốt nghiệp

Đáp ứng CĐR: PLO4.1; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.1; PLO13.1; 

PLO15.2

3 HK 7

Tinh thần, thái độ và ý thức của sinh viên: 10%

Hình thức trình bày: 10%

 Mở đầu: 10%

 Nội dung: 65%

Kết luận 5%.

105 Kế toán ngân hàng

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2; 

PLO15.1

3 HK 6
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

Khóa: 09 DHKT - Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

106 Kế toán quản trị

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 5
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

107 Kinh tế lượng

Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.1; 

PLO6.2; PLO8.1; PLO14.3; 

PLO15.2

3 HK 5
Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

108 Luật kinh tế
Đáp ứng CĐR:

PLO5.1, PLO7.1
2 HK5

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

109 Tài chính hành vi
Đáp ứng CĐR:

PLO9.2, PLO10.1, PLO11.1
3 HK5

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

110
Thiết lập và thẩm định dự án đầu 

tư

Đáp ứng CĐR:

PLO9.2, PLO10.1, PLO11.2
3 HK5

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

111 Thuế
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.2, PLO11.1
3 HK5

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

112 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đáp ứng CĐR:

PLO2.1,PLO3.2
2 HK5

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

113 Anh văn B1
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.2
3 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

114
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.3
3 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

115 Giáo dục thể chất 3
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.2
2 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

116 Kinh tế vĩ mô
Đáp ứng CĐR:

PLO2.1, PLO3.3, PLO4.1
3 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

117 Lý thuyết tài chính tiền tệ
Đáp ứng CĐR:

PLO7.1, PLO10.2, PLO11.1
3 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

118 Nguyên lý thống kê
Đáp ứng CĐR:

PLO4.1, PLO5.2, PLO7.2
3 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

119 Thị trường tài chính
Đáp ứng CĐR:

PLO3.1, PLO6.3, PLO 11.1
3 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

120 Anh văn B2
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.1
3 HK3

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

121 Kế toán tài chính
Đáp ứng CĐR:

PLO8.1, PLO10.2, PLO13.2
3 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

122 Marketing căn bản
Đáp ứng CĐR:

PLO2.1, PLO3.2, PLO4.2
2 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

123 Ngân hàng thương mại 1
Đáp ứng CĐR:

PLO8.1, PLO10.2, PLO13.2
3 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

124 Tài chính công
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO12.2, PLO13.1
3 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

125 Tài chính doanh nghiệp 1
Đáp ứng CĐR:

PLO7.1, PLO8.3, PLO11.2
3 HK4

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%

126 Tài chính quốc tế
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO11.3, PLO13.1
3 HK6

Đánh giá quá trình: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

127 Giáo dục thể chất 1
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.1
2 HK1

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

128 Triết học Mác -Lênin
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.2
3 HK1

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

129 Giáo dục quốc phòng an ninh 1
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.1
3 HK2

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

130 Pháp luật đại cương
Đáp ứng CĐR:

PLO2.1, PLO3.2, PLO4.1
2 HK1

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

131
Kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin

Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.2
3 HK1

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

132 Kinh tế vi mô
Đáp ứng CĐR:

PLO2.1, PLO3.2, PLO4.1
3 HK1

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

133 Anh văn 1
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.2
3 HK1

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

134 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.1
2 HK2

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

135 Giáo dục thể chất 2 
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.1
2 HK2

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

136 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.2
2 HK2

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

137 Kinh tế vĩ mô
Đáp ứng CĐR:

PLO2.1, PLO3.3, PLO4.1
3 HK2

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

138 Lý thuyết tài chính tiền tệ
Đáp ứng CĐR:

PLO7.1, PLO10.2, PLO11.1
3 HK2

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

139 Nguyên lý kế toán
Đáp ứng CĐR:

PLO8.1, PLO10.2, PLO13.2
3 HK2

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

140 Quản trị học
Đáp ứng CĐR:

PLO2.1, PLO3.2, PLO4.3
2 HK1

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

141 Toán cao cấp C1
Đáp ứng CĐR:

PLO1.1, PLO2.2
3 HK1

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

142 Kế toán tài chính
Đáp ứng CĐR: PLO1.2; PLO5.2; 

PLO6.1; PLO8.2; PLO14.2.
3 HK3

Đánh giá quá trình: 40%

Đánh giá kết thúc học phần: 60%

143 Kinh tế vĩ mô
Đáp ứng CĐR:

PLO2.1, PLO3.3, PLO4.1
3 HK3

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

144 Ngân hàng thương mại
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO11.2, PLO13.1
3 HK3

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

145 Nguyên lý thống kê
Đáp ứng CĐR:

PLO4.1, PLO5.2, PLO7.2
3 HK3

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

146 Quy hoạch tuyến tính
Đáp ứng CĐR:

PLO4.1, PLO5.2, PLO7.2
2 HK3

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

147 Tài chính doanh nghiệp
Đáp ứng CĐR:

PLO7.1, PLO8.3, PLO11.2
3 HK3

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

148 Thị trường tài chính
Đáp ứng CĐR:

PLO3.1, PLO6.3, PLO 11.1
3 HK3

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

149 Thuế
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.2, PLO11.1
3 HK3

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

150
Hệ thống thông tin Tài chính ngân 

hàng

Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.2, PLO13.2
3 HK4

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

151 Kế toán ngân hàng
Đáp ứng CĐR:

PLO 8.1,PLO9.2, PLO10.3
3 HK4

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

152 Marketing ngân hàng
Đáp ứng CĐR:

PLO8.1, PLO9.2, PLO13.1
2 HK4

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

153 Tài chính công
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO12.2, PLO13.1
3 HK4

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

154 Tài chính hành vi
Đáp ứng CĐR:

PLO7.1, PLO8.3, PLO11.2
3 HK4

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

155 Thẩm định tín dụng
Đáp ứng CĐR:

PLO10.2, PLO11.2, PLO12.1
3 HK4

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

156 Thanh toán quốc tế
Đáp ứng CĐR:

PLO9.1, PLO10.3, PLO13.2
3 HK4

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

157
Thiết lập và thẩm định dự án đầu 

tư

Đáp ứng CĐR:

PLO9.2, PLO10.1, PLO11.2
3 HK4

Điểm quá trình: 40%

Điểm cuối kỳ: 60%

KHOA: THỦY SẢN

Khóa: 08DHTS - Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

1 Kiến tập nghề nghiệp

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1

(1, 0, 0)
Học kỳ 7

Điểm chấm bài báo cáo thực tập: 70% 

Điểm bảo vệ báo cáo: 30%

2 Thực tập quản lý
Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)

1

(1,0,0)
Học kỳ 7

Điểm chấm bài báo cáo thực tập: 70% 

Điểm bảo vệ báo cáo: 30%

3 Thực tập chuyên môn nghề nghiệp
Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)

2

(2,0,0)
Học kỳ 7

Điểm chấm bài báo cáo thực tập: 70% 

Điểm bảo vệ báo cáo: 30%

4 Khóa luận tốt nghiệp
Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)

8 (8, 0, 

16)
Học kỳ 7

Điểm chấm bài báo cáo thực tập: 70% 

Điểm bảo vệ báo cáo: 30%

5
Công nghệ sản xuất sản phẩm 

thủy sản truyền thống

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,4) Học kỳ 5
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

6
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
Đáp ứng CĐR (a),(f),(k) 3(3,0,6) Học kỳ 5

Điểm thái độ: 10% 

Điểm tiểu luận: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 60%

7
Kiểm tra và đánh giá chất lượng 

sản phẩm thủy sản 1

Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)
3(3,0,0) Học kỳ 5

Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Khóa: 09DHTS - Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

8 Máy và thiết bị chế biến thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,4) Học kỳ 5
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

9
Phụ gia thực phẩm thủy sản an 

toàn

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,0) Học kỳ 5
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

10 Quản lý chất lượng thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

3(3,0,6) Học kỳ 5
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

11
Thực hành công nghệ chế biến 

lạnh đông thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0,1,2) Học kỳ 5
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

12
Thực hành công nghệ sản xuất đồ 

hộp thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0,1,2) Học kỳ 5
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

13
Thực hành đánh giá cảm quan 

thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0,1,0) Học kỳ 5
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

14
Thực hành kiểm tra và đánh giá 

chất lượng sản phẩm thủy sản 1

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0, 1, 0) Học kỳ 5
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

15
Kỹ thuật bao gói sản phẩm thủy 

sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,0) Học kỳ 5
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

16
Sản xuất sạch hơn trong chế biến 

thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,4) Học kỳ 5
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

17
Phát triển các sản phẩm từ thủy 

sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2, 0, 0) Học kỳ 5
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

18 Truy xuất nguồn gốc thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,0) Học kỳ 6
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

19
Công nghệ sản xuất sản phẩm 

thủy sản giá trị gia tăng

Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)
2(2,0,4) Học kỳ 6

Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

20
Đồ án học phần công nghệ chế 

biến thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(1, 0, 2) Học kỳ 6
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

21
Kiểm tra và đánh giá chất lượng 

sản phẩm thủy sản 2

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,0) Học kỳ 6
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

22
Thực hành công nghệ sản xuất 

sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0,1,2) Học kỳ 6
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

23
Thực hành kiểm tra và đánh giá 

chất lượng sản phẩm thủy sản 2

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0,1,0) Học kỳ 6
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

24
Thực hành Công nghệ sản xuất 

sản phẩm thủy sản truyền thống

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0,1,2) Học kỳ 6
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

25
Công nghệ surimi và sản phẩm tái 

cấu trúc

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2, 0, 0) Học kỳ 6
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

26
Thực hành Công nghệ surimi và 

sản phẩm tái cấu trúc

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0, 1, 0) Học kỳ 6
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

27 Chế biến sản phẩm rong biển

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,4) Học kỳ 6
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

28
Công nghệ sản xuất bột cá, dầu cá 

và thức ăn chăn nuôi 

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,4) Học kỳ 6
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

29
Thực hành công nghệ sản xuất bột 

cá, dầu cá và thức ăn chăn nuôi

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0,1,2) Học kỳ 6
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

30
Thực hành chế biến sản phẩm 

rong biển

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0,1,2) Học kỳ 6
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

31
Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 

AB
2(0,2,4) Học kỳ 3 GDTC

Khóa: 10DHTS - Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

32 Hóa sinh học thực phẩm
Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)
2(2,0,4) Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

33 Kỹ thuật nhiệt

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,4) Học kỳ 3
Điểm quá trình: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

34 Pháp luật đại cương Đáp ứng CĐR (a),(g) 2(2,0,4) Học kỳ 3 Điểm quá trình: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

35
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh 

học thực phẩm

Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)
1(0,1,2) Học kỳ 3

Điểm đánh giá: Điểm trung bình cộng của các 

bài thực hành có trong học phần

36 Thí nghiệm hóa phân tích
Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)
1(0,1,2) Học kỳ 3

Điểm học phần là trung bình cộng điểm các bài 

báo cáo thí nghiệm.

37 Vi sinh vật học thực phẩm 3(3,0,6) Học kỳ 3
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

38 Anh văn A2 Đáp ứng CĐR (h),(l) 3(3, 0, 3) Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

Đánh giá theo 4 kĩ năng

39 Anh văn B1 Đáp ứng CĐR (b6) 3(3, 0, 6) Học kỳ 3

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)   

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

40
Thực hành cơ sở kỹ thuật phân 

tích thủy sản

PLO 1.1;PLO 9.3; PLO 12.1; PLO 

12.2
1(0,1,1) Học kỳ 3

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

41
An toàn lao động trong chế biến 

thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2, 0, 4) Học kỳ 3
Điểm đánh giá quá trình: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

42 Độc tố học Thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2, 0, 4) Học kỳ 3
Điểm đánh giá quá trình: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  

43 Giáo dục thể chất 2(Thể hình) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 3
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

44 Giáo dục thể chất 2 (bơi) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 3
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

45 Giáo dục thể chất 2 (cầu lông) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 3
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

46 Giáo dục thể chất 2 (bóng chuyền) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 3
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

47 Giáo dục thể chất 2 (võ thuật) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 3
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

48 Giáo dục thể chất 2 (bóng đá) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 3
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

49 Hóa lý 1 Đáp ứng CĐR (b) 2(2,0,4) Học kỳ 3

Điểm thái độ học tập: 10 % 

Điểm tiểu luận:  20% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

50
Đánh giá cảm quan sản phẩm 

thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,4) Học kỳ 4 `Điểm tiểu luận: 30%

51
Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy 

sản

Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)
2(2,0,4) Học kỳ 4

`Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Trắc nghiệm 

khách quan, từ chương 1 đến chương 4)

52 Máy và thiết bị lạnh thủy sản
Đáp ứng CĐR 

(c),(d),(f),(g),(i),(j),(k)
2(2,0,4) Học kỳ 4

Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

53
Thí nghiệm vi sinh vật học thực 

phẩm

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

1(0,1,2) Học kỳ 4
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của 

các bài thí nghiệm và kiểm tra cuối học phần

54 Toán cao cấp A2 Đáp ứng CĐR (a1) 2(2,0,4) Học kỳ 4
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

55 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp ứng CĐR  (a2), (b2), (b3) 2(2,0,4) Học kỳ 4
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

56 Vệ sinh an toàn thực phẩm

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

2(2,0,4) Học kỳ 4
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%

57
Công nghệ chế biến lạnh đông 

thủy sản

Đáp ứng CĐR (a1), (a5), 

(b1),(b2), (b3), (b4), (b5), (b6), 

(c1), (c2), (c3), (c4)

3(3, 0, 0) Học kỳ 4
Điểm thi giữa học phần: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

58 Anh văn B2 Đáp ứng CĐR (b6) 3(3, 0, 6) Học kỳ 4

Điểm đánh giá quá trình: 30% (đánh giá theo 4 

kĩ năng)   

Điểm thi kết thúc học phần: 70%  (đánh giá 

theo 4 kĩ năng) 

59 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 PLO2.1,PLO6,PLO12 3(3,0,6) Học kỳ 1
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

60
Kỹ năng ứng dụng Công nghệ 

Thông tin

PLO1.1; PLO6; PLO14; PLO10; 

PLO12
3(1, 2, 0) Học kỳ 1

Điểm quá trình 30%

Điểm thi cuối kỳ 70%

61 Triết học Mác - Lênin PLO 2.2; PLO6; PLO12 3(3,0,6) Học kỳ 1
Điểm quá trình 30%

Điểm thi cuối kỳ 70%

62 Nhập môn công tác kỹ sư thủy sản

PLO 1.1; PLO 10.1; PLO10.2; 

PLO12.1; PLO12.2; 

PLO13.2;PLO15.3

2(2,0,0) Học kỳ 1
Điểm quá trình 30%

Điểm thi cuối kỳ 70%

63 Giáo dục thể chất 1(Thể hình) PLO2.1; PLO6; PLO12 2(0, 2, 4) Học kỳ 1
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

64 Giáo dục thể chất 1 (võ thuật) PLO2.1; PLO6; PLO12 2(0, 2, 0) Học kỳ 1
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

65 Giáo dục thể chất 1 (bóng đá) PLO2.1; PLO6; PLO12 2(0, 2, 0) Học kỳ 1

Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

66 Giáo dục thể chất 1 (bóng chuyền) PLO2.1; PLO6; PLO12 2(0,2,4) Học kỳ 1
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

Khóa: 11DHTS - Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

67 Giáo dục thể chất 1 (bơi) PLO2.1; PLO6; PLO12 2(0, 2, 0) Học kỳ 1
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

68 Giáo dục thể chất 1 (cầu lông) PLO2.1; PLO6; PLO12 2(0, 2, 0) Học kỳ 1
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

69 Hóa học đại cương
PLO1.2; PLO1.1; PLO8.2; 

PLO12.2
3(3,0,4) Học kỳ 1

Điểm quá trình 30%

Thi giưa kỳ: 20%

Điểm thi cuối kỳ 60%

70 Toán cao cấp A1
PLO1.1, PLO6;PLO3; PLO10, 

PLO12
3(3,0,6) Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30% 

Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

Đánh giá theo 4 kĩ năng

71 Hóa hữu cơ

PLO1.1;PLO6.1; PLO11.2; 

PLO7.1; PLO8.1, PLO8.2; 

PLO9.1, PLO9.2, PLO10.1, 

PLO10.2, PLO12.2, PLO13.1, 

POL13.2, PLO15.1, PLO15.2; 

PLP12.1; PLP14.1

2(2, 0, 4) Học kỳ 2
Điểm tiểu luận:  50% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

72 Kinh tế chính trị Mác – Lênin CĐR: CLO1.2, CLO2.3, CLO3.1 2(2,0,4) Học kỳ 2
Đánh giá quá trình của học phần: 30%

Đánh giá kết thúc học phần: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

73 Kỹ thuật phòng thí nghiệm

PLO1.2; PLO6.2; PLO8.1; 

PLO14.3;PLO9.1, PLO9.2

PLO12.1, PLO12.2; PLO10.1, 

PLO10.2; PLO14.1, PLO14.2

; 

1(0,1,0) Học kỳ 2

`Đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần 

gồm:

Điểm trung bình cộng của các bài thực hành có 

trong học phần: 50% - Sử dụng rubric II.0.1.

Điểm thi cuối kỳ tại lớp: 50% - Sử dụng rubric 

II.0.2.

74 Vẽ kỹ thuật

PLO1.1;PLO6.1; PLO11.2; 

PLO7.1; PLO8.1, PLO8.2 2; 

PLO9.1, PLO9.2, PLO10.1, 

PLO10.2, PLO12.2, PLO13.1, 

POL13.2, PLO15.1, PLO15.2; 

PLO14.1

2(2,0,4) Học kỳ 2
Điểm tiểu luận:  50% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

75 Nhiệt kỹ thuật

PLO1.1;PLO 1.4;PLO 6.1; PLO 

6.2; PLO12.1; PLO12.2; PLO 

13.1; PLO 15.3

2(2,0,0) Học kỳ 2
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

76 Anh văn 1
PLO11.1;PLO6, PLO11.1; 

PLO12, PLO13, PLO14, PLO15 
3(3,0,6) Học kỳ 2

Điểm tiểu luận:  50% 

Điểm thi kết thúc học phần: 50%

77 Giáo dục thể chất 2 (bóng chuyền) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 2
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

78 Giáo dục thể chất 2 (bóng đá) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 2
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

79 Giáo dục thể chất 2 (cầu lông) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 2
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

80 Giáo dục thể chất 2 (thể hình) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 2
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ
Lịch trình 

giảng dạy
Phương pháp đánh giá sinh viên

81 Giáo dục thể chất 2 (võ Thuật) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 2
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

82 Giáo dục thể chất 2 (bơi) PLO2.1, PLO6; PLO12 2(0,2,0) Học kỳ 2
Điểm quá trình 40%

Điểm thi cuối kỳ 60%

83 Kỹ năng giao tiếp
PLO2.3;PLO3.1;PLO8.1; 

PLO10.1; PLO12; PLO13; PLO14
2(2,0,4) Học kỳ 2

Điểm quá trình 50%

Điểm thi cuối kỳ  50%

84 Phương pháp nghiên cứu khoa học

PLO 1.2;PLO 1.4;PLO 4.2;

PLO 5.2;PLO 6.3;PLO 7.1;

PLO 8.2;PLO 9.2;PLO 10.3;

PLO 12.2;PLO 13.2;PLO 14.1;

2(2,0,4) Học kỳ 2
Điểm quá trình 30%

Điểm thi cuối kỳ  70%

85 Sinh học đại cương
PLO1.1; PLO1.2; PLO9.1; 

PLO12.1
2(2,0,4) Học kỳ 2

Điểm quá trình 30%

Điểm thi cuối kỳ  70%

86 Toán cao cấp A2 PLO1.1;PLO1.1; PLO10, PLO12 2(2,0,4) Học kỳ 2
Điểm quá trình 30%

Điểm thi cuối kỳ  70%

87
Xác suất thống kê trong sản xuất, 

công nghệ, kỹ thuật
PLO1.1; PLO6, PLO10, PLO12 2(2,0,4) Học kỳ 2

Điểm quá trình 30%

Điểm thi cuối kỳ  70%

88 Vật lý đại cương PLO1.1; PLO8; PLO10; PLO12 2(2,0,0) Học kỳ 2
Điểm quá trình 50%

Điểm thi cuối kỳ  50%

89 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp PLO2.2;PLO4; PLO6; PLO12 2(2,0,4) Học kỳ 2
Điểm quá trình 30%

Điểm thi cuối kỳ  70%

90 Kinh tế học đại cương Chuẩn đầu ra môn học: a1 2(2,0,0) Học kỳ 2
30% điểm quá trình

70% điểm cuối kỳ



Mã số 

CBVC
Họ và tên

1 Triết học và đời sống 01013019 Phan Thị Hiên 2020

2 Triết học và đời sống 01013004 Nguyễn Thị Tường Duy 2020

3 Triết học và đời sống 01013006 Huỳnh Tuấn Linh 2020

4 Triết học và đời sống 01013010 Phạm Kim Thành 2020

5 Triết học và đời sống 01013011 Phan Thị Thành 2020

6 Tài liệu học tập môn học KTCT Mác-Lênin 01013013 Phan Thị Thu Thúy 2020

7 Tài liệu học tập môn học KTCT Mác-Lênin 01013009 Phan Quốc Thái 2020

8 Tài liệu học tập môn học KTCT Mác-Lênin 01013017 Phan Thị Ngọc Uyên 2020

9 Tài liệu học tập môn học KTCT Mác-Lênin 01013010 Phạm Kim Thành 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Năm học 2021 - 2022

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

STT Ngành
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử)

Chủ biên và các thành viên

Năm

 xuất bản

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình 

điện tử)

   KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT



Mã số 

CBVC
Họ và tên

STT Ngành
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử)

Chủ biên và các thành viên

Năm

 xuất bản

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình 

điện tử)

10 Tài liệu học tập môn học KTCT Mác-Lênin 01013011 Phan Thị Thành 2020

11 Tài liệu học tập môn học KTCT Mác-Lênin 01013014 Nguyễn Thị Thu Trang 2020

12 Góp phần tìm hiểu môn học Lịch sử Đảng 01013015 Nguyễn Thị Tú Trinh 2020

13 Góp phần tìm hiểu môn học Lịch sử Đảng 01013003 Mai Quốc Dũng 2020

14 Góp phần tìm hiểu môn học Lịch sử Đảng 01013016 Nguyễn Phước Trọng 2020

15 Góp phần tìm hiểu môn học Lịch sử Đảng 01016017 Nguyễn Thị Tươi 2020

16 Góp phần tìm hiểu môn học Lịch sử Đảng 01027003 Nguyễn Thị Lợi 2020

17 Góp phần tìm hiểu môn học Lịch sử Đảng 01029010 Hoàng Ngọc Kiên 2020

18 Góp phần tìm hiểu môn học Lịch sử Đảng 01060003 Nguyễn Văn Đương 2020

19
Góp phần tìm hiểu môn học Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
01013012 Nguyễn Thị Thu Thoa 2020

20
Góp phần tìm hiểu môn học Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
01013003 Mai Quốc Dũng 2020

21
Góp phần tìm hiểu môn học Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TG00000237 Lại Quang Ngọc 2020



Mã số 

CBVC
Họ và tên

STT Ngành
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử)

Chủ biên và các thành viên

Năm

 xuất bản

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình 

điện tử)

22
Góp phần tìm hiểu môn học Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TG00000238 Mai Thị Hồng Hà 2020

23
Góp phần tìm hiểu môn học Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
01013016 Nguyễn Phước Trọng 2020

24
Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
01013015 Nguyễn Thị Tú Trinh 2020

25
Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
01013003 Mai Quốc Dũng 2020

26
Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
01013012 Nguyễn Thị Thu Thoa 2020

27
Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
01016017 Nguyễn Thị Tươi 2020

28
Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
01027003 Nguyễn Thị Lợi 2020

29
Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
01029010 Hoàng Ngọc Kiên 2020

30
Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
01060003 Nguyễn Văn Đương 2020

31
Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
01013016 Nguyễn Phước Trọng 2020

32 Gíáo trình Pháp luật đại cương 01013012 Nguyễn Thị Thu Thoa 2020



Mã số 

CBVC
Họ và tên

STT Ngành
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử)

Chủ biên và các thành viên

Năm

 xuất bản

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình 

điện tử)

33 Gíáo trình Pháp luật đại cương 01048002 Nguyễn Nam Hà 2020

34 Gíáo trình Pháp luật đại cương 01013007 Phan Ái Nhi 2020

35 Gíáo trình Pháp luật đại cương 01013005 Nguyễn Thị Huyền 2020

36 Gíáo trình Pháp luật đại cương 01013008 Nguyễn Phước 2020

1
Kỹ thuật 

Hóa học
Hợp chất thiên nhiên trong mỹ phẩm 01004043 Mai Hùng Thanh Tùng 2020

2
Kỹ thuật 

Hóa học

Phương pháp phân tích phổ nguyên tử và UV 

Vis
01004004 Đoàn Thị Minh Phương 2021

3
Kỹ thuật 

Hóa học
Công nghệ sản xuất sơn 01004023 Huỳnh Lê Huy Cường 2021

4
Kỹ thuật 

Hóa học

Thực hành kiểm tra chất lượng hóa chất cơ 

bản, silicat và kim loại
01004026 Tán Văn Hậu 2021

1
Công ngệ 

may
Giáo trình vật liệu dệt may 1053001 Huỳnh Văn Trí 2021

2
Công ngệ 

may
Giáo trình vẽ kỹ thuật ngành may 1009005 Đỗ Thị Thu Hồng 2021

   KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

   KHOA: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG



Mã số 

CBVC
Họ và tên

STT Ngành
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử)

Chủ biên và các thành viên

Năm

 xuất bản

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình 

điện tử)

1 CNTT Thực hành Kỹ thuật lập trình 01001015 Nguyễn Thị Bích Ngân 2021

2 CNTT Thực hành Kiểm định phần mềm 01001019 Trần Văn Thọ 2020

1

Khoa học 

Dinh dưỡng 

và Ẩm thực 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 01019015 Nguyễn Văn Chung 2021

2

Khoa học 

Dinh dưỡng 

và Ẩm thực 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 01005010 Trần Thị Minh Hà 2021

3

Khoa học 

Dinh dưỡng 

và Ẩm thực 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 01005060 Nguyễn Thị Thu Sang 2021

1 Toán cao cấp C1 01012026 Tô Anh Dũng 2020

2 Toán cao cấp C1 01012014 Đinh Vinh Hiển 2020

3 Toán cao cấp C1 01016026 Nguyễn Văn Hiếu 2020

   KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   KHOA: DU LỊCH VÀ ẨM THỰC

   KHOA: KHOA HỌC ỨNG DỤNG



Mã số 

CBVC
Họ và tên

STT Ngành
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử)

Chủ biên và các thành viên

Năm

 xuất bản

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình 

điện tử)

4 Toán cao cấp C1 01012017 Nguyễn Đình Inh 2020

5 Toán cao cấp C1 01016008 Vũ Thị Phượng 2020

6 Toán cao cấp C1 01012024 Nguyễn Trường Sinh 2020

7 Toán cao cấp C1 01012002
Dương Thị Mộng 

Thường
2020

8 Toán cao cấp C1 01012005 Đào Thị Trang 2020

9 Toán cao cấp A1 01012008 Nguyễn Văn Ý 2020

10 Toán cao cấp A1 01012031 Phan Đình Phùng 2020

11 Toán cao cấp A1 01012025 Lê Hữu Kỳ Sơn 2020

12 Toán cao cấp A1 01012020 Bùi Đức Nam 2020

13 Toán cao cấp A1 01012003 Nguyễn Quốc Tiến 2020

1 Môi trường Quản trị môi trường 01008039 Lê Huy Bá 2021 Tháng 5

2 Môi trường 
Khu công nghiệp sinh thái, đô thị sinh thái, 

đô thị thông minh
01008039 Lê Huy Bá 2020 Đã xuất bản

   KHOA: MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



Mã số 

CBVC
Họ và tên

STT Ngành
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử)

Chủ biên và các thành viên

Năm

 xuất bản

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình 

điện tử)

3 Môi trường Độc tố dinh dưỡng 01008039 Lê Huy Bá 2020 Đã xuất bản

4 Môi trường 
Khu công nghiệp sinh thái, đô thị sinh thái, 

đô thị thông minh
01008020 Trần Thị Thúy Nhàn 2021 Đã xuất bản

1

Công nghệ 

chế biến 

thuỷ sản

Công nghệ sản xuất sản phẩm thuỷ sản truyền 

thống
01006004 Nguyễn Văn Hiếu 2021

1

Công nghệ 

chế biến 

thuỷ sản

Công nghệ sản xuất sản phẩm thuỷ sản truyền 

thống
01006005 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 2021

2

Công nghệ 

chế biến 

thuỷ sản

Công nghệ thu nhận hoạt chất từ sinh vật biển 01005057 Nguyễn Thị Phượng 2020

2

Công nghệ 

chế biến 

thuỷ sản

Công nghệ thu nhận hoạt chất từ sinh vật biển 01006012  Đinh Hữu Đông 2021

2

Công nghệ 

chế biến 

thuỷ sản

Công nghệ thu nhận hoạt chất từ sinh vật biển 01006018  Hoàng Thái Hà 2021

3

Công nghệ 

chế biến 

thuỷ sản

Polyphenol, chlorophyll từ cây 

ngô và chuỗi công nghệ
01006019  Hoàng Thái Hà 2021

   KHOA:  THỦY SẢN



Mã số 

CBVC
Họ và tên

STT Ngành
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử)

Chủ biên và các thành viên

Năm

 xuất bản

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình 

điện tử)

4

Công nghệ 

chế biến 

thuỷ sản

Chapter – Functional-antioxidant

 food, in Functional food
01006018  Hoàng Thái Hà 2021

5

Công nghệ 

chế biến 

thuỷ sản

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng 

hợp chất sinh học biển

Việt Nam.  

01006008 Phạm Viết Nam 2021
01/2021 đến 

tháng  12/2021



Người hướng dẫn

Họ và tên

1

Khóa 

02SDH

KTCK

Kỹ thuật 

cơ khí

Nghiên cứu bộ thông số 

tối ưu chế độ cắt khi phay 

CNC với vật liệu SKD61

Nguyễn Thị 

Xuân 
Chinh Phạm Hữu Lộc

Xác định được bộ thông số chế độ cắt tối ưu khi 

phay CNC với vật liệu SKD 61.

2

Khóa 

02SDH

KTCK

Kỹ thuật 

cơ khí

Nghiên cứu thực nghiệm 

bộ thông số gia công để 

giảm ba-via trong quá 

trình khoan lỗ trên hợp 

kim nhôm 6061

Đinh Tiến Dũng Nguyễn Hữu Thọ

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định bộ 

thông số gia công hợp lý để giảm độ cao ba-via và 

tăng năng suất gia công. Trước tiên, mô hình hóa 

quá trình khoan trên vật liệu Nhôm 6061 được 

thực hiện. Thứ hai, mô phỏng số CAE dựa trên 

phương pháp phần tử hữu hạn nhằm đánh giá quá 

trình khoan, xác định kích thước ba-via, trong đó 

đề tài này tập trung khảo sát độ cao ba-via. Thứ 

ba, thực nghiệm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng 

đến độ cao ba-via sử dụng mũi khoan xoắn 2 rãnh 

trên máy phay CNC Doosan DEM4000 với tốc độ 

cao. Các số liệu đo độ cao ba-via được thực hiện 

bằng đồng hồ so và máy đo tọa độ CMM. Thứ tư, 

phương pháp Taguchi và ANN được dùng để phân 

tích thực nghiệm nhằm đánh giá các nhân tố ảnh 

hưởng, xây dựng bề mặt đáp ứng với nhân tố rời 

rạc và liện tục, và xác định bộ giá trị tối ưu.

3

Khóa 

02SDH

KTCK

Kỹ thuật 

cơ khí

Nghiên cứu ứng dụng kỹ 

thuật thiết kế tối ưu kiểu 

dáng cho quá trình đúc sử 

dụng công nghệ FDM

Nguyễn Kim Điền Nguyễn Hữu Thọ
Nghiên cứu tổng quan và áp dụng công nghệ tạo 

mẫu nhanh FDM, áp dụng cho sản.

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Năm học 2021 - 2022

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

STT Khóa Ngành Tên đề tài
Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

KHOA: CƠ KHÍ



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

6

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế phần cứng nhà 

thông minh
Lê Hoàng Đạt Đinh Lê Cao Kỳ Vẽ sơ đồ kết nối các thiết bị cho nhà thông minh.

7

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế phần mềm nhà 

thông minh
Trần Quang Khải Đinh Lê Cao Kỳ

Viết chương trình vận hành các thiết bị cho nhà 

thông minh.

8

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình nhà 

thông minh
Tạ Hữu Tài Đinh Lê Cao Kỳ

Lắt đặt các thiết bị, kiểm tra chương trình vận 

hành.

9

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Vận hành nhà thông minh Phan Chí Trung Đinh Lê Cao Kỳ Vận hành cácthiết bị và ghi nhận kết quả đạt được.

10

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế phần cứng máy 

chiết nước chấm
Lê Bá Nha Đinh Lê Cao Kỳ

Vẽ sơ đồ kết nối các thiết bị cho máy chiết nước 

chấm.

11

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế phần mềm máy 

chiết nước chấm
Tô Hải Sơn Đinh Lê Cao Kỳ

Viết chương trình vận hành các thiết bị cho máy 

chiết nước chấm.

12

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình máy chiết 

nước chấm

Nguyễn 

Lương 
Tùng Đinh Lê Cao Kỳ

Lắt đặt các thiết bị, kiểm tra chương trình vận 

hành.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

13

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Vận hành máy chiết nước 

chấm
Nguyễn Hửu Thịnh Đinh Lê Cao Kỳ Vận hành cácthiết bị và ghi nhận kết quả đạt được.

14

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế khuôn dập tấm 

nhôm 
Nguyễn Thế Đức Đinh Lê Cao Kỳ

Thiết kế sơ đồ lắp đặt cho các chi tiết trong khuôn 

dập tấm nhôm.

15

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán khuôn dập tấm 

nhôm 

Nguyễn Võ 

Nguyên
Giáp Đinh Lê Cao Kỳ

Tính toán thông số cho các chi tiết trong khuôn 

dập tấm nhôm.

16

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo khuôn dập tấm 

nhôm 
Đặng Minh Hiền Đinh Lê Cao Kỳ

Lập quy trình chế tạo và kiểm tra  các chi tiết 

trong khuôn dập tấm nhôm.

17

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Vận hành khuôn dập tấm 

nhôm 

Nguyễn Lê 

Việt 
Hoàng Đinh Lê Cao Kỳ

Lắp ráp các chi tiết tạo thành khuôn dập, dập tạo 

hình sản phầmvà ghi nhận kết quả đạt được.

18

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán vùng hoạt động 

robot delta
Nguyễn Sỹ Quý Lê Thể Truyền

Thiết lập các phương trình động học của bộ gắp 

mềm.

19

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế robot delta khắc 

laser
Trần Quang Tú Lê Thể Truyền

Thiết kế và mô phỏng bộ gắp mềm vận hành khí 

nén.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

20

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế bộ điều khiển 

robot delta khắc laser

Nguyễn 

Thanh
Tùng Lê Thể Truyền Thiết kế và chế tạo băng tải .

21

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Lập trình điều khiển robot 

delta
Đỗ Văn Tuyên Lê Thể Truyền Điều khiển vị trí bộ gắp mềm.

22

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế hệ thống kho tự 

động
Trần Triển Bàng Lê Thể Truyền Lập trình điều khiển robot Delta để gắp sản phẩm.

23

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Lập giải thuật nhận và 

xuất hàng cho kho chứa tự 

động

Lê Khắc Bình Lê Thể Truyền
Thiết kế bộ điều khiển tia laser để khắc trên vật 

liệu gỗ.

24

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế bộ điều khiển 

nhận và xuất hàng tự động
Tăng Khắc Cao Lê Thể Truyền Thiết kế và chế tạo Robot Delta.

25

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Giải thuật tối ưu quá trình 

gia nhận hàng
Đỗ Huy Chương Lê Thể Truyền

Thiết lập các phương trình động học của robot 

Delta.

26

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế hệ thống đóng 

chai tự động
Hồ Ngọc Bảo Nguyễn Hữu Thọ

Hình thành được ý tưởng của hệ thống đóng chai 

tự động, đánh giá và lựa chọn ý tưởng thiết kế. 

Sau đó thiết kế hệ thống cơ khí bằng phần mềm 

CAD 3D.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

27

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo hệ thống đóng 

chai tự động

Nguyễn 

Hoàng 
Khang Nguyễn Hữu Thọ

Xây dựng các phương án chế tạo, thực hiện các 

bản vẽ chế tạo chi tiết máy.

28

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Triển khai hệ thống đóng 

chai tự động
Lê Phi Luân Luân Nguyễn Hữu Thọ

Triển khai chế tạo máy đóng chai thực tế, thiết kế 

và lắp đặt hệ thống điện và điều khiển.

29

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Vận hành hệ thống đóng 

chai tự động
Phan Trường Tân Nguyễn Hữu Thọ

Vận hành hệ thống máy đóng chai tự động và 

chỉnh sửa, lên kế hoạch bảo trì hệ thống.

30

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thử nghiệm và đánh giá 

hệ thống đóng chai tự động

Trần Thị 

Mộng 
Tuyền Nguyễn Hữu Thọ

Vận hành và đánh giá ưu nhược điểm hệ thống 

đóng chai tự động. Đề xuất phương án cải tiến.

31

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế và mô phỏng hệ 

thống lưu kho thông minh
Đỗ Ngọc Lâm Nguyễn Hữu Thọ

Hình thành được ý tưởng của hệ thống kho lưu tự 

động, đánh giá và lựa chọn ý tưởng thiết kế. Sau 

đó thiết kế hệ thống cơ khí bằng phần mềm CAD 

3D.

32

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo hệ thống lưu kho 

thông minh
Nguyễn Ngọc Nhơn Nguyễn Hữu Thọ

Lên các phương án chế tạo và thi công hệ thống cơ 

khí và điện, điều khiển cho kho lưu tự động.

33

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế mô hình nhà 

thông minh
Phan Minh Mẫn Nguyễn Hữu Thọ

Lên ý tưởng thiết kế và chọn lọc, đánh giá ý 

tưởng. Mô hình hóa nhà thông minh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

34

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Điều khiển IoT nhà thông 

minh
Lê Hữu Nhơn Nhơn Nguyễn Hữu Thọ Thiết kế hệ thống IoT điều khiển nhà thông minh.

35

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Triển khai và vận hành 

nhà thông minh
Phạm Minh Thanh Nguyễn Hữu Thọ

Thi công phần điện, cơ khí và điều khiển cho nhà 

thông minh.

36

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thử nghiệm và đánh giá 

mô hình nhà thông minh
Nguyễn Quốc Vinh Nguyễn Hữu Thọ

Thử nghiệm, đánh giá và cải tiến hệ thống điều 

khiển nhà thông minh.

37

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế mô hình máy trợ 

thở
Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Hữu Thọ

Hình thành ý tưởng hệ thống cơ khí máy trợ thở, 

thiết kế chi tiết máy và lắp ráp.

38

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Mô phỏng mô hình máy 

trợ thở
Trần Minh Huy Nguyễn Hữu Thọ

Mô phỏng động học và tính toán các thông số vận 

hành ổn định của hệ thống.

39

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình máy trợ 

thở
Huỳnh Trung Kiên Nguyễn Hữu Thọ

Thực hiện các bản vẽ chế tạo chi tiết máy, quy 

trình gia công cơ khí, quy trình lắp ráp.

40

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thử nghiệm, đánh giá mô 

hình máy trợ thở
Bùi Hữu Thọ Nguyễn Hữu Thọ

Lắp ráp mô hình máy, chạy thử nghiệm để đánh 

giá và cải tiến mô hình máy trợ thở. Đối sánh các 

tiêu chí của các máy sẵn có trên thị trường.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

41

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tìm hiểu, tính toán thiết 

kế tổng quan hệ thống 

chiết rót

Hồ Nguyễn Khoa Nguyễn Lê Thái

Tìm hiểu các máy chiết rót trên thị trường, phân 

tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn phương án 

thiết kế. Thiết kế tổng quan máy chiết rót.

42

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán thiết kế hệ 

truyền động hệ thống chiết 

rót

Trần Đông Uyên Nguyễn Lê Thái

Tìm hiểu nguyên lý và kết cấu của các bộ truyền 

động, phân tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn 

phương án thiết kế bộ truyền động. Tính toán chi 

tiết.

43

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán thiết kế bộ điều 

khiển cho hệ thống chiết 

rót

Vòng Thế Vĩ Nguyễn Lê Thái

Tìm hiểu các phương pháp điều khiển động cơ, 

phân tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn phương 

án thiết kế bộ điều khiển. Tính toán chi tiết.

44

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình hệ thống 

chiết rót
Tô Thanh Ty Nguyễn Lê Thái

Lập kế hoạch thi công máy chiết rót. Chọn vật liệu 

và phương pháp gia công. Lắp ráp, đo và kiểm tra 

các thông số. Hiệu chỉnh và hoàn thiện mô hình.

45

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tìm hiểu, tính toán thiết 

kế tổng quan bãi đỗ xe 

thông minh

Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Lê Thái

Lê Văn Nam

Tìm hiểu nguyên lý bãi đỗ xe thông minh, phân 

tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn phương án 

thiết kế tối ưu. Thiết kế tổng quan.

46

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán thiết kế kết cấu 

cơ khí và truyền động bãi 

đỗ xe thông minh

Phạm Văn Tính
Nguyễn Lê Thái

Lê Văn Nam

Tìm hiểu nguyên lý và kết cấu của các bộ truyền 

động, phân tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn 

phương án thiết kế bộ truyền động, kết cấu cơ khí. 

Tính toán chi tiết.

47

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán thiết kế hệ 

thống nhận dạng bãi đỗ xe 

thông minh

Tô Thanh Toàn
Nguyễn Lê Thái

Lê Văn Nam

Tìm hiểu các phương pháp xử lý ảnh, phân tích ưu 

điểm và nhược điểm. Chọn phương án thiết kế hệ 

thống nhận dạng. Thiết kế chi tiết hệ thống nhận 

dạng biển số xe.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

48

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán thiết kế hệ 

thống điều khiển bãi đỗ xe 

thông minh

Ngô Phạm Tuân
Nguyễn Lê Thái

Lê Văn Nam

Tìm hiểu các phương pháp điều khiển động cơ, 

phân tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn phương 

án thiết kế bộ điều khiển. Tính toán chi tiết.

49

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình bãi đỗ xe 

thông minh

Nguyễn Lê 

Thanh 
Vĩnh

Nguyễn Lê Thái

Lê Văn Nam

Lập kế hoạch thi công. Chọn vật liệu và phương 

pháp gia công. Lắp ráp, đo và kiểm tra các thông 

số. Hiệu chỉnh và hoàn thiện mô hình bãi đỗ xe 

thông minh

50

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tìm hiểu, tính toán thiết 

kế tổng quan Robot nhện 

6 chân

Nguyễn Văn Duẫn

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Ngọc 

Dũng

Tìm hiểu nguyên lý robot, phân tích ưu điểm và 

nhược điểm. Chọn phương án thiết kế tối ưu. Thiết 

kế tổng quan.

51

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán thiết kế hệ 

truyền động  Robot nhện 6 

chân

Nguyễn Hữu 

Nhật 
Hiếu

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Ngọc 

Dũng

Tìm hiểu nguyên lý và kết cấu của các bộ truyền 

động robot, phân tích ưu điểm và nhược điểm. 

Chọn phương án thiết kế bộ truyền động. Tính 

toán chi tiết.

52

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán thiết kế hệ động 

lực học và cơ khí  Robot 

nhện 6 chân

Nguyễn An 

Lộc
Lộc

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Ngọc 

Dũng

Tìm hiểu phương trình động lực học robot. Giải 

phương trình động lực học. Tính toán chi tiết các 

thông số.

53

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán thiết kế hệ điều 

khiển  Robot nhện 6 chân
Trần Thái Phong

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Ngọc 

Dũng

Tìm hiểu các phương pháp điều khiển động cơ, 

phân tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn phương 

án thiết kế bộ điều khiển. Tính toán chi tiết.

54

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình  Robot 

nhện 6 chân
Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Ngọc 

Dũng

Lập kế hoạch thi công. Chọn vật liệu và phương 

pháp gia công. Lắp ráp, đo và kiểm tra các thông 

số. Hiệu chỉnh và hoàn thiện mô hình Robot.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

55

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tìm hiểu, thiết kế tổng 

quan hệ thống điều khiển 

thuyền từ xa

Lê Duy Anh 

Đức
Đức

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Ngọc 

Dũng

Tìm hiểu các phương pháp truyền - nhận Data 

không dây, phân tích ưu điểm và nhược điểm. 

Chọn phương án thiết kế. Thiết kế tổng quan hệ 

thống điều khiên không dây.

56

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán,  thiết kế kết cấu 

cơ khí và động lực học 

cho thuyền 

Chung Vũ 

Trường 
Giang

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Ngọc 

Dũng

Tìm hiểu nguyên lý và kết cấu của các bộ truyền 

động, phân tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn 

phương án thiết kế bộ truyền động. Tính toán chi 

tiết.

57

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tính toán,  thiết kế hệ 

thống điều khiển thuyền 

Hoàng Việt 

Huy
Tín

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Ngọc 

Dũng

Tìm hiểu các phương pháp điều khiển động cơ, 

phân tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn phương 

án thiết kế bộ điều khiển. Tính toán chi tiết.

58

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình điều 

khiển thuyền từ xa
Huỳnh Minh Trí

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Ngọc 

Dũng

Lập kế hoạch thi công. Chọn vật liệu và phương 

pháp gia công. Lắp ráp, đo và kiểm tra các thông 

số. Hiệu chỉnh và hoàn thiện mô hình thuyền điều 

khiển từ xa

59

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Tìm hiểu nguyên lý hoạt 

động và thiết kế tổng quan 

flycam

Trịnh Ngọc Dương

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Tìm hiểu nguyên lý flycam, phân tích ưu điểm và 

nhược điểm. Chọn phương án thiết kế tối ưu. Thiết 

kế tổng quan.

60

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Nghiên cứu, thiết kế động 

học flycam
Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Tìm hiểu phương trình động lực học flycam. Giải 

phương trình động lực học. Tính toán chi tiết các 

thông số.

61

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Nghiên cứu, thiết kế hệ 

truyền động flycam

Nguyễn 

Trung 
Nghĩa

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Tìm hiểu nguyên lý và kết cấu của các bộ truyền 

động Flycam, phân tích ưu điểm và nhược điểm. 

Chọn phương án thiết kế bộ truyền động. Tính 

toán chi tiết.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

62

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Nghiên cứu, thiết kế hệ 

điều khiển flycam
Trần Thanh Nguyên

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Tìm hiểu các phương pháp điều khiển động cơ, 

phân tích ưu điểm và nhược điểm. Chọn phương 

án thiết kế bộ điều khiển. Tính toán chi tiết.

63

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình flycam Nguyễn Phú Phụng

Nguyễn Lê Thái

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Lập kế hoạch thi công. Chọn vật liệu và phương 

pháp gia công. Lắp ráp, đo và kiểm tra các thông 

số. Hiệu chỉnh và hoàn thiện mô hình Flycam

64

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

nghiên cứu tổng quan mô 

hình Robot 6 chân
Trần Mạnh Cường Nguyễn Tấn Ken

Khảo sát tổng quan các vấn đề liên quan về công 

nghệ, quy trình, nguyên lý làm việc của hệ thống 

robot 6 chân.

65

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế mô hình Robot 6 

chân
Lê Hưng Dũng Nguyễn Tấn Ken

Tập hợp các dữ liệu liên quan về robot 6 chân, 

thiết kế kiểu dán tối ưu nhất.

66

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế chế tạo mô hình 

Robot 6 chân
Nguyễn Hữu Đạt Nguyễn Tấn Ken

Dựa vào dữ liệu thiết kế, tiến hành nghiên cứu quy 

trình, công nghệ chế tạo và lắp ráp robot.

67

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế bộ điều khiển mô 

hình Robot 6 chân
Lê Hiếu Nhân Nhân Nguyễn Tấn Ken

phân tích chức hoạt động của robot để đưa ra giải 

pháp điều khiển tối ưu.

68

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

nghiên cứu tổng quan mô 

hình nhà thông minh
Nguyễn Hoài Niệm Nguyễn Tấn Ken

Khảo sát tổng quan các vấn đề liên quan về công 

nghệ, quy trình, nguyên lý làm việc của hệ thống 

nhà thông minh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

69

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế mô hình nhà 

thông minh

Khổng Lê 

Thanh 
Phong Nguyễn Tấn Ken

Tập hợp các dữ liệu liên quan về hệ thống nhà 

thông minh, thiết kế tối ưu các chức năng điều 

khiển ngôi nhà.

70

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế chế tạo mô hình 

nhà thông minh
Lý Hữu Tâm Nguyễn Tấn Ken

Dựa vào dữ liệu thiết kế, tiến hành nghiên cứu quy 

trình, công nghệ chế tạo và lắp ráp.

71

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

nghiên cứu chế tạo bộ điều 

khiển mô hình nhà thông 

minh

Nguyễn Văn Thưởng Nguyễn Tấn Ken
phân tích chức hoạt động của từng vị trí hoạt động 

để đưa ra giải pháp điều khiển tối ưu.

72

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

nghiên cứu tổng quan mô 

hình robot 3 bật tự do RRR
Trần Ngọc Thiện Nguyễn Tấn Ken

Khảo sát tổng quan các vấn đề liên quan về công 

nghệ, quy trình, nguyên lý làm việc của hệ thống 

robot 3 bậc tự do RRR.

73

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

nghiên cứu thiết kế mô 

hình robot 3 bật tự do RRR
Hồ Thọ Thọ Nguyễn Tấn Ken

Tập hợp các dữ liệu liên quan về robot RRR, thiết 

kế kiểu dán tối ưu nhất.

74

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình robot 3 

bật tự do RRR

Nguyễn 

Chánh 
Thuận Nguyễn Tấn Ken

Dựa vào dữ liệu thiết kế, tiến hành nghiên cứu quy 

trình, công nghệ chế tạo và lắp ráp robot RRR.

75

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo bộ điều khiển mô 

hình robot 3 bật tự do RRR
Nguyễn Anh Trung Nguyễn Tấn Ken

phân tích chức hoạt động của robot 3 bậc tự do 

RRR để đưa ra giải pháp điều khiển tối ưu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

76

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế hệ thống kiểm 

nghiệm độ bền mỏi của 

trục

Lâm Việt Hoàng
Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Thiết kế hệ thống kiểm nghiệm độ bền mỏi của 

trục, thiết kế chức năng, nguyên lý, sức bền, hình 

dạng hình học, công suất động cơ, và đưa ra bản 

vẽ của hệ thống

77

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo hệ thống kiểm 

nghiệm độ bền mỏi của 

trục

Nhan Tấn Hưng
Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Chế tạo hệ thống kiểm nghiệm độ bền mỏi của 

trục, học viên lên phương án chế tạo và thực hiện 

chế tạo hệ thống

78

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Mô phỏng thống kiểm 

nghiệm độ bền mỏi của 

trục

Tiêu Gia Hưng
Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Mô phỏng thống kiểm nghiệm độ bền mỏi của 

trục. Học viên mô phỏng việc kiểm nghiệm trục 

chịu mỏi trên phần mềm tính toán phần tử hữu hạn.

79

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Vận thành thực nghiệm và 

tìm thông số thiết kế tối 

ưu hệ thống kiểm nghiệm 

độ bền mỏi của trục

Ngô Thanh Nguyên
Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Vận thành thực nghiệm và tìm thông số thiết kế tối 

ưu hệ thống kiểm nghiệm độ bền mỏi của trục. 

Vận hành hệ thống với các thông số thay đổi của 

trục để tìm ra thông số thiết kế tối ưu.

80

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Vận hành thực nghiệm và 

tìm thông số thiết kế tối 

ưu robot vận chuyển hàng 

trong kho tự động

Đào Nhật Nam
Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Vận hành thực nghiệm và tìm thông số thiết kế tối 

ưu robot vận chuyển hàng trong kho tự động.

81

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế robot vận chuyển 

hàng trong kho tự động
Trần Duy Phương

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Thiết kế robot vận chuyển hàng trong kho tự động. 

Học viên thiết kế chức năng, nguyên lý, đưa ra 

hình dáng hình học, kiểm nghiệm độ bền và hình 

thành bản vẽ thiết kế của robot.

82

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo robot vận chuyển 

hàng trong kho tự động
Nguyễn Tuấn Quang

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Chế tạo robot vận chuyển hàng trong kho tự động. 

Học viên lên phương án chế tạo và thực hiện việc 

chế tạo robot.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

83

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Mô phỏng robot vận 

chuyển hàng trong kho tự 

động

Trần Đức Quang
Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Mô phỏng robot vận chuyển hàng trong kho tự 

động. Học viên mô phỏng việc vận hành của robot 

trong nhà máy, để kiểm nghiệm các lời giải tối ưu 

vận hành. 

84

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

 Thiết kế thang nâng hàng 

di động dùng trong nhà 

dân dụng

Nguyễn 

Quốc Hoàng 
Khanh

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

 Thiết kế thang nâng hàng di động dùng trong nhà 

dân dụng. Thiết kế chức năng, nguyên lý, hình 

dạng hình học và kiểm nghiệm độ bền hệ số an 

toàn trong các tổ hợp tải trọng nguy hiểm. 

85

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo thang nâng hàng 

di động dùng trong nhà 

dân dụng

Nguyễn 

Thành 
Long

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Chế tạo thang nâng hàng di động dùng trong nhà 

dân dụng.

86

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Mô phỏng thang nâng 

hàng di động dùng trong 

nhà dân dụng

Đoàn Thế Lộc
Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Mô phỏng thang nâng hàng di động dùng trong 

nhà dân dụng.

87

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Vận thành thực nghiệm và 

tìm thông số thiết kế tối 

ưu thang nâng hàng di 

động dùng trong nhà dân 

dụng

Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Vận thành thực nghiệm và tìm thông số thiết kế tối 

ưu thang nâng hàng di động dùng trong nhà dân 

dụng.

88

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế hệ thống lưu kho 

chi tiết trụ tự động
Dương Phước Sang Phạm Văn Toàn

Thiết kế hệ thống lưu kho chi tiết trụ tự động : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công.

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài.

- Thiết kế các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ 

3D.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

89

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình hệ thống 

lưu kho chi tiết trụ tự động

Bùi Quốc 

Anh 
Tuấn Phạm Văn Toàn

Chế tạo mô hình hệ thống lưu kho chi tiết trụ tự 

động : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công.

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài

- Chế tạo các chi tiết từ bản vẽ thiết kế.

90

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế bộ điều khiển cho 

hệ thống lưu kho
Nguyễn Quốc Tuấn Phạm Văn Toàn

Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống lưu kho : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công.

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài.

- Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho hệ thống.

91

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Xây dựng bộ điều khiển 

PLC cho hệ thống lưu kho
Nguyễn Minh Thắng Phạm Văn Toàn

Xây dựng bộ điều khiển PLC cho hệ thống lưu 

kho: 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài

- Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển PLC cho hệ 

thống

92

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế hệ thống máy cắt 

rau củ tự động

Lê Hoàng 

Minh 
Nhựt Phạm Văn Toàn

Thiết kế hệ thống máy cắt rau củ tự động : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài

- Thiết kế các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ 3D

93

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình hệ thống 

máy cắt rau củ tự động

Nguyễn 

Quan Thiên 
Phúc Phạm Văn Toàn

Chế tạo mô hình hệ thống máy cắt rau củ tự động : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài

- Chế tạo các chi tiết từ bản vẽ thiết kế

94

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế bộ điều khiển nhà 

thông minh

Phạm Đồng 

Mạnh 
Quân Phạm Văn Toàn

Thiết kế bộ điều khiển nhà thông minh : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài

- Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

95

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo bộ điều khiển nhà 

thông minh
Nguyễn Minh Tâm Phạm Văn Toàn

Chế tạo bộ điều khiển nhà thông minh : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công.

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài.

- Chế tạo bộ điều khiển cho hệ thống.

96

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế bộ điều khiển cho 

hệ thống máy cắt rau củ tự 

động

Võ Ngọc Tiến Phạm Văn Toàn

Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống máy cắt rau 

củ tự động : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công.

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài.

- Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho hệ thống.

97

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải tự động
Trương Xuân Danh

Phạm Văn Toàn  

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tự động : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài

- Thiết kế các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ 3D

98

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình hệ thống 

xử lý nước thải tự động
Phạm Công Danh

Phạm Văn Toàn  

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Chế tạo mô hình hệ thống xử lý nước thải tự động 

: 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài

- Chế tạo các chi tiết từ bản vẽ thiết kế

99

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế bộ điều khiển cho 

hệ thống xử lý nước thải 

tự động

Nguyễn Ngọc Nhất

Phạm Văn Toàn  

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống xử lý nước 

thải tự động : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài

- Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho hệ thống

100

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế hệ thống sản xuất 

module MPS
Lê Văn Hiệp

Phạm Văn Toàn

Lê Văn Nam

Thiết kế hệ thống sản xuất module MPS : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài

- Thiết kế các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ 3D



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

101

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Chế tạo mô hình hệ thống 

sản xuất module MPS

Đặng Trần 

Quang 
Huy

Phạm Văn Toàn

Lê Văn Nam

Chế tạo mô hình hệ thống sản xuất module MPS : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công.

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài.

- Chế tạo các chi tiết từ bản vẽ thiết kế.

102

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Thiết kế bộ điều khiển cho 

hệ thống MPS
Võ Hoàng Huy

Phạm Văn Toàn

Lê Văn Nam

Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống MPS : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công.

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài.

- Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho hệ thống.

103

Khóa 

08DHC

DT

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Cơ 

điện tử

Xây dựng bộ điều khiển 

PLC cho hệ thống MPS
Châu Nhuệ Sơn

Phạm Văn Toàn

Lê Văn Nam

Xây dựng bộ điều khiển PLC cho hệ thống MPS : 

- Tìm hiểu các nhiệm vụ giảng viên phân công.

- Lên kế hoạch thực hiện đề tài.

- Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển PLC cho hệ 

thống.

104

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế  máy ép 

dầu hạt lạc năng suất 20 

kg/giờ

Hoặc Hào Chí Đặng Văn Hải
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế  hệ thống ép vít 

máy ép dầu hạt lạc năng suất 20 kg/giờ.

105

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển máy ép 

dầu hạt lạc năng suất 20 

kg/giờ

Lê Xuân Dũng Đặng Văn Hải
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống điện điều 

khiển máy ép dầu hạt lạc năng suất 20 kg/giờ.

106

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo  máy ép dầu hạt 

lạc năng suất 20 kg/giờ
Nguyễn Ngọc Mạnh Đặng Văn Hải

Vẽ các bản vẽ chi tiết và chế tạo phần cơ khí máy 

ép dầu hạt lạc năng suất 20 kg/giờ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

107

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Lắp đặt hệ thống điều 

khiển máy ép dầu hạt lạc 

năng suất 20 kg/giờ

Nguyễn Văn 

Hoài 
Phong Đặng Văn Hải

Thiết kế và lắp đặt hệ thống điện điều khiển máy 

ép dầu hạt lạc năng suất 20 kg/giờ.

108

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế máy 

sấy băng tải (sấy khổ qua) 

năng suất 5 kg/giờ

Lê Trần Phúc Hậu Đặng Văn Hải

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống băng tải 

của máy sấy băng tải (sấy khổ qua) năng suất 5 

kg/giờ.

109

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển máy sấy 

băng tải (sấy khổ qua) 

năng suất 5 kg/giờ

Võ Văn Nam Đặng Văn Hải

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống điện điều 

khiển máy sấy băng tải (sấy khổ qua) năng suất 5 

kg/giờ.

110

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo  máy sấy băng tải 

(sấy khổ qua) năng suất 5 

kg/giờ

Đặng Xuân Tâm Đặng Văn Hải
Vẽ các bản vẽ chi tiết và chế tạo phần cơ khí máy 

sấy băng tải (sấy khổ qua) năng suất 5 kg/giờ.

111

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Lắp đặt hệ thống điều 

khiển máy sấy băng tải 

(sấy khổ qua) năng suất 5 

kg/giờ

Nguyễn 

Phương 
Toàn Đặng Văn Hải

Thiết kế và lắp đặt hệ thống điện điều khiển máy 

sấy băng tải (sấy khổ qua) năng suất 5 kg/giờ.

112

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế máy ép 

củi mùn cưa năng suất 

200kg/giờ

Nguyễn 

Quang 
Đăng Đặng Văn Hải

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống cơ khí 

máy ép củi mùn cưa năng suất 200kg/giờ.

113

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển máy máy 

ép củi mùn cưa năng suất 

200kg/giờ

Phạm Quốc Huy Đặng Văn Hải

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống điện điều 

khiển máy máy ép củi mùn cưa năng suất 

200kg/giờ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

114

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo  máy ép củi mùn 

cưa năng suất 200kg/giờ
Lê Quốc Khang Đặng Văn Hải

Vẽ các bản vẽ chi tiết và chế tạo phần cơ khí  máy 

ép củi mùn cưa năng suất 200kg/giờ.

115

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Lắp đặt hệ thống điều 

khiển máy ép củi mùn cưa 

năng suất 200kg/giờ

Châu Văn 

Nhật 
Khanh Đặng Văn Hải

Thiết kế và lắp đặt hệ thống điện điều khiển máy 

ép củi mùn cưa năng suất 200kg/giờ.

116

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế máy 

chấn, bẻ góc thép tấm dày 

3mm

Lê Hoàng Hải Đặng Văn Hải
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống thủy lực 

máy chấn, bẻ góc thép tấm dày 3mm.

117

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển máy 

chấn, bẻ góc thép tấm dày 

3mm

Lê Thiên Hoàn Đặng Văn Hải
Tính toán, thiết kế hệ thống điều khiển máy chấn, 

bẻ góc thép tấm dày 3mm.

118

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo máy chấn, bẻ góc 

thép tấm dày 3mm
Nguyễn Hữu Nghĩa Đặng Văn Hải

Chế tạo và lắp đặt hệ thống điện điều khiển máy 

chấn, bẻ góc thép tấm dày 3mm.

119

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế máy 

sấy thăng hoa (sấy nấm 

rơm) năng suất 5 kg/giờ

Nguyễn Tấn Cảm Đặng Văn Hải

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống cơ khí 

máy sấy thăng hoa (sấy nấm rơm) năng suất 5 

kg/giờ

120

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển máy sấy 

thăng hoa (sấy nấm rơm) 

năng suất 5 kg/giờ

Phan Nhật Huỳnh Đặng Văn Hải

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống điện điều 

khiển máy sấy thăng hoa (sấy nấm rơm) năng suất 

5 kg/giờ



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

121

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo máy sấy thăng hoa 

(sấy nấm rơm) năng suất 5 

kg/giờ

Nguyễn 

Huỳnh Thanh 
Tân Đặng Văn Hải

Vẽ các bản vẽ chi tiết và chế tạo phần cơ khí  máy 

sấy thăng hoa (sấy nấm rơm) năng suất 5 kg/giờ.

122

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Lắp đặt hệ thống điều 

khiển máy sấy thăng hoa 

(sấy nấm rơm) năng suất 5 

kg/giờ

Nguyễn Ngọc  Thuận Đặng Văn Hải
Thiết kế và lắp đặt hệ thống điện điều khiểnmáy 

sấy thăng hoa (sấy nấm rơm) năng suất 5 kg/giờ.

123

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Xây dựng mô hình thực 

nghiệm, khảo sát và đưa ra 

phương trình đường cong 

sấy thực nghiệm cho tôm 

khô.

Lê Minh Hào
Hoàng Trọng 

Trần Huy

Xây dựng mô hình thực nghiệm, khảo sát và đưa 

ra phương trình đường cong sấy thực nghiệm cho 

tôm khô. Tối ưu các thông số và xây dựng chương 

trình tính toán trên ngôn ngữ Matlab và EES.

124

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Đưa ra mô hình toán học 

để tính toán bộ gia nhiệt 

không khí bằng năng 

lượng mặt trời

Huỳnh Quốc Việt
Hoàng Trọng 

Trần Huy

Đưa ra mô hình toán học để tính toán bộ gia nhiệt 

không khí bằng năng lượng mặt trời, Tối ưu các 

thông số và xây dựng chương trình tính toán trên 

ngôn ngữ Matlab và EES.

125

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán thiết kế hệ 

thống cấp vít tự động
Nguyễn Minh Dỹ Huỳnh Văn Nam

1. Tính cấp thiết của hệ thống cấp vít trong công 

nghiệp lắp ráp

2. Tìm hiểu các hệ thống cấp vít tự động

3.Thiết kế hệ thống cấp vít tự động bằng khí nén

126

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô hình hóa hệ thống cấp 

vịt tự động bằng phầm 

mềm Inventer

Phạm Văn Phong Huỳnh Văn Nam

1. Tính cấp thiết của hệ thống cấp vít trong công 

nghiệp lắp ráp.

2. Tìm hiểu các hệ thống cấp vít tự động.

3.Sử dụng phần mềm inventor mô phỏng quá trình 

cấp vít tự động.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

127

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế chế tạo hệ thống 

cấp vít tự động
Lý Thái Sơn Huỳnh Văn Nam

1. Tính cấp thiết của hệ thống cấp vít trong công 

nghiệp lắp ráp.

2. Tìm hiểu các hệ thống cấp vít tự động.

3.Chế tạo các chi tiết của hệ thống cấp vít tự động.

128

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán thiết kế hệ điều 

kiển hệ thống cấp vít tự 

động

Nguyễn Kim Tài Huỳnh Văn Nam

1. Tính cấp thiết của hệ thống cấp vít trong công 

nghiệp lắp ráp.

2. Tìm hiểu các hệ thống cấp vít tự động.

3.Thiết kế hệ thống điện của cơ cấu cấp vít tự 

động.

129

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán lập qui trình 

công nghệ gia công chi tiết 

dạng hộp

Phạm Tiến Bảo Huỳnh Văn Nam

1. Tìm hiểu các phương pháp tạo phôi.

2. Lập 2 phương án gia công chi tiết dạng hộp.

3. lập qui trình gia công.

4. Thiết kế đồ gá gia công chi tiết dạng hộp.

130

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô hình hóa các bước 

công nghệ gia công chi tiết 

dạng hợp

Nguyễn Mạnh Dũng Huỳnh Văn Nam

1.Lập qui trình công nghệ gia công chi tiết dạng 

hộp.

2. Dùng phần mềm Inventor mô phỏng qui trình 

gia công.

131

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế chế tạo đồ gá gia 

công chi tiết dạng hộp
Nguyễn Công Hậu Huỳnh Văn Nam

1. Tính toán đồ gá gia công chi tiết dạng hộp.

2. Thiết kế đồ gá gia công chi tiết dạng hộp.

132

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế chế tạo mô hình 

học cụ đồ gá gia công chi 

tiết dạng hộp

Đặng Hoàng Nhân Huỳnh Văn Nam

1. Thiết kế mô hình học cụ.

2. Chế tạo mô hình học cụ ( đồ gá gia công chi tiết 

dạng hộp).

133

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán thiết kế khuôn 

ép phun chi tiết dạng càng
Nguyễn Văn Hân Huỳnh Văn Nam

1. Tính toán thiết kế khuôn ép phun chi tiết dạng 

càng.

2. Xuất bản vẽ và lập qui trình gia công khun ép 

phun.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

134

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán mô phỏng dòng 

chảy nhựa khuôn ép phun 

chi tiết dạng càng

Phạm Dân Kiệt Huỳnh Văn Nam

1. Tính toán thiết kế khuôn ép phun chi tiết dạng 

càng.

2. Sử dụng phần mềm Inventor mô phỏng dòng 

chảy trong khuôn.

135

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán mô phỏng nhiệt 

độ lòng khuôn ép phun chi 

tiết dạng càng

Trần Lê 

Hoàng 
Thắng Huỳnh Văn Nam

1. Tính toán thiết kế khuôn ép phun chi tiết dạng 

càng.

2. Sử dụng phần mềm Inventor mô phỏng nhiệt độ 

trong khuôn.

136

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán gia công chế tạo 

khuôn ép phun chi tiết 

dạng càng

Phạm Thương Thương Huỳnh Văn Nam

1. Tính toán thiết kế khuôn ép phun chi tiết dạng 

càng.

2. Chế tạo khun ép phun chi tiết dạng càng.

137

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế khuôn đúc kim 

loại lỏng
Lương Văn Phạm Nguyễn Hữu Thọ

Thiết kế khuôn đúc trên phần mềm Solidworks, 

xây dựng chương trình gia công CNC cho khuôn.

138

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo khuôn đúc kim 

loại lỏng
Phạm Duy Phong Nguyễn Hữu Thọ

Thực hiện gia công CNC khuôn và đánh giá chất 

lượng bề mặt gia công.

139

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô phỏng khuôn đúc kim 

loại lỏng
Trà Minh Quốc Nguyễn Hữu Thọ

Mô phỏng dòng chảy trong khuôn kim loại lỏng sử 

dụng phần mềm ProCAST, đánh giá các thông số 

tối ưu cho mô phỏng.

140

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Kiểm tra và đánh giá 

khuôn đúc kim loại lỏng
Trần Quốc Tiến Nguyễn Hữu Thọ

Thực nghiệm chế tạo khuôn, rót và ép kim loại 

trong khuôn. Đánh giá chất lượng sản phẩm sau 

khi đúc kim loại lỏng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

141

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và mô phỏng van 

kim dùng CFD

Nguyễn 

Hoàng
Vinh Nguyễn Hữu Thọ

Thiết kế, mô phỏng và tối ưu kích thước van sử 

dụng mô phỏng CFD và quy hoạch thực nghiệm 

DOE.

142

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô phỏng và đánh giá van 

kim dùng CFD
Ngô Hữu Trí Nguyễn Hữu Thọ

Khảo sát thị trường van hiện có và mô phỏng, thiết 

kế lại mô hình CAD, sau đó cải tiến thiết kế.

143

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế cơ cấu với hình 

dạng tối ưu
Nguyễn Công Lý Nguyễn Hữu Thọ

Hình thành ý tưởng, đánh giá và chọn lựa ý tưởng 

thiết kế cơ cấu đảm bảo chức năng cho trước. 

Thiết kế và mô phỏng động học, động lực học của 

cơ cấu bằng phần mềm working model và MSC 

ADAMS.

144

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô phỏng và triển khai cơ 

cấu với hình dạng tối ưu

Nguyễn 

Thành
Nhân Nguyễn Hữu Thọ

Mô phỏng và tối ưu kiểu dáng bằng phần mềm 

Solid Edge ST2020 (student version), xây dựng 

quy trình công nghệ in 3D sản phẩm thực là các 

khâu của cơ cấu. Lắp ráp, vận hành, thử nghiệm và 

đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ cấu đã thiết kế.

145

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế băng tải gạo năng 

suất 50 tấn/giờ
Trần Ngọc Thọ Nguyễn Hữu Thọ

Tìm hiểu các dạng băng tải gạo, tính năng và 

nguyên lý hoạt động, phân tích ưu nhược điểm 

từng loại. Sau đó, hình thành ý tưởng, chọn lọc và 

đánh giá ý tưởng. Thiết kế, triển khai và vận hành 

ý tưởng thiết kế cơ khí cho băng tải.

146

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô phỏng băng tải gạo 

năng suất 50 tấn/giờ
Cao Khánh Trường Nguyễn Hữu Thọ

Thực hiện việc lắp ráp mô hình và mô phỏng băng 

tải gạo sau khi thiết kế.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

147

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Nghiên cứu cơ sở lí thuyết 

tách hạt Bo bo và chọn 

phương án tối ưu

Võ Quang Huy Nguyễn Minh Huy

Tìm hiểu nhu cầu thị trường thực tế máy tách hạt 

Bobo, nghiên cứu các phương án lí thuyết, tính 

toán các thông số thích hợp cho máy, mô phỏng 

quá trình tách hạt, kết luận ưu nhược điểm

148

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tối ưu các thông số trong 

thiết kế chi tiết máy tách 

hạt Bo bo

Lê Văn Tài Nguyễn Minh Huy

Đưa ra các phương án máy tách hạt, lựa chọn 

phương án tối ưu, thiết kế và chế tạo các chi tiết 

máy mô phỏng quá trình tính toán. Đưa ra bảng 

thực nghiệm quá trình tách hạt.

149

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

chế tạo và vận hành thử 

nghiệm thiết bị tách hạt 

Bo bo, chỉnh sửa các 

thông số động học máy

Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Minh Huy

Thiết kế và chế tạo các chi tiết máy theo phương 

án đã chọn, lắp ráp và vận hành thử nghiệm máy 

tách hạt, vận hành không tải và có tải để hiệu 

chỉnh các thông số thích hợp.

150

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô phỏng các phương án 

và chọn phương án tối ưu 

để chế tạo thiết bị tách hạt 

Bo bo

Trần Quốc Việt Nguyễn Minh Huy

Nghiên cứu các phương án lí thuyết, sử dụng các 

phần mềm mô phỏng và tính toán các chi tiết máy 

trong quá trình chế tạo, kiểm nghiệm bền các chi 

tiết máy trước khi chế tạo thực nghiệm.

151

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Đưa ra mô hình toán học 

để tính toán bộ gia nhiệt 

không khí bằng năng 

lượng mặt trời

Lê Hữu Trương Nguyễn Minh Huy

Nghiên cứu nhu cầu của thị trường trong nước và 

quốc tế bộ gia nhiệt năng lượng mặt trời, đưa ra 

các phương án tính toán, mô phỏng quá trình gia 

nhiệt, chế tạo thiết bị đúng với yêu cầu kỹ thuật 

đặt ra.

152

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Nghiên cứu cơ sở lí thuyết 

và đưa ra các phương án 

tách hạt Macca

Nguyễn Quốc Tính Nguyễn Minh Huy

Tìm hiểu nhu cầu thị trường thiết bị tách hạt 

macca, nghiên cứu các phương án lí thuyết, tính 

toán các thông số thích hợp cho máy, mô phỏng 

quá trình tách hạt, kết luận ưu nhược điểm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

153

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô phỏng các phương án 

và chọn phương án tối ưu 

để chế tạo thiết bị tách hạt 

Macca.

Ngô Quốc Trung Nguyễn Minh Huy

Nghiên cứu các phương án lí thuyết thiết bị tách 

hạt macca, sử dụng các phần mềm mô phỏng và 

tính toán các chi tiết máy trong quá trình chế tạo 

thiết bị, kiểm nghiệm bền các chi tiết máy trước 

khi chế tạo thực nghiệm.

154

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

chế tạo và vận hành thử 

nghiệm thiết bị tách hạt 

Macca, chỉnh sửa các 

thông số động học máy

Vũ Văn Trường Nguyễn Minh Huy

Thiết kế và chế tạo các chi tiết máy theo phương 

án đã chọn, lắp ráp và vận hành thử nghiệm máy 

tách hạt, vận hành không tải và có tải để hiệu 

chỉnh các thông số thích hợp.

155

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tối ưu các thông số trong 

thiết kế chi tiết máy tách 

hạt macca

Nguyễn Nhật Thành Nguyễn Minh Huy

Sử dụng phần mềm solid để thiết kế các chi tiết 

máy, sử dụng các điều kiện biên để mô phỏng tải 

trọng tỉnh và tải trọng động trước khi sản xuất 

thực nghiệm, hiệu chỉnh các thông số cho thích 

hợp quá trình tách hạt.

156

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

nghiên cứu tính toán hệ 

thống câp phôi sệt dạng 

vuông

Võ Ngọc Hoàng Nguyễn Tấn Ken

Khảo sát tổng quan các vấn đề liên quan về công 

nghệ, quy trình, nguyên lý làm việc của hệ thống 

cấp phôi sệt và tính toán hoàn chỉnh quy trình làm 

việc của hệ thống.

157

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế hệ thống câp phôi 

sệt dạng vuông

Trương 

Thanh
Tùng Nguyễn Tấn Ken

Tập hợp các dữ liệu đã tính toán và quy trình hệ 

thống, thiết kế các chi tiết  tối ưu nhất cho hệ 

thống.

158

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế chế tạo hệ thống 

câp phôi sệt dạng vuông
Đặng Trương Tuyển Nguyễn Tấn Ken

Dựa vào dữ liệu thiết kế, tiến hành nghiên cứu quy 

trình, công nghệ chế tạo và lắp ráp hoàn thiện hệ 

thống.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

159

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

 Nghiên cứu thực nghiệm 

hệ thống câp phôi sệt dạng 

vuông

Trương Minh Thiện Nguyễn Tấn Ken

phân tích chức năng hoạt động của hệ thống để 

đưa các thông số vận hành và giải pháp điều khiển 

tối ưu.

160

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế chế tạo phần 

buồng sấy máy sấy bơm 

nhiệt kết hợp hồng ngoại

Nguyễn 

Ngọc Thanh
Tài

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Từ  năng suất yêu cầu, chọn kiểu hệ thống sấy, 

tính toán thể tích chất tải, thể tích buống sấy, thiết 

kế khay sấy, thiết kế buồng chứa vật liệu, lập bản 

vẽ  thiết kế  phần buồng sấy máy sấy bơm nhiệt kết 

hợp hồng ngoại và chế tạo theo bản vẽ. Hoàn thiện 

bản vẽ và thuyết minh.

161

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế chế tạo phần 

phần phối gió  máy sấy 

bơm nhiệt kết hợp hồng 

ngoại

Huỳnh Xuân Tạo
Nguyễn Thị Út 

Hiền

Từ  năng suất yêu cầu, tính toán lượng không khí 

cần cấp cho hệ thống sấy, tính toán đường ống gió 

phân phối cho hệ thống, lập bản vẽ  thiết kế  phần 

phân phối gió máy sấy bơm nhiệt kết hợp hồng 

ngoại và chế tạo theo bản vẽ. Hoàn thiện bản vẽ và 

thuyết minh.

162

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế chế tạo phần gia 

nhiệt  máy sấy bơm nhiệt 

kết hợp hồng ngoại

Đặng Trà 

Hoàng
Thịnh

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Từ  năng suất yêu cầu, tính toán lượng nhiệt cần 

cấp cần cấp cho hệ thống sấy, tính toán nhiệt 

lượng do hệ thống bơm nhiệt và hồng ngoại, lập 

bản vẽ  thiết kế vị trí lắp đặt phần nhiệt  máy sấy 

bơm nhiệt kết hợp hồng ngoại và chế tạo theo bản 

vẽ. Hoàn thiện bản vẽ và thuyết minh

163

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế chế tạo phần tách 

ẩm  máy sấy bơm nhiệt kết 

hợp hồng ngoại

Hà Quang Trường
Nguyễn Thị Út 

Hiền

Từ  năng suất yêu cầu, tính toán lượng nhiệt cần 

làm lạnh để tách ẩm cho hệ thống sấy, tính chọn 

hệ thống bơm nhiệt, lập bản vẽ  thiết kế vị trí lắp 

đặt phần hệ thống tách ẩm máy sấy bơm nhiệt kết 

hợp hồng ngoại và chế tạo theo bản vẽ. Hoàn thiện 

bản vẽ và thuyết minh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

164

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và chế tạo phần 

buồng sấy của máy sấy 

hồng ngoại

Trần Đoàn 

Cẩm
Đi

Nguyễn Thị Út 

Hiền

Từ  năng suất yêu cầu, chọn kiểu hệ thống sấy, 

tính toán thể tích chất tải, thể tích buống sấy, thiết 

kế khay sấy, thiết kế buồng chứa vật liệu, lập bản 

vẽ  thiết kế  phần buồng sấy máy sấy  hồng ngoại 

và chế tạo theo bản vẽ. Hoàn thiện bản vẽ và 

thuyết minh.

165

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và chế tạo phần 

phân phối gió của máy sấy 

hồng ngoại

Đặng Huỳnh Hiệp
Nguyễn Thị Út 

Hiền

Từ  năng suất yêu cầu, tính toán lượng không khí 

cần cấp cho hệ thống sấy, tính toán đường ống gió 

phân phôi cho hệ thống, lập bản vẽ  thiết kế  phần 

phân phối gió máy sấy hồng ngoại và chế tạo theo 

bản vẽ. Hoàn thiện bản vẽ và thuyết minh.

166

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và chế tạo phần 

lắp đặt phần gia nhiệt 

không khí  của máy sấy 

hồng ngoại

Lê Văn Ngàn
Nguyễn Thị Út 

Hiền

`

Từ  năng suất yêu cầu, tính toán lượng nhiệt cần 

cấp cần cấp cho hệ thống sấy, tính toán nhiệt 

lượng do hồng ngoại, lập bản vẽ  thiết kế vị trí lắp 

đặt phần nhiệt  máy sấy bơm nhiệt kết hợp hồng 

ngoại và chế tạo theo bản vẽ. Hoàn thiện bản vẽ và 

thuyết minh

167

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và chế tạo phần 

lắp đặt đèn hồng ngoại của 

máy sấy hồng ngoại

Trương Anh Quân
Nguyễn Thị Út 

Hiền

 

`Từ  năng suất yêu cầu, tính toán lượng nhiệt cần 

cấp cần cấp cho hệ thống sấy, tính toán nhiệt 

lượng do hồng ngoại, lập bản vẽ  thiết kế vị trí lắp 

đặt phần nhiệt  máy sấy bơm nhiệt kết hợp hồng 

ngoại và chế tạo theo bản vẽ. Hoàn thiện bản vẽ và 

thuyết minh.

168

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế thiết bị nâng hàng 

di động đa chức năng 
Hồ Tuấn Anh

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Thiết kế tính năng, nguyên lý, hình dạng hình học, 

sức bền  thiết bị nâng hàng di động đa chức năng. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

169

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo thiết bị nâng hàng 

di động đa chức năng
Nguyễn Chí Bình

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Lập qui trình Chế tạo và tiến hành chế tạo thiết bị 

nâng hàng di động đa chức năng.

170

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô phỏng thiết bị nâng 

hàng di động đa chức năng
Nguyễn Duy Linh

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Mô phỏng kiểm nghiệm thiết bị nâng hàng di động 

đa chức năng.

171

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thực nghiệm và tìm thông 

số làm việc tối ưu thiết bị 

nâng hàng di động đa chức 

năng

Nguyễn 

Thành
Trung

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Vận hành Thực nghiệm và tìm thông số làm việc 

tối ưu thiết bị nâng hàng di động đa chức năng.

172

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế chế tạo xe nâng 

hàng cỡ nhõ trong gia đình
Phạm Toàn Huy

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Thiết kế tính năng, nguyên lý, hình dạng hình học, 

sức bền xe nâng hàng cỡ nhõ trong gia đình.

173

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo xe nâng hàng cỡ 

nhõ trong gia đình
Hồ Huy Nghĩa

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Lập qui trình Chế tạo và tiến hành chế tạo xe nâng 

hàng cỡ nhõ trong gia đình.

174

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Mô phỏng xe nâng hàng 

cỡ nhõ trong gia đình
Đinh Công Tiến

Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Mô phỏng kiểm nghiệm xe nâng hàng cỡ nhõ 

trong gia đình.

175

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thực nghiệm và tìm bộ 

thông số tối ưu xe nâng 

hàng cỡ nhỏ trong gia đình

Dương Huy Trường
Nguyễn Vũ Anh 

Duy

Vận hành Thực nghiệm và tìm bộ thông số tối ưu 

xe nâng hàng cỡ nhỏ trong gia đình.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

176

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế mô hình máy ép 

cốt dừa
Lý Hoàng Minh Phạm Hữu Lộc Thiết kế mô hình.

177

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán mô hình máy ép 

cốt dừa
Trần Minh Nhựt Phạm Hữu Lộc Tính toán mô hình.

178

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo mô hình máy ép 

cốt dừa
Đặng Thanh Tùng Phạm Hữu Lộc Chế tạo mô hình.

179

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Lắp ráp và chạy thử 

nghiệm mô hình máy ép 

cốt dừa

Nguyễn Trần Ý Phạm Hữu Lộc Lắp ráp mô hình.

180

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Lắp ráp và chạy thử 

nghiệm mô hình máy bóc 

vỏ tỏi

Nguyễn Văn Đức Phạm Hữu Lộc chay thử nghiệm mô hình.

181

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế mô hình máy bóc 

vỏ tỏi

Nguyễn 

Thanh
Hùng Phạm Hữu Lộc Thiết kế mô hình.

182

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo mô hình máy bóc 

vỏ tỏi

Nguyễn Trần 

Gia
Kha Phạm Hữu Lộc Chế tạo mô hình.

183

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán mô hình máy 

bóc vỏ tỏi
Nguyễn Vĩ Tân Phạm Hữu Lộc Tính toán mô hình.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

184

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo mô hình nghiền 

hạt ngô
Phan Trí Bão Phạm Hữu Lộc Chế tạo mô hình.

185

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và tính toán mô 

hình máy nghiền hạt ngô
Châu Trùng Kha Phạm Hữu Lộc Thiết kế mô hình.

186

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Lắp ráp và chạy thử 

nghiệm mô hình máy 

nghiền hạt ngô

Nguyễn Văn Phú Phạm Hữu Lộc Lắp ráp mô hình.

187

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán mô hình nghiền 

hạt ngô
Phạm Ngọc Quyết Phạm Hữu Lộc Tính toán mô hình.

188

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế, in và gia công 

sản phẩm mẫu dụng cụ 

tách vỏ tôm

Dương Danh Thái
Phan Hoàng 

Phụng

Tìm hiểu tổng quan về dụng cụ tách vỏ tôm, phân 

tích lựa chọn phương an thiết kế. Thiết kế mẫu 

dụng cụ tách vỏ tôm, in 3D tối ưu mẫu thiết kế.

189

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán lực tách khuôn, 

mô phỏng tách khuôn 

dụng cụ tách vỏ tôm

Đinh Viết Thảo
Phan Hoàng 

Phụng

Tính toán lực tách vỏ tôm, mô phỏng quá trình 

tách vỏ, tối ưu hình dáng dụng cụ tách vỏ.

190

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Ôn Minh Thư
Phan Hoàng 

Phụng

Thiết kế quy trình công nghệ gia công khuôn ép 

phun cho dụng cu tách vỏ tôm. Lập trình gia công 

các tâsm khuôn, lắp ráp khuôn, ép thử hoàn thiện 

sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

191

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế khuôn dụng cụ 

tách vỏ tôm
Nguyễn Minh Trí

Phan Hoàng 

Phụng

Tìm hiểu Tổng quan về khuôn mẫu nhựa. Phân 

tích, lựa chọn kết cấu khuôn nhựa cho sản phẩm 

dụng cụ tách vỏ tôm. Mô phỏng CAE, thiết kế 

hoàn chỉnh bộ khuôn nhựa.

192

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế quy trình chế tạo 

khuôn dụng cụ tách vỏ tôm
Lê Minh Tuấn Trần Quốc Nhiệm

Thiết lập quy trình công nghệ gia công từng chi 

tiết của lò nướng tự động. Tiến hành gia công và 

lắp ráp máy hoàn thiện và tiến hành chạy thử 

nghiệm lò nướng tự động.

193

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế máy cắt 

củ quả năng suất 60kg/giờ
Trương Quốc Thái Trần Quốc Nhiệm

Tính toán lực cắt lên củ quả, thiết kế bản vẽ chi 

tiết và bản vẽ lắp của máy cắt củ quả.

194

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển máy cắt 

củ quả năng suất 60kg/giờ

Nguyễn Ngọc Thiệu Trần Quốc Nhiệm

Tính toán lực tác dụng lên hệ thống điều khiển của 

máy, thiết kế bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp của hệ 

thống điều khiển.

195

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và mô phỏng 

động hệ thống điều khiển 

máy cắt củ quả năng suất 

60kg/giờ

Phạm Hải Thịnh Trần Quốc Nhiệm

Thiết kế chi tiết hệ thống điều khiển máy cắt củ 

quả, mô phỏng động hệ thống điều khiển của quá 

trình cắt vỏ củ quả .

196

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo máy cắt củ quả 

năng suất 60kg/giờ
Đinh Duy Huy Trần Quốc Nhiệm

Thiết lập quy trình công nghệ gia công từng chi 

tiết của máy cắt củ quả . Tiến hành gia công và lắp 

ráp máy hoàn thiện và tiến hành chạy thử nghiệm.

197

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế máy cắt 

tone thép tấm dày 3-5mm
Phạm Hửu Lợi Trần Quốc Nhiệm

Tính  toán  lực dao cắt khi cắt thép tấm dày 5 mm 

để từ đó lấy cơ sở chọn động cơ máy cắt tone , 

thiết kế bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp của máy cắt 

tone dày 3-5 mm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

198

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển máy cắt 

tone thép tấm dày 3-5mm

Nguyễn Phúc 

Minh
Trung Trần Quốc Nhiệm

Tính toán lực tác dụng lên hệ thống điều khiển của 

máy cắt tone , thiết kế bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp 

của hệ thống điều khiển  máy cắt tone .

199

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và mô phỏng 

động hệ thống máy cắt 

tone thép tấm dày 3-5mm

Ngô Minh Trường Trần Quốc Nhiệm

Thiết kế chi tiết hệ thống điều khiển máy cắt tone, 

mô phỏng động hệ thống điều khiển của máy cắt 

tone.

200

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo máy máy cắt tone 

thép tấm dày 3-5mm

Nguyễn Bùi 

Ngọc
An Trần Quốc Nhiệm

Thiết lập quy trình công nghệ gia công từng chi 

tiết của máy máy cắt tone. Tiến hành gia công và 

lắp ráp máy hoàn thiện và tiến hành chạy thử 

nghiệm.

201

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống  bơm dầu  cho máy 

cắt tone thép tấm dày 3-

5mm

Nguyễn Phú Cường Trần Quốc Nhiệm

Tính  toán  động học chọn động cơ máy bơm dầu 

cho máy cán tone, thiết kế bản vẽ chi tiết và bản 

vẽ lắp của  hệ thống bơm dầu.

202

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển hệ thống  

bơm dầu máy cắt tone thép 

tấm dày 3-5mm

Mai Quốc Tuấn Trần Quốc Nhiệm

Tính toán lực tác dụng lên hệ thống điều khiển của  

 hệ thống bơm dầu, thiết kế bản vẽ chi tiết và bản 

vẽ lắp của hệ thống điều khiển  hệ thống bơm dầu.

203

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và mô phỏng 

động hệ thống  bơm dầu 

máy cắt tone thép tấm dày 

3-5mm

Đỗ Nguyên Thoại Trần Quốc Nhiệm

Thiết kế chi tiết hệ thống điều khiển  hệ thống 

bơm dầu, mô phỏng động hệ thống điều khiển của  

hệ thống bơm dầu.

204

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo hệ thống  bơm dầu 

cho máy cắt tone thép tấm 

dày 3-5mm

Tống Văn Kiên Trần Quốc Nhiệm

Thiết lập quy trình công nghệ gia công từng chi 

tiết của hệ thống bơm dầu. Tiến hành gia công và 

lắp ráp máy hoàn thiện và tiến hành chạy thử 

nghiệm  hệ thống bơm dầu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

205

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế máy 

vặn vít tự động
Nguyễn Đinh Lưu Trần Quốc Nhiệm

Tính  toán  động học chọn động cơ máy văn vít tự 

động, thiết kế bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp của  

máy văn vít tự động.

206

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển máy vặn 

vít tự động

Mạch Ngọc 

Trung
Thành Trần Quốc Nhiệm

Tính toán lực tác dụng lên hệ thống điều khiển của  

 máy văn vít tự động, thiết kế bản vẽ chi tiết và 

bản vẽ lắp của hệ thống điều khiển  máy văn vít tự 

động

207

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và mô phỏng 

động hệ thống điều khiển 

máy vặn vít tự động

Nguyễn Đức 

Minh
Trường Trần Quốc Nhiệm

Thiết kế chi tiết hệ thống điều khiển  máy văn vít 

tự động, mô phỏng động hệ thống điều khiển của  

máy văn vít tự động.

208

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo máy vặn vít tự 

động
Trần Khánh Duy Trần Quốc Nhiệm

Thiết lập quy trình công nghệ gia công từng chi 

tiết của máy văn vít tự động. Tiến hành gia công 

và lắp ráp máy hoàn thiện và tiến hành chạy thử 

nghiệm máy văn vít tự động.

209

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế lò 

nướng tự động năng suất 

10kg/mẻ

Nguyễn Thái Duy Trần Quốc Nhiệm

Tính  toán  động học chọn động cơ lò nướng tự 

động, thiết kế bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp của  

máy lò nướng tự động.

210

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế hệ 

thống điều khiển  lò 

nướng tự động năng suất 

10kg/mẻ

Trương Đặng 

Khánh
Nguyên Trần Quốc Nhiệm

Tính toán lực tác dụng lên hệ thống điều khiển của 

lò nướng tự động, thiết kế bản vẽ chi tiết và bản vẽ 

lắp của hệ thống điều khiển  lò nướng tự động.

211

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và mô phỏng 

động hệ thống điều khiển  

lò nướng tự động năng 

suất 10kg/mẻ

Giang Quốc Phong Trần Quốc Nhiệm

Thiết kế chi tiết hệ thống điều khiển  lò nướng tự 

động, mô phỏng động hệ thống điều khiển của lò 

nướng tự động.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

212

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tìm hiểu tổng quan và lựa 

chọn phương án thiết kế 

máy trộn cát - sét

Hoàng Xuân Sang Trịnh Tiến Thọ
Tìm hiểu đối tượng và lựa chọn phương án phù 

hợp.

213

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Tính toán, thiết kế máy 

trộn cát - sét  
Nguyễn Văn Sĩ Trịnh Tiến Thọ

Tính toán các thông số cơ bản của máy, lập bản vẽ 

thiết kế.

214

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Chế tạo máy trộn cát - sét Nguyễn Duy Thế Trịnh Tiến Thọ Thi công mô hình theo thiết kế.

215

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thực nghiệm và đánh giá 

hiệu quả của máy trộn cát - 

 sét

Nguyễn 

Danh Hoài
Linh Trịnh Tiến Thọ

Vận hành thực nghiệm để đánh giá kết quả thực 

hiện so với mục tiêu đề ra.

216

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và chế tạo phần 

cấp nhiệt cho hệ thống sấy 

bơm nhiệt 

Lý Quang Vinh Võ Kim Hằng

Thực hiện tổng quan về Sấy bơm nhiệt, tổng quan 

về phương pháp cấp nhiệt cho hệ thống sấy bơm 

nhiệt. Tính toán nhiệt, chọn thiết bị và chế tạo 

phần cấp nhiệt cho hệ thống sấy bơm.

  

217

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và chế tạo phần 

tách ẩm cho hệ thống sấy 

bơm nhiệt 

Lầu Hoàng Phú Võ Kim Hằng

Thực hiện tổng quan về Sấy bơm nhiệt, về việc 

tách ẩm cho hệ thống sấy bơm nhiệt. Tính toán 

nhiệt, Thiết kế và chế tạo phần tách ẩm cho hệ 

thống sấy bơm nhiệt

218

Khóa 

08DHC

K

Công 

nghệ Chế 

tạo máy

Thiết kế và chế tạo phần 

buồng sấy cho hệ thống 

sấy bơm nhiệt 

Nguyễn Thiện Thuận Võ Kim Hằng

Thực hiện tổng quan về Sấy bơm nhiệt, tổng quan 

về buồng sấy trong hệ thống sấy bơm nhiệt. Thiết 

kế và chế tạo phần buồng sấy cho hệ thống sấy 

bơm nhiệt. Vận hành, phân tích kết quả.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

1 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho tòa nhà 

bidv nam kỳ khởi nghĩa, 

Quận 1, Tp. Hồ chí minh

Trương Công Hậu Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho 

tòa nhà bidv nam kỳ khởi nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ 

chí 

minh.

2 07DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán trung tâm 

thương mại kết hợp chung 

cư Lý Thường Kiệt, Tp. hồ 

chí minh

Nguyễn Đức Mẫu Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho 

trung tâm thương mại kết hợp chung cư Lý 

Thường Kiệt, Tp. hồ chí minh

3 07DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Điều khiển và giám sát hệ 

thống phân loại sản phẩm
Trần Nhật Tân Trần Văn Hải

Viết qui trình công nghệ, khai báo biến và địa chỉ, 

vẽ sơ đồ kết nối và kết nối PLC, viết chương trình 

điều khiển và tạo giao diện giám sát hệ thống phân 

loại sản phẩm theo màu sắc và chiều cao

   KHOA:  CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

4 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho trung tâm 

thương mại kết hợp với 

tòa nhà văn phòng

Đinh Hải Duy Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho 

trung tâm thương mại kết hợp với tòa nhà văn 

phòng

5 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho công trình 

Peninsula

Đặng Phi Long Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho 

công trình Peninsula

6 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán chung cư Gia 

Phát

Nguyễn Văn Phát Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho 

chung cư Gia Phát

7 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho chung cư 

an sinh, quận 7, Tp. Hồ 

Chí Minh

Lê Văn Sinh Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét 

chochung cư an sinh, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

8 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho chung cư 

charm plaza Bình Dương

Lê Văn Thắng Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho 

chung cư charm plaza Bình Dương

9 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho chung cư 

lapaz tower

Nguyễn 

Thành
Tín Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho 

chung cư lapaz tower

10 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho chung cư 

Asiana, Quận 6, Tp. Hồ 

Chí Minh

Văn Công  Tình Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét 

chochung cư Asiana, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

11 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho chung cư 

Đông Dương phường Phú 

Thuận, quận 7, TP.HCM

Nguyễn Thị 

Yến
Trâm Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho 

chung cư Đông Dương phường Phú Thuận, quận 

7, TP.HCM



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

12 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho tổ hợp 

trung tâm thương mại và 

chung cư Proman

Bùi Ngọc Trí Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho tổ 

hợp trung tâm thương mại và chung cư Proman

13 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho chung cư 

Đế Vương

Đặng Vũ  Tuấn Trần Văn Hải

Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế chiếu sáng, dựa 

trên mặt bằng công trình thiết kế cấp nguồn, tính 

toán phụ tải, tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, 

tính toán bù, lập dự toán công trình điện, sử dụng 

phần mềm Autocad vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp 

nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ chống sét cho 

chung cư Đế Vương

14 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho khách sạn 

5 sao

Ngô Tấn Bảo
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho khách sạn 5 sao

15 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Điều khiển và giám sát hệ 

thống bơm nước của 

chung cư

Trần Quý Cang
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Viết qui trình công nghệ, khai báo biến và địa chỉ, 

vẽ sơ đồ kết nối và kết nối PLC, viết chương trình 

điều khiển và tạo giao diện giám sát hệ thống bơm 

nước của chung cư



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

16 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho trung tâm 

thương mại

Nguyễn Hữu Hiệp
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho trung tâm thương mại

17 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán công trình điện 

chung cư An Phú, quận 2, 

Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đăng Nam
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho chung cư An Phú, quận 2, Tp. Hồ 

Chí Minh

18 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho tòa nhà 

Sacombank Lâm Đồng

Phạm Anh Quốc
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho tòa nhà Sacombank Lâm Đồng

19 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Nghiên cứu, thiết kế và thi 

công mô hình truyền điện 

không dây

Hoàng Văn Sang
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Trình bày cơ sở lý thuyết truyền điện không dây, 

nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình truyền 

điện không dây, vận hành mô hình và đo lường 

các thông số điện

20 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho chung cư 

Bảo Việt

Huỳnh Quốc Bảo
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho chung cư Bảo Việt



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

21 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho chung cư 

De Capella Lương Định 

Của, Quận 2, Tp.Hcm

Võ Mạnh Đông
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho chung cư De Capella Lương Định 

Của, Quận 2, Tp.Hcm

22 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết Kế cung cấp điện và 

lập dự toán Khách Sạn 5 

sao WINNER.

Trượng Văn Hào
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho Khách Sạn 5 sao WINNER

23 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho khách sạn 

CONTINENTAL SAIGON

Nguyễn Long Nhật
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho khách sạn CONTINENTAL 

SAIGON

24 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho khu phức 

hợp cao ốc văn phòng 

thương mại dịch vụ, 

OFFICE-TEL và căn hộ, 

Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ 

Chí Minh

Vũ Quang Thép
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho khu phức hợp cao ốc văn phòng 

thương mại dịch vụ, OFFICE-TEL và căn hộ, 

Quận Phú



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

25 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện và 

lập dự toán cho tổ hợp 

chung cư kết hợp văn 

phòng Sky, Quận Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Phan Thanh Thiên
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Thiết kế chiếu sáng, cấp nguồn, tính toán phụ tải, 

tính toán lựa chọn thiết bị và dây dẫn, tính toán 

bù, lập dự toán công trình điện, vẽ sơ đồ nguyên 

lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng và sơ đồ 

chống sét cho tổ hợp chung cư kết hợp văn phòng 

Sky, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

26 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Điều khiển và giám sát tốc 

độ động cơ không đồng bộ 

ba pha bằng PLC và biến 

tần 

Đặng Việt Tiến
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Viết qui trình công nghệ, khai báo biến và địa chỉ, 

vẽ sơ đồ kết nối và kết nối PLC, viết chương trình 

điều khiển và tạo giao diện giám sát tốc độ động 

cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng PLC và biến tần

27 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình phân loại sản phẩm 

theo màu sắc sử dung PLC

Trần Lê Quốc Đại
Phạm Thị Xuân 

Hoa

Giới thiệu về băng tải và các lĩnh vực sử dụng 

băng tải; Tổng quan về dây chuyền phân loại sản 

phẩm theo màu; Tìm hiểu về bộ điều khiển PLC; 

Thiết kế mô điều khiển băng tải và phân loại sản 

phẩm theo màu dùng PLC; Chương trình điều 

khiển; Thi công mô hình điều khiển

28 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện cho văn phòng 

cao tầng

Ngô Quốc Doanh
Phạm Thị Xuân 

Hoa

Trình bày sơ lược về cung cấp điện cho văn phòng 

cao tầng; Trình bày bản vẽ mặt bằng và các thông 

số phụ tải; Tính toán phụ tải; Lựa chọn sơ đồ nối 

dây cho mạng cao áp, hạ áp, trạm biến áp; Chọn 

dây dẫn, thiết bị điện; Tính tổn thất điện áp, công 

suất, điện năng; Tính bù cosφ, nâng cao chất lượng 

điện năng; Thiết kế hệ thống chiếu sáng nhà cao 

tầng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

29 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện cho chung cư cao 

tầng

Hồ Hà Lê Duy
Phạm Thị Xuân 

Hoa

Trình bày sơ lược về cung cấp điện cho chung cư 

cao tầng; Trình bày bản vẽ mặt bằng và các thông 

số phụ tải; Tính toán phụ tải; Lựa chọn sơ đồ nối 

dây cho mạng cao áp, hạ áp, trạm biến áp; Chọn 

dây dẫn, thiết bị điện; Tính tổn thất điện áp, công 

suất, điện năng; Tính bù cosφ, nâng cao chất lượng 

điện năng; Thiết kế hệ thống chiếu sáng nhà cao 

tầng.

30 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình phân loại sản phẩm 

theo chiều cao sử dung 

PLC

Trần Lê Duy
Phạm Thị Xuân 

Hoa

Giới thiệu về băng tải và các lĩnh vực sử dụng 

băng tải; Tổng quan về dây chuyền phân loại sản 

phẩm theo chiều cao; Tìm hiểu về bộ điều khiển 

PLC; Thiết kế mô điều khiển băng tải và phân loại 

sản phẩm theo chiều cao dùng PLC; Chương trình 

điều khiển; Thi công mô hình điều khiển.

31 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế hệ thống điện 

năng lượng mặt trời độc 

lập

Nguyễn Văn 

Minh
Hiếu

Phạm Thị Xuân 

Hoa

Tìm hiểu về lưới điện nhỏ (Microgrid):

• Các nguồn phát từ năng lượng mặt trời, năng 

lượng gió, ắc quy tích trữ,…

• Các kiểu cấu hình Microgrid.

Lựa chọn cấu hình: Lựa chọn công suất các nguồn 

và phụ tải;  Lựa chọn bộ biến đổi điện áp.

Áp dụng phần mềm thiết kế Microgrid để thu được 

kết quả tối ưu: Trình bày cách cài đặt thông số; 

Kết quả thu được từ phần mềm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

32 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình phân loại sản phẩm 

theo chiều cao và dùng tay 

gắp

Trần Nguyền 

Tuấn
Khôi

Phạm Thị Xuân 

Hoa

Giới thiệu về băng tải và các lĩnh vực sử dụng 

băng tải; Tổng quan về dây chuyền phân loại sản 

phẩm theo chiều cao; Tìm hiểu về bộ điều khiển 

PLC; Thiết kế mô điều khiển băng tải và phân loại 

sản phẩm theo chiều cao dùng PLC và dùng tay 

gắp; Chương trình điều khiển; Thi công mô hình 

điều khiển.

33 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế mô hình hệ thống 

điều khiển đèn giao thông 

sử dụng PLC

Cao Huỳnh 

Anh
Kiên

Phạm Thị Xuân 

Hoa

Giới thiệu về hệ thống điều khiển đèn giao thông: 

Tìm hiểu về bộ điều khiển PLC; Thiết kế mô điều 

khiển đèn giao thông dùng PLC; Chương trình 

điều khiển; Thi công mô hình điều khiển.

34 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công mô hình 

bãi đỗ xe trục đứng kết 

hợp Showroom

Nguyễn Trần 

Tiến
Đạt Bùi Văn Hiền

Không gian bãi đỗ xe trong các thành phố lớn 

ngày cằng trở nên chật hẹp. Nhu cầu sử dụng mang 

tính chất đa năng sẽ tận dụng được những diện tích 

nhỏ hẹp vào việc cải tiến thành baaix đỗ xe kết 

hợp các phòng trưng bày ngay trước mặt tiền. Ý 

tưởng kết hợp giữa bãi đỗ xe trục dứng và 

showroom nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng những 

khoảng không nhỏ hẹp mà đắt đỏ tại các thành phố 

lớn

35 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công mô hình 

bãi đỗ xe trục đứng kết 

hợp Showroom

Huỳnh Tấn Diệp Bùi Văn Hiền

Mô hình nguồn phát năng lượng điện mặt trời 

công suất nhỏ nhằm nghiên cứu những tác động 

của môi trường lên hiệu suất phát điện của pin 

quang điện, từ đó đưa ra phương án vận hành phù 

hợp với những cấu trúc tải khác nhau



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

36 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công mô hình 

nguồn năng lượng mặt trời 

công suất nhỏ dùng Solar 

panel

Nguyễn Khắc Duy Bùi Văn Hiền

Mô hình nguồn phát năng lượng điện mặt trời 

công suất nhỏ nhằm nghiên cứu những tác động 

của môi trường lên hiệu suất phát điện của pin 

quang điện, từ đó đưa ra phương án vận hành phù 

hợp với những cấu trúc tải khác nhau

37 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công mô hình 

nhà kính sử dụng nguồn 

năng lượng mặt trời

Võ Thanh Thông Bùi Văn Hiền

Mô hình nhà kính từ lâu đã được phát triển rộng 

rãi. Tuy nhiên nhu cầu năng lượng của nó trong 

ngày khá lớn. Để tận dụng được triệt để nguồn 

năng lượng tự nhiên. Hệ thống pin mặt trời được 

sử dụng thay cho nguồn năng lượng truyền thống 

nhằm giảm chi phí sản xuất nâng cao hiệu suất và 

tính kinh tế của trang trại

38 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công mô hình 

tưới tiêu café ứng dụng 

nguồn năng lượng mặt trời

Nguyễn Công Vĩ Bùi Văn Hiền

Các nông trại thường sử dụng năng lượng cho tưới 

tiêu vào ban ngày. Trong khi đó, nguồn năng 

lượng mặt trời ban ngày rất dồi dào và dư thừa. 

Tận dụng ưu điểm đó, mô hình trang trại café sử 

dụng nguồn năng lượng mặt trời thay cho điện lưới 

được đề xuất và thực hiện trong nội dung đồ án

39 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế phần điện nhà 

máy điện mặt trời Thuậ 

Nam 12

Phan Đình Dương Bùi Văn Hiền

Tiếp cận công việc thi công nhà máy điện mặt trời 

trong thới gian thực tập. Cùng với những học hỏi 

từ thầy cô và thế hệ trước. Đề tài thiết kế phần 

điện nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 12 được 

thực hiện nhằm nâng cao hiểu biết và trao dồi 

thêm kinh nghiệm về hệ thống nhà máy điện mặt 

trời



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

40 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công mô hình 

xử lý nước thải sinh hoạt 

ứng dụng nguồn năng 

lượng mặt trời

Nguyễn Tuấn Kiệt Bùi Văn Hiền

Hệ thống xử lý nước thái sinh hoạt tại các cao ốc 

văn phòng chủ yếu hoạt động vào ban ngày. Với 

đặc điểm đó, để tiết kiệm năng lượng và nâng cao 

hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, Đề tài 

được hình thành nhằm giảm bớt nhu cầu sử dụng 

điện lưới trong những giờ cao điểm góp phần ổn 

định và cân bằng nhu cầu năng lượng

41 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết Kế Cấp Điện Và 

Bóc Khối Lượng Cho Tòa 

Nhà Agribank

Nguyễn Văn Vinh Bùi Văn Hiền

Đề tài như một bài kiểm tra tổng thể với nội dung 

thiết kế cấp điện cho một tòa nhà cao tầng. Bên 

cạnh đó, việc bóc tách khối lượng và lập dự toán 

các thiết bị phần điện cho công trình giúp em hiểu 

rõ hơn công việc sắp tới cho những bước đường 

lập nghiệp

42 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết Kế Cấp Điện Và 

Bóc Khối Lượng Lập Dự 

Toán Phần Điện Cao Ốc 

Lakeside Tower

Nguyễn Như Ý Bùi Văn Hiền

Lập dự toán công trình là một phần công việc 

chúng em đã được tiếp cận từ các môn học và quá 

trình thực tập và thực tế doanh nghiệp. Tuy nhiên 

để đánh giá khả năng hoàn thành công viêc thì đề 

tài như một bài kiểm tra nhằm nâng cao kinh 

nghiệm giúp chúng em có thêm kiến thức để sẵn 

sàng cho những công việc trong tương lai



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

43 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế mạch bám điểm 

phát công suất cực đại của 

PV mô phỏng bằng công 

cụ PSIM

Trần Đức Duy Bùi Văn Hiền

Mô phỏng các đặc tính của PV trong những điều 

kiện vận hành khác nhau giúp tìm ra đặc điểm của 

chúng trong quá trình vận hành để đạt được công 

suất tối đa. Có nhiều công cụ có thể mô phỏng 

hoạt động của PV tuy nhiên, nội dung đề tài sử 

dụng PSIM do tính linh hoạt, khả năng sẵn có của 

khác khối điều khiển và tính linh hoạt trong các 

thiết kế mạch. Đề tài giúp em hiểu thêm về khả 

năng hoạt động và ánh hưởng của môi trường đến 

hiệu suất phát điện của hệ thống PV

44 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công tủ ATS 

sử dụng bộ lập trình ZEN
Vòng Chủ Đông Chiêm Trọng Hiển

 - Xây dựng lưu đồ giải thuật hệ thống ATS.

 - Viết chương trình cho bộ lập trình Zen điều 

khiển tủ ATS.

 - Thi công tủ ATS với đầy đủ các điều kiện vận 

hành thực tế.

 - Vận hành mô hình.

 - Trình bày quyển báo cáo đồ án.

45 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công bộ điều 

khiển giám sát động cơ 

KĐB ba pha bằng điện 

thoại di động

Trần Thiện Hiếu Chiêm Trọng Hiển

 

- Xây dựng lưu đồ giải thuật điều khiển giám sát 

động cơ KĐB ba pha bằng điện thoại di động.

 - Viết chương trình điều khiển.

 - Thi công mô hình điều khiển giám sát động cơ 

KĐB ba pha bằng điện thoại di động với đầy đủ 

các điều kiện vận hành thực tế.

 - Vận hành mô hình.

 - Trình bày quyển báo cáo khóa luận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

46 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công bộ điều 

khiển tự động điều chỉnh 

Variac ba pha

Lê Nhật Khánh Chiêm Trọng Hiển

`

- Xây dựng lưu đồ giải thuật bộ điều khiển tự động 

điều chỉnh VARIAC

- Viết chương trình điều khiển

- Hỗ trợ thi công mô hình điều chỉnh tự động 

VARIAC với đầy đủ các điều kiện vận hành thực 

tế 

- Vận hành mô hình

- Trình bày quyển báo cáo khóa luận.

47 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Điều khiển máy phát xoay 

chiều ba pha
Lê Thành Tâm Chiêm Trọng Hiển

`Xây dựng lưu đồ giải thuật điều khiển máy phát 

xoay chiều ba pha.

- Thiết kế thi công bộ điều khiển.

- thi công mô hình điều khiển máy phát xoay chiều 

ba pha.

- Vận hành mô hình.

- trình bày báo cáo khóa luận.

48 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công mô hình 

điều khiển, giám sát động 

cơ KĐB ba pha bằng điện 

thoại di động

Trần Phước Hậu Chiêm Trọng Hiển

 

- Tìm hiểu lưu đồ giải thuật điều khiển giám sát 

động cơ KĐB ba pha bằng điện thoại di động.

 - Hỗ trợ viết chương trình điều khiển.

 - Thi công mô hình điều khiển giám sát động cơ 

KĐB ba pha bằng điện thoại di động với đầy đủ 

các điều kiện vận hành thực tế.

 - Vận hành mô hình.

 - Trình bày quyển báo cáo khóa luận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

49 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công mô hình 

điều khiển mobile động cơ 

3 pha dùng biến tần

Kiều Đỗ Đắc Khoa Chiêm Trọng Hiển

- Tìm hiểu lưu đồ giải thuật điều khiển mobile 

động cơ KĐB ba pha dùng biến tần.

 - Hỗ trợ viết chương trình điều khiển.

 - Thi công mô hình điều khiển mobile động cơ 

KĐB ba pha dùng biến tần với đầy đủ các điều 

kiện vận hành thực tế.

 - Vận hành mô hình.

 - Trình bày quyển báo cáo khóa luận.

50 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công bộ điều 

khiển mobile động cơ 3 

pha dùng biến tần

Lê Minh Tuấn Chiêm Trọng Hiển

- Xây dựng lưu đồ giải thuật điều khiển mobile 

động cơ KĐB ba pha dùng biến tần.

 - Viết chương trình điều khiển.

 - Hỗ trợ thi công mô hình điều khiển mobile động 

cơ KĐB ba pha dùng biến tần với đầy đủ các điều 

kiện vận hành thực tế.

 - Vận hành mô hình.

 - Trình bày quyển báo cáo khóa luận.

51 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công mô hình 

tự động điều chỉnh Variac 

3 pha

Nguyễn Mạnh Quỳnh Chiêm Trọng Hiển

- Tìm hiểu lưu đồ giải thuật tự động điều chỉnh 

Variac 3 pha

 - Hỗ trợ viết chương trình điều khiển

 - Thi công mô hình tự động điều chỉnh Variac 3 

pha với đầy đủ các điều kiện vận hành thực tế 

 - Vận hành mô hình

 - Trình bày quyển báo cáo khóa luận



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

52 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Điều hướng pin mặt trời
Trương 

Thanh
Sơn Chiêm Trọng Hiển

- Xây dựng lưu đồ giải thuật điều hướng pin mặt 

trời.

 - Viết chương trình điều khiển.

 - Thi công mô hình điều hướng pin mặt trời.

 - Vận hành mô hình.

 - Trình bày quyển báo cáo khóa luận.

53 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện cho 

xưởng sản xuất bao bì 

Vương Ngọc dùng điện 

lưới kết hợp hệ thống điện 

mặt trời hòa lưới 160kW

Hà Xuân Cường Phan Xuân Lễ

- Giới thiệu tổng quan đề tài 

- Thiết kế chiếu sáng 

- Tính toán mạch động lực

- Tính toán chọn trạm biến áp và bù công suất 

phản kháng

- Tính toán ngắn mạch và tổn thất điện áp

- Tính toán chọn khí cụ bảo vệ và dây dẫn 

- Tính toán hệ thống điện mặt trời hòa lưới 160kW

- Tính toán hệ thống chống sét

- Kết luận

54 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiêt kế hệ thống điện mặt 

trời hòa lưới 220kwp cho 

Công ty hóa mỹ phẩm 

Hoàng Phúc Thịnh

Nguyễn Hà Đô Phan Xuân Lễ

- Tổng quan về đề tài

- Các hệ thống năng lượng mặt trời

- Giới thiệu về tấm pin mặt trời và inverter hòa lưới

- Thiết kế hệ thống đỡ pin mặt trời

- Tính toán và chọn các thiết bị trong hệ thống

- Thiết kế sơ đồ đấu nối giữa các thiết bị trong hệ 

thống

- Thiết kế hệ thống chống sét

- Lập dự toán cho công trình

- Kết luận



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

55 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiêt kế hệ thống điện mặt 

trời hòa lưới cho Công ty 

cổ phần An Hưng có công 

suất hòa lưới 990kW

Lê Văn Đức Phan Xuân Lễ

Nội dung khoá luận tốt nghiệp được trình bày bao 

gồm 8 chương: 

- Giới thiệu tổng quan về đề tài.

- Giới thiệu các hệ thống mặt trời phổ biến 

- Giới thiệu tấm pin và thiết bị hòa lưới

- Thiết kế phần khung giá đỡ cho hệ thống pin mặt 

trời

- Thiết kế phần điện và tính chọn trạm biến áp

- Tính toán chống sét cho hệ thống

- Lập dự toán công trình.

- Kết luận

56 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiêt kế hệ thống điện mặt 

trời hòa lưới cho Công ty 

nhựa Phát Đạt có công 

suất hòa lưới 430kW

Đỗ Minh Hiếu Phan Xuân Lễ

- Giới thiệu tổng quan công trình

- Giới thiệu các hệ thống điện mặt trời phổ biến

- Giới thiệu tấm pin và thiết bị Inverter hòa lưới

- Thiết kế hệ thống giá đỡ cho hệ thống pin mặt trời

- Thiết kế phần điện và tính chọn trạm biến áp

- Tính toán chống sét cho hệ thống

- Lập dự toán công trình

- Kết luận.

57 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện cho 

chung cư SGC Nguyễn 

Văn Luông

Nguyễn Thái Hòa Phan Xuân Lễ

`

- Tổng quan về công trình chung cư SGC 

- Thiết kế chiếu sang cho chung cư bằng phần 

mềm Dialux 

- Xác định phụ tải công trình 

- Tính chọn máy biến áp và bù công suất phản 

kháng 

- Tính toán chọn thiết bị bảo vệ và dây dẫn 

- Tính toán ngắn mạch và sụt áp. 

- Tính nối đất và chống sét bảo vệ công trình. 

- Lập dự toán cho công trình



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

58 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiêt kế hệ thống điện mặt 

trời hòa lưới cho Công ty 

TNHH Trầm Hương 

Hoàng Giang có công suất 

hòa lưới 240kW

Nguyễn Như Hoàng Phan Xuân Lễ

`

- Tổng quan về đề tài

- Các hệ thống năng lượng mặt trời

- Giới thiệu về tấm pin mặt trời và inverter hòa lưới

- Thiết kế hệ thống đỡ pin mặt trời

- Tính toán và chọn các thiết bị trong hệ thống

- Thiết kế sơ đồ đấu nối giữa các thiết bị trong hệ 

thống

- Thiết kế hệ thống chống sét

- Lập dự toán cho công trình

- Kết luận

59 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiêt kế hệ thống điện mặt 

trời hòa lưới 250kW cho 

Công ty cơ khí AT 

Machining -TPHCM

Nguyễn 

Trương Việt
Hoàng Phan Xuân Lễ

`

- Tổng quan về đề tài

- Các hệ thống năng lượng mặt trời

- Giới thiệu về tấm pin mặt trời và inverter hòa lưới

- Thiết kế hệ thống đỡ pin mặt trời

- Tính toán và chọn các thiết bị trong hệ thống

- Thiết kế sơ đồ đấu nối giữa các thiết bị trong hệ 

thống

- Thiết kế hệ thống chống sét

- Lập dự toán cho công trình

- Kết luận

60 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế cung cấp điện cho 

dự án Pecc2
Huỳnh Anh Khải Phan Xuân Lễ

`

- Tổng quan

- Thiết kế chiếu sáng cho dự án

- Xác định phụ tải công trình 

- Tính chọn máy biến áp và bù công suất phản 

kháng 

- Tính toán chọn thiết bị bảo vệ và dây dẫn 

- Tính toán ngắn mạch và sụt áp. 

- Tính nối đất và chống sét bảo vệ công trình.

- Lập dự toán cho công trình



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

61 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiêt kế hệ thống điện mặt 

trời hòa lưới cho Công ty 

Cổ phần giày Thăng Long 

có công suất hòa lưới 

330kW

Nguyễn 

Thanh
Phong Phan Xuân Lễ

`

- Tổng quan về đề tài

- Các hệ thống năng lượng mặt trời

- Giới thiệu về tấm pin mặt trời và inverter hòa lưới

- Thiết kế hệ thống đỡ pin mặt trời

- Tính toán và chọn các thiết bị trong hệ thống

- Thiết kế sơ đồ đấu nối giữa các thiết bị trong hệ 

thống

- Thiết kế hệ thống chống sét

- Lập dự toán cho công trình

- Kết luận

62 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế hệ thống điện mặt 

trời hòa lưới 550kW cho 

Công ty thép Ngọc Chính 

Phú Yên

Phạm Chí Phong Phan Xuân Lễ

`

- Tổng quan về đề tài

- Các hệ thống năng lượng mặt trời

- Giới thiệu về tấm pin mặt trời và inverter hòa lưới

- Thiết kế hệ thống đỡ pin mặt trời

- Tính toán và chọn các thiết bị trong hệ thống

- Thiết kế sơ đồ đấu nối giữa các thiết bị trong hệ 

thống

- Thiết kế hệ thống chống sét

- Lập dự toán cho công trình

- Kết luận

63 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và lập dự toán 

công trình nhà máy điện 

năng lượng mặt trời 

KBANG có công suất hòa 

lưới 880kW

Nguyễn Việt Ý Phan Xuân Lễ

`

- Tổng quan về đề tài

- Giới thiệu các hệ thống điện năng lượng mặt trời 

phổ biến

- Hệ thống điện năng lượng mặt trời

- Thiết kế phần khung giá đỡ hệ thống

- Thiết kế phần điện

- Tính toán hệ thống chống sét

- Lập dự toán công trình Kết luận



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

64 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Mô hình phân loại sản 

phẩm theo màu sắc
Hà Thanh Bình Võ Song Vệ

`

Thi công phần cứng, viết chương trình PLC điều 

khiển hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc.

65 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Mô hình phân loại sản 

phẩm theo chiều cao
Nguyễn Ngọc Hải Võ Song Vệ

Thi công phần cứng, viết chương trình PLC điều 

khiển hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao.

66 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Hệ thống nhận dạng màu 

sắc dùng PLC S7-1200
Nguyễn Duy Minh Võ Song Vệ

Thi công phần cứng, viết chương trình PLC điều 

khiển hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc.

67 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Phân loại sản phẩm phi 

kim và kim loại sử dụng 

PLC S7-1200

Võ Xuân Hoang Võ Song Vệ

Thi công phần cứng, viết chương trình PLC điều 

khiển hệ thống Phân loại sản phẩm phi kim và kim 

loại sử dụng PLC S7-1200

68 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Phân loại sản phẩm theo 

chất liệu PLC S7-1200

Trần Lê 

Phong
Quan Võ Song Vệ

Thi công phần cứng, viết chương trình PLC điều 

khiển hệ thống Phân loại sản phẩm theo chất liệu 

PLC S7-1200

69 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Mô hình dây chuyền chiếc 

rót sản phẩm
Lê Vinh Thắng Võ Song Vệ

Thi công phần cứng, viết chương trình PLC điều 

khiển hệ thống Mô hình dây chuyền chiếc rót sản 

phẩm

70 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Mô hình dây chuyền đóng 

chai sản phẩm
Võ Trân Vũ Võ Song Vệ

Thi công phần cứng, viết chương trình PLC điều 

khiển hệ thống Mô hình dây chuyền đóng chai sản 

phẩm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

71 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Hệ thống phân loại sản 

phẩm theo khối lượng sử 

dụng PLC S7-1200

Lê Ngọc Huy Võ Song Vệ

Thi công phần cứng, viết chương trình PLC điều 

khiển hệ thống phân loại sản phẩm theo khối 

lượng sử dụng PLC S7-1200

72 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Phân loại sản phẩm theo 

màu dùng PLC S7-1200

Nguyễn 

Hoàng
Thiện Võ Song Vệ

Thi công phần cứng, viết chương trình PLC điều 

khiển hệ thống Phân loại sản phẩm theo màu dùng 

PLC S7-1200

73 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Điều khiển và giám sát hệ 

thống đếm và đóng thùng 

cho sản phẩm dùng PLC

Từ Huỳnh Đăng Đoàn Xuân Nam

 `

+ Tìm hiểu cơ sở lý thuyết chung về: hệ thống 

truyền động băng tải, các loại cảm biến, tập lệnh 

PLC…

 +  Lập trình mô phỏng trên PLC

 +  Xây dựng giao diện giám sát và điều khiển cho 

hệ thống theo yêu cầu công nghệ

 +  Thi công mô hình thực

 + Chạy thực nghiệm lấy kết quả

 + Viết báo cáo, trình bày theo mẫu quy định.

 + Tìm hiểu cơ sở lý thuyết chung về: hệ thống 

truyền động băng tải, các loại cảm biến, tập lệnh 

PLC…

 +  Lập trình mô phỏng trên PLC

 +  Xây dựng giao diện giám sát và điều khiển cho 

hệ thống theo yêu cầu công nghệ

 +  Thi công mô hình thực

 + Chạy thực nghiệm lấy kết quả

 + Viết báo cáo, trình bày theo mẫu quy định.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

74 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Điều khiển và giám sát hệ 

thống phân loại sản phẩm
Trần Minh Luân Đoàn Xuân Nam

`+ Tìm hiểu cơ sở lý thuyết chung về: hệ thống 

truyền động băng tải, các loại cảm biến, tập lệnh 

PLC…

 +  Lập trình mô phỏng trên PLC

 +  Xây dựng giao diện giám sát và điều khiển cho 

hệ thống theo yêu cầu công nghệ

 +  Thi công mô hình thực

 + Chạy thực nghiệm lấy kết quả

 + Viết báo cáo, trình bày theo mẫu quy định.

75 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Điều khiển và giám sát hệ 

thống đèn giao thông theo 

thời gian thực

Đoàn Xuân Minh Đoàn Xuân Nam

 `

+ Tìm hiểu cơ sở lý thuyết chung về: hệ thống đèn 

giao thông, nguyên lý điều khiển, tập lệnh PLC…

 + Viết chương trình điều khiển và giám sát theo 

các yêu cầu: Hệ thống hoạt động 2 chế độ: tay và 

tự động. Chế độ tay: nút nhấn chọn tuyến và có 

đèn báo cho từng tuyến đang hoạt động. Chế độ tự 

động: hoạt động theo thời gian thực. Ở khung giờ 

23h00 đến 05h00 cho đèn vàng 2 tuyến nhấp nháy. 

Khung giờ còn lại hoạt động bình thường theo thời 

gian cài đặt.

 +  Lập trình mô phỏng trên PLC

 +  Xây dựng giao diện giám sát và điều khiển cho 

hệ thống theo yêu cầu công nghệ

 +  Thi công mô hình thực

 + Chạy thực nghiệm lấy kết quả

 + Viết báo cáo, trình bày theo mẫu quy định.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Điện - 

Điện tử

Điều khiển giữ ổn định 

nhiệt độ cho hệ thống lò 

nhiệt dùng PID

Vũ Việt Thắng Đoàn Xuân Nam

 `

+ Tìm hiểu cơ sở lý thuyết chung về: cơ cấu biến 

tần, động cơ không đồng bộ 3 pha…

 + Tìm hiểu các giải thuật điều chế độ rộng xung 

cho hệ biến tần 2 bậc.

 + Thiết kế và thi công mô hình biến tần

 + Chạy thực nghiệm lấy kết quả

 + Viết báo cáo, trình bày theo mẫu quy định.
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Điện - 

Điện tử

Thiế kế mô hình PLC, và 

ứng dụng mô hình thiết kế 

trong điều khiển hệ thống 

đèn giao thông

Huỳnh Thiệu Vinh Đoàn Xuân Nam

`

+ Tìm hiểu cơ sở lý thuyết chung về: sơ đồ nguyên 

lý PLC, phần mềm thiết kế mạch, phần mềm Lập 

trình PLC, nguyên lý hoạt động của hệ thống đèn 

giao thông

+ thiết kế sơ đồ ngyên lý PLC

+ Gia công và kiểm tra các tính năng của mô hình 

PLC

+  Thi công mô hình đèn giao thông sử dụng PLC 

nhóm đã Gia công

+ Chạy thực nghiệm lấy kết quả

+ Viết báo cáo, trình bày theo mẫu quy định.
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Điện - 

Điện tử

Robot tìm đường đi trong 

mê cung
Trần Hoàng Vinh Đoàn Xuân Nam

 `

+ Tìm hiểu cơ sở lý thuyết chung về: cơ cấu robot, 

các loại cảm biến, phần mềm lập trình…

 + Tìm hiểu các giải thuật tìm kiếm đường đi trong 

mê cung

 + Thiết kế và thi công mô hình robot

 + Lập trình robot theo giải thuật đã đề xuất để tìm 

đường đi trong mê cung

 + Chạy thực nghiệm lấy kết quả

 + Viết báo cáo, trình bày theo mẫu quy định.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế mô hình PLC, và 

ứng dụng mô hình thiết kế 

trong điều khiển hệ thống 

chuyển nguồn tự động ATS

Phạm Thanh Nguyên Đoàn Xuân Nam

`

+ Tìm hiểu cơ sở lý thuyết chung về: sơ đồ nguyên 

lý PLC, phần mềm thiết kế mạch, phần mềm Lập 

trình PLC, nguyên lý hoạt động của hệ thống tự 

động chuyển nguồn

+ thiết kế sơ đồ nguyên lý PLC

+ Gia công và kiểm tra các tính năng của mô hình 

PLC

+  Thi công mô hình tủ ATS sử dụng PLC nhóm 

đã Gia công

+ Chạy thực nghiệm lấy kết quả

+ Viết báo cáo, trình bày theo mẫu quy định.
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Điện - 

Điện tử

Phân loại sản phẩm theo 

chiều cao dùng PLC
Lê Ngọc Điệp Văn Tấn Lượng

`

Trong đề tài này, mô hình “Phân loại sản phẩm 

theo chiều cao dùng PLC” đã được thiết kế chế 

tạo. Trong đó, phần cơ sở lý thuyết về PLC và các 

linh kiện điện tử đã được nghiên cứu và giới thiệu 

chi tiết. Ngoài ra, việc thiết kế phần cứng kết hợp 

với việc lập trình PLC đã được thực hiện. Với mô 

hình phần cứng được thiết kế, việc thử nghiệm đã 

được tiến hành và việc phân loại được sản phẩm 

có chiều cao khác nhau đã thể hiện kết quả tương 

đối chính xác.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Điện - 

Điện tử

Ứng dụng của PLC phân 

loại sản phẩm theo màu sắc
Nguyễn Minh Thời Văn Tấn Lượng

`

Trong đề tài này, mô hình “Ứng dụng của PLC 

phân loại sản phẩm theo màu sắc” đã được thiết kế 

chế tạo. Trong đó, phần cơ sở lý thuyết về PLC và 

các cảm biến đã được giới thiệu chi tiết. Ngoài ra, 

việc thiết kế phần cứng và lập trình PLC đã được 

thực hiện. Từ đó, sản phẩm mô hình phần cứng 

được thiết kế, thử nghiệm và việc phân loại được 

sản phẩm theo các màu sắc khác nhau đã thể hiện 

và cho kết quả tương đối chính xác. 
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Điện - 

Điện tử

Mô hình hệ thống chiết rót 

và đóng nắp chai
Lương Xuân Tình Văn Tấn Lượng

Trong đề tài này, mô hình “Mô hình hệ thống chiết 

rót và đóng nắp chai” đã được thiết kế chế tạo.  

Trong đó, phần lý thuyết về PLC và các linh kiện 

đã được nghiên cứu. Ngoài ra, việc thiết kế phần 

cứng và lập trình PLC sử dụng GX Works2 đã 

được thực hiện. Từ đó, sản phẩm mô hình phần 

cứng được thiết kế, thử nghiệm và dây chuyền sản 

xuất tự động đã cho kết quả tương đối chính xác, 

chương trình điều khiển đáp ứng đúng yêu cầu của 

hệ thống.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Điện - 

Điện tử

Vườn thông minh dùng IoT Nguyễn Trần Tuấn Văn Tấn Lượng

Trong đề tài này, mô hình “Thiết kế mô hình vườn 

thông minh dùng IoT” đã được thực hiện.  Trong 

đó, phần lý thuyết đặc tính của cây trong vườn và 

cơ sở lý thuyết về các linh kiện như cảm biến, vi 

điều khiển, động cơ… đã được nghiên cứu chi tiết. 

Ngoài ra, việc thiết kế mô hình phần cứng và lập 

trình IoT với các ứng dụng khác nhau của vườn 

thông minh đã được thực hiện. Với mô hình được 

thiết kế này, việc thử nghiệm được tiến hành và 

cho kết quả tương đối tốt, với nhiều ứng dụng 

khác nhau đối với loại cây trong vườn
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình giám sát, điều khiển 

phân loại sản phẩm bằng 

phần mềm Labview

Lê Hải Đăng Ngô Hoàng Ấn

- Đề tài nghiên cứu, thiết kế giao diện điều khiển 

trên phần mềm Labview nhúng Arduino

- Thiết kế và thi công mô hình phần cứng phân 

loại sản phẩm cân nặng và màu sắc

- Giám sát và điều khiển công đoạn phân loại sản 

phẩm qua giao diện máy tính
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình điều khiển thiết bị 

qua mạng

Bùi Hiền Duy Ngô Hoàng Ấn

- Đề tài nguyên cứu điều khiển tắt mở thiết bị tại 

chỗ, kết hợp từ xa

- Thiết kế và thi công mô hình phần cứng điều 

khiển

- Thiết kế giao diện web để điều khiển qua máy 
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Điện - 

Điện tử

Ứng dụng xử lý ảnh phân 

loại cà chua theo màu sắc 

và kích thước

Lê Quốc Duy Ngô Hoàng Ấn

 - Đề tài nghiên phần cứng Raspberry Pi 3B+, 

nghiên cứu xử lý ảnh dựa trên thư viện OpenCV 

và ngôn ngữ lập trình Python

 - Xây dựng mô hình phần cứng

 - Giao diện niển thị trên VNC Viewer



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình nhận dạng khuôn mặt
Trần Cảnh Hải Ngô Hoàng Ấn

 - Đề tài nguyên cứu ngôn ngữ lập trình Python, 

phần cứng Rasperry, thư viện OpenCV

 - Thiết kế và thi công mô hình phần cứng 

 - Xây dựng giải thuật xử lý ảnh để nhận dạng 

khuôn mặt
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công vườn 

rau thông minh
Lê Đức Trung Hiếu Ngô Hoàng Ấn

 - Đề tài nguyên cứu hệ thống IOT và ứng dụng 

cho vườn rau thông minh.

 - Xây dựng mô hình vườn trồng rau với hệ thống 

điều khiển: tự động hoặc bằng tay.

 - Giám sát và điều khiển hệ thống qua wifi hoặc 

mạng internet.  
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Điện - 

Điện tử

Ứng dụng xử lý ảnh nhận 

dạng cửa chỉ để điều khiển 

bàn tay robot

Võ Minh Hiếu Ngô Hoàng Ấn

- Đề tài nghiên cứu ngôn ngữ lập trình Python, 

phần cứng Raspberry Pi, thư viện OpenCV

-  Xây dựng giải thuật nhận dạng cử chỉ bàn tay

-  Thiết kế thi công mô hình bàn tay robot

-  Lập trình điều khiển nhận dạng và điều khiển 

bàn tay robot
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Điện - 

Điện tử

Điều khiển cánh tay Robot 

bằng ứng dụng xử lý ảnh 

nhận dạng cử chỉ cánh tay

Nguyễn 

Trọng
Nhân Ngô Hoàng Ấn

- Đề tài nghiên cứu ngôn ngữ lập trình Python, 

phần cứng Raspberry Pi, thư viện OpenCV

- Xây dựng giải thuật nhận dạng cử chỉ cánh tay

- Thiết kế và thi công mô hình phần cứng cánh tay 

robot

- Lập trình phần mềm điều khiển robot theo cử chỉ 

cánh tay



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Điện - 

Điện tử

Thiết mô hình phân loại 

sản phẩm theo chiều cao 

và màu sắc

Cao Hoàng 

Ngọc
Bin Lê Thành Tới

 

- Thiết kế mạch điều khiển

 - Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm 

 - Lập trình điều khiển
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế bộ Giải mã AES
Phạm Linh 

Minh
Chiêu Lê Thành Tới

- Tìm hiểu lý thuyết chuẩn mã hóa AES 

(Advanced Encryption Standard).

- Tìm hiểu ngôn ngữ Verilog.

- Xây dựng mô hình mã hóa AES.

- Lập trình, mô phỏng kiểm tra chức năng mô hình.
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế mô hình máy rửa 

tay và đo thân nhiệt
Lê Trung Kiên Lê Thành Tới

- Tìm hiểu các loại cảm biến đo nhiệt độ, phát hiện 

vật cản, các mô hình của máy rửa tay hiện nay.

- Thiết kế mô hình máy rửa tay, kết hợp đo than 

nhiệt.

- Lập trình điều khiển
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế mô hình máy rửa 

tay và đo thân nhiệt
Đỗ Văn Tú Lê Thành Tới

- Tìm hiểu các loại cảm biến đo nhiệt độ, phát hiện 

vật cản, các mô hình của máy rửa tay hiện nay.

- Thiết kế mô hình máy rửa tay, kết hợp đo than 

nhiệt.

- Lập trình điều khiển

95 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế mô hình chống 

trộm, báo cháy, báo khói
Ngô Thành Kiệt Lê Thành Tới

- Tìm hiểu các loại cảm biến chống trộm, báo 

khói, báo cháy.

- Tìm hiểu kit điều khiển.

- Xây dựng mô hình và lập trình điều khiển.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Điện - 

Điện tử

Thiết bộ vi xử lí RISC 16 

bit
Trần Minh Quang Lê Thành Tới

- Tìm hiểu cấu trúc bộ vi xử lý RISC, tập lệnh.

- Viết Code Verilog mô tả cấu trúc.

- Lập trình mô phỏng và thử nghiệm trên FPGA.
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Điện - 

Điện tử

Thiết bộ vi xử lí RISC 16 

bit
Đỗ Thị Thúy Lê Thành Tới

- Tìm hiểu cấu trúc bộ vi xử lý RISC, tập lệnh.

- Viết Code Verilog mô tả cấu trúc.

- Lập trình mô phỏng và thử nghiệm trên FPGA.
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế LED quảng cáo 

thông minh

Phan Phạm 

Công
Trứ Hồ Văn Khương

Thiết kế bảng đèn LED quảng cáo thông minh cho 

phép người dùng có thể tự thay đổi dòng chữ 

quảng cáo
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công khóa 

cửa thông minh có báo 

trộm

Phạm Thiên Ấn Hồ Văn Khương

Thiết kế khóa cửa thông minh với chức năng 

mở/đóng cửa bằng mật mã và báo động qua tin 

nhắn và loa khi nhập mật khẩu sai nhiều lần
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công máy 

trợ thở cho bệnh nhân
Hà Đào Tuấn Anh Hồ Văn Khương

Thiết kế máy trợ thở cho bệnh nhân phục vụ công 

tác hổ trợ và điều trị bệnh nhân liên quan đến 

đường hô hấp
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình nhà thông minh
Hà Đức Anh Hồ Văn Khương

Thiết kế nhà thông minh với nhiều tính năng tiện 

ích phục vụ đời sống hằng ngày ngày càng tốt hơn



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình nông trại thông minh
Lê Quốc Bình Hồ Văn Khương

Thiết kế mô hình thu nhỏ của nông trại thông minh 

cho phép theo dõi các điều kiện môi trường tự 

động và thực hiện các điều khiển cần thiết khi có 

sự thay đổi của môi trường
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công robot 

quan trắc môi trường phục 

vụ đội cứu hộ chữa cháy

Nguyễn Văn Hiếu Hồ Văn Khương

Thiết kế robot quan trắc môi trường phục vụ đội 

cứu hộ trong các môi trường cứu hộ nguy hiểm 

như nhà máy hóa chất, các xưởng vật liệu nguy 

hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho đội ngủ cứu hộ
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Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình máy khoa mạch in 

điều khiển tự động

Lê Huy Hùng Trần Thanh Trang

Thiết kế và thi công mô hình Máy khoan mạch in 

điều khiển tự động có các chức năng: Điều khiển 

theo chương trình số, Truyền động bằng động cơ 

bước, Điều khiển và giám sát mô hình thông qua 

máy tính.

105 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình máy ấp trứng
Nguyễn Quốc Huy Trần Thanh Trang

Thiết kế và thi công mô hình máy ấp trứng có các 

chức năng: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm. …., Khống 

chế và cài đặt được nhiệt độ trong phạm vi ấp 

trứng chuyên dụng, Hiển thị các thông số lên app 

và lên màn hình LCD, Điều khiển và giám sát thiết 

bị từ xa thông qua wifi.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

106 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình hệ thống báo cháy, 

báo trộm

Lê Trung Kiên Trần Thanh Trang

Thiết kế và thi công mô hình hệ thống báo cháy, 

báo trộm có các chức năng: Cảm biến gas, cảm 

biến nhiệt, cảm biến chuyển động, Hiển thị các 

thông số lên màn hình LCD, Khi có sự cố cháy 

hoặc có trộm đột nhập thì hệ thống phát chuông 

báo động và gửi tin nhắn SMS tới chủ nhà.

107 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình đếm và phân loại sản 

phẩm theo màu sắc

Đỗ Thành Luân Trần Thanh Trang

Thiết kế và thi công mô hình đếm và phân loại sản 

phẩm theo màu sắc có các chức năng: Cảm biến 

đếm và phân loại sản phẩm theo màu sắc, cảm 

biến tiệm cận.., Hiển thị số lượng và thông số sản 

phẩm trên màn hình LCD và qua app điện thoại, 

Điều khiển và giám sát băng tải qua điện 

thoại/máy tính.

108 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công máy 

in 3D
Đặng Minh Lý Trần Thanh Trang

Thiết kế và thi công mô hình máy in 3D có các 

chức năng: Dùng mực in 3D: PLA, TPU hoặc 

ABS, PETG…; Điều khiển bằng máy tính thông 

qua cáp kết nối, có khe cắm thẻ nhớ SD, hiển thị 

các thông số lên màn hình LCD; Độ phân giải: 

Tùy chỉnh theo phần mềm Cura, Simplify 3d … 

lên đến 0,06mm; Máy có thể in trên mọi phần 

mềm in 3D thông dụng như Cura, Repieter host, 

simfly, slicr…

109 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình nhà thông minh
Phan Nhật Quân Trần Thanh Trang

Thiết kế và thi công mô hình nhà thông minh có 

các chức năng: cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm 

biến khí gas, cảm biến hồng ngoại, . ….; Điều 

khiển và giám sát thiết bị điện từ xa thông qua 

wifi; Mô hình mô phỏng ngôi nhà trong thực tế với 

sự phân bố hợp lý các hệ thống đi kèm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

110 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Kho hàng thông minh Nguyễn Quốc Sinh Hoàng Đắc Huy
Thiết kế hệ thống kho hàng sử dụng công nghệ 

RFID để kiểm soát hệ thống.

111 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế mô hình cánh tay 

robot kết hợp xe điều 

khiển bằng điện thoại

Nguyễn Ngọc Tài Hoàng Đắc Huy
Thiết kế mô hình cánh tay robot kết hợp xe điều 

khiển bằng điện thoại thông qua hệ thống blutooth.

112 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình robot Scada song song
Võ Thành Tuấn Hoàng Đắc Huy

Thiết kế và thi công mô hình robot Scada song 

song sử dụng động cơ bước.

113 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế máy cắt gỗ tự 

động
Nguyễn Ngọc Sơn Hoàng Đắc Huy

Thiết kế máy cắt gỗ tự động có chức năng thay đổi 

kích thước cần cắt.

114 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Bãi giữ xe thông minh Ngô Minh Tân Hoàng Đắc Huy
Bãi giữ xe thông minh dùng công nghệ RFID trong 

nhận dạng.

115 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công thang 

máy tải hàng 3 tầng
Nguyễn Quốc Tấn Hoàng Đắc Huy

Thiết kế và thi công thang máy tải hàng 3 tầng 

dùng PLC.

116 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công máy 

khoan tự động

Trương 

Thành
Tân Hoàng Đắc Huy

Thiết kế và thi công máy khoan tự động dạng XYZ 

dùng động cơ bước.

117 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình cánh tay Robot
Nguyễn Văn Nhật Trần Trọng Hiếu

Thiết kế và thi công mô hình cánh tay Robot; tìm 

hiểu nguyên lý hoạt động; thiết kế mô hình thu 

nhỏ.

118 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình cung cấp thiết bị điện
Nguyễn Văn Quy Trần Trọng Hiếu

Thiết kế và thi công mô hình cung cấp thiết bị 

điện; tìm hiểu nguyên lý hoạt động mô hình thưc 

tế; thiết kế mô hình thu nhỏ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

119 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình cung cấp linh kiện 

điện tử

Phan Nguyễn 

Thế
Thuấn Trần Trọng Hiếu

Thiết kế và thi công mô hình cung cấp linh kiện 

điện tử; tìm hiểu nguyên lý hoạt động các mô hình 

thực tế; thiết kế mô hình thu nhỏ.

120 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình cung cấp dây
Lâm Hoàng Tuấn Trần Trọng Hiếu

Thiết kế và thi công mô hình cung cấp dây; tìm 

hiểu nguyên lý hoạt động các mô hình thực tế; 

thiết kế mô hình thu nhỏ.

121 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình phân loại sản phẩm
Đỗ Hoàng Việt Trần Trọng Hiếu

Thiết kế và thi công mô hình phân loại sản phẩm; 

tìm hiểu nguyên lý hoạt động các mô hình thực tế; 

thiết kế mô hình thu nhỏ.

122 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình máy bán sách tự động
Ngô Quang Vinh Trần Trọng Hiếu

Thiết kế và thi công mô hình máy bán sách tự 

động; tìm hiểu nguyên lý hoạt động các mô hình 

thực tế; thiết kế mô hình thu nhỏ.

123 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình máy không người lái
Trần Văn Vỹ Trần Trọng Hiếu

Thiết kế và thi công mô hình máy bay không 

người lái - cở nhỏ, tầm thấp; tìm hiểu nguyên lý 

hoạt động các mô hình thực tế; thiết kế mô hình 

thu nhỏ.

124 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công hệ 

thống phân loại sản phẩm 

theo màu sắc

Nguyễn Mai Thức Lê Khắc Sinh

Thiết kế, thi công mô hình băng chuyền có khả 

năng phân loại sản phẩm theo màu sắc sử dụng 

công nghệ xử lý ảnh; tìm hiểu nguyên lý hoạt động 

các mô hình thực tế; thiết kế mô hình thu nhỏ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

125 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công hệ 

thống phân loại sản phẩm 

theo hình dạng

Nguyễn Bình 

Dương
Tiển Lê Khắc Sinh

Thiết kế, thi công mô hình băng chuyền có khả 

năng phân loại sản phẩm theo hình dạng sử dụng 

công nghệ xử lý ảnh; tìm hiểu nguyên lý hoạt động 

các mô hình thực tế; thiết kế mô hình thu nhỏ.

126 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công hệ 

thống khóa cửa mật mã có 

báo sự cố qua tin nhắn 

SMS

Hồ Như Tín Lê Khắc Sinh

Thiết kế và thi công mô hình khóa cửa điều khiển 

bằng mật mã và vân tay có khả năng bảo vệ báo sự 

cố qua tin nhắn SMS; tìm hiểu nguyên lý hoạt 

động các mô hình thực tế; thiết kế mô hình thu 

nhỏ.

127 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế Amply chất lượng 

cao điều khiển bằng giọng 

nói

Tăng Minh Toại Lê Khắc Sinh

Thiết kế, thi công amply chất lương cao sử dụng vi 

điều khiển điều khiển bằng giọng nói; tìm hiểu 

nguyên lý hoạt động mô hình thực tế; thiết kế mô 

hình thu nhỏ.

128 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình chiếc rót nước tự 

động

Nguyễn Xuân Trọng Lê Khắc Sinh

Thiết kế, thi công giám sát hệ thống chiết rót nước 

tự động sử dụng vi điều khiển ; tìm hiểu nguyên lý 

hoạt động mô hình thưc tế; thiết kế mô hình thu 

nhỏ.

129 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế mô hình tự động 

điều hướng pin mặt trời
Nguyễn Tiến Vĩ Lê Khắc Sinh

Thiết kế và thi công mô hình tự động điều hướng 

pin mặt trời, mạch nghịch lưu chuyển điện DC 

thành AC; tìm hiểu nguyên lý hoạt động các mô 

hình thực tế; thiết kế mô hình thu nhỏ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

130 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công giám sát 

điều khiển mô hình thang 

máy 4 tầng sử dụng PLC 

Siemens S7-1200

Hồ Phát Đạt Lê Minh Thanh

Thiết kế và thi công giám sát mô hình thang máy 4 

tầng dùng PLC S7-1200; tìm hiểu nguyên lý hoạt 

động mô hình; thiết kế mô hình thu nhỏ và lập 

trình hệ thống giám sát hoạt động.

131 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công giám sát 

điều khiển mô hình chiết 

rót và đóng nắp tự động sử 

dụng PLC Siemens S7-

1200

Nguyễn Xuân Diễm Lê Minh Thanh

Thiết kế, thi công giám sát hệ thống chiết rót và 

đóng nắp chai tự động sử dụng PLC S7-1200 ; tìm 

hiểu nguyên lý hoạt động mô hình thưc tế; thiết kế 

mô hình thu nhỏ.

132 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế, thi công giám sát 

điều khiển mô hình cánh 

tay robot học vị trí dựa 

trên nền tảng card 

Ardunino

Thái Minh Thiện Lê Minh Thanh

Thiết kế và thi công mô hình cánh tay robot 6 bậc 

tự do có khả năng học được vị trí điều khiển dựa 

trên nền tảng Arduino; tìm hiểu nguyên lý hoạt 

động các mô hình thực tế; thiết kế mô hình thu 

nhỏ.

133 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công hệ 

thống phân loại sản phẩm 

theo màu sắc sử dụng 

công nghệ xử lý ảnh dựa 

nền tảng Raspberrry

Lê Việt Hoàng Lê Minh Thanh

Thiết kế, thi công mô hình cánh tay robot song 

song có khả năng phân loại sản phẩm sử dụng 

công nghệ xử lý ảnh; tìm hiểu nguyên lý hoạt động 

các mô hình thực tế; thiết kế mô hình thu nhỏ.

134 08DH

CNKT 

Điện - 

Điện tử

Thiết kế và thi công mô 

hình quản lý kho hàng sử 

dụng Card Arduino Mega 

2560

Bùi Quang Anh Lê Minh Thanh

Thiết kế và thi công mô hình quản lý kho hàng tự 

động dựa trên mã vạch sử dụng card Arduino 

mega 2560; tìm hiểu nguyên lý hoạt động các mô 

hình thực tế; thiết kế mô hình thu nhỏ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

135 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Xe hai bánh cân điều 

khiển thông qua ứng dụng 

cài trên smartphone

Đặng Văn Long Đặng Ngọc Khoa

Thiết kế và thi công mô hình xe 2 bánh tự cân 

bằng. Xe có thể được điều khiển tới lui, rẽ trái, rẽ 

phải bằng ứng dụng được cài trên smartphone.

136 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng dụng xử lý ảnh nhận 

dạng khuôn mặt để mở cửa

Lê Trịnh 

Công
Minh Đặng Ngọc Khoa

Thiết kế và thi công mô hình cửa có thể đóng mở 

bằng cách nhận diện khuôn mặt.

137 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Phân loại sản phẩm theo 

màu sắc bằng phương 

pháp xử lý ảnh dùng 

Raspberry

Phạm Đình Minh Đặng Ngọc Khoa
Thông qua ứng dụng xử lý ảnh để thiết kế và thi 

công mô hình phân loại sản phẩm theo màu sắc.

138 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Nhận diện bảng số xe 

bằng công nghệ xử lý ảnh
Trịnh Hoàng Nam Đặng Ngọc Khoa

Sử dụng ứng dụng xử lý ảnh để thiết kế và thi 

công mô hình nhận diện biển số xe.

139 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình hệ thống điểm 

danh trực tuyến dùng RFID

Nguyễn 

Thành
Đạt Đặng Ngọc Khoa

Thiết kế và thi công (phần cứng và phần mềm) hệ 

thống điểm danh sử dụng  RFID.

140 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế và thi công mô 

hình xe bám mục tiêu di 

động

Nguyễn 

Trọng
Nhân Đặng Ngọc Khoa

Sử dụng xử lý ảnh để thiết kế xe mô hình có thể di 

chuyển bám theo một vật có hình dạnh đã định 

trước.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

141 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Sử dụng cảm biến hồng 

ngoại để phân loại sản 

phẩm theo kích thước

Nguyễn 

Trương Lộc
Khương Đặng Ngọc Khoa Thiết kế và thi công mô hình phân loại sản phẩm 

theo kích thước sử dụng cảm biến hồng ngoại.

142 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế và thi công dây 

chuyển phân loại theo chất 

liệu

Phan Cao Vinh Đặng Ngọc Khoa Sử dụng các loại cảm biến thích hợp để xây dựng 

mô hình phân loại sản phẩm theo chất liệu.

143 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Sử dụng công nghệ xử lý 

ảnh để đo thân nhiệt
Trần Đình Cung Đặng Ngọc Khoa

Sử dụng công nghệ xử lý ảnh và các cảm biến liên 

quan để thiết kế và thi công máy đo thân nhiệt từ 

xa.

144 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Sử dụng công nghệ xử lý 

ảnh để điều khiển cánh tay 

robot gắp vật phân biệt 

theo màu sắc và hình dạng

Nguyễn 

Thành
Danh Đặng Ngọc Khoa

Sử dụng xử lý ảnh để thiết kế và thi công mô hình 

phân loại sản phẩm theo màu sắc và hình dạnh. 

Kết hợp với cánh tay robot để gắp vật.

145 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Phân loại sản phẩm theo 

cân nặng

Nguyễn 

Ngọc Hồng
Đức Đặng Ngọc Khoa

Thiết kế và thi công mô hình băng chuyển phân 

loại sản phẩm theo cân năng sử dụng loadcell.

146 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Sử dụng xử lý ảnh để phân 

loại sản phẩm theo hình 

dạng

Bùi Thái Mỹ Đặng Ngọc Khoa
Thiết kế và thi công (phần cứng và phần mềm) 

băng chuyển phân loại sản phẩm theo hình dạng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

147 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng dụng bộ điều khiển 

PID điều khiển xe 2 bánh 

cân bằng

Lê Anh Nhật Đặng Ngọc Khoa
Thiết kế và thi công xe 2 bánh tự cân bằng co thể 

di chuyển tới lui, rẽ trái, rẽ phải.

148 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình phân loại sản 

phẩm theo mã QRcode 

dùng xử lý ảnh

Trần Văn Chiến Dương Văn Khải

- Tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh.

- Thi công mô hình phân loại sản phẩm theo mã 

QR code về đúng vị trí qui định

- Xây dựng giao diện giám sát và xuất dữ liệu

- Sử dụng Raspberry pi làm bộ xử lý trung tâm

149 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình nhận diện biển số 

xe dùng xử lý ảnh
Hồ Thanh Phong Dương Văn Khải

`- Tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh.

 - Thi công mô hình nhận diện biển số xe để đóng 

mở cồng.

 - Sử dụng raspberry là bộ xử lí chính.

150 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình nhà thông minh Bùi Xuân Thái Dương Văn Khải

- Thi công mô hình nhà thông minh.

- Sử dụng cảm biến vân tay để xác nhận quyền 

truy cập trước khi điều khiển thiết bị, cảnh báo an 

toàn với các cảm biến khí gas, nhiệt độ và hiển thị 

trên HDMI.

- Sử dụng Arduino làm bộ xử lý chính.

151 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình cánh tay robot 

phân loại và đếm sản 

phẩm theo chiều cao.

Lê Vinh Quý Dương Văn Khải

- Thi công mô hình cánh tay robot phân loại sản 

phẩm theo chiều cao và đưa sản phẩm đến đúng vị 

trí đã định sẵn.

- Xây dựng giao diện đếm số lượng từng loại sản 

phẩm và tổng số sản phẩm.

- Sử dụng Arduino là bộ xử lý trung tâm để điều 

khiển mô hình.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

152 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình robot di chuyển 

theo vật mẫu
Nguyễn Đình Tài Dương Văn Khải

`

- Tìm hiểu tổng quan về xử lí ảnh.

 - Nhận dạng vật mẫu dựa vào màu sắc và kích 

thước cho trước.

 - Thi công mô hình xe robot di chuyển theo vật 

mẫu đã xác định trước.

 - Sử dụng raspberry là bộ xử lý trung tâm để điều 

khiển mô hình.

153 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình phân loại sản 

phẩm theo mà sắc dùng xử 

lý ảnh

Nguyễn Ngọc Thắng Dương Văn Khải

- Tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh.

- Thi công mô hình cánh tay gắp sản phẩm về 

đúng vị trí theo màu sắc đã qui định.

- Sử dụng Arduino để giao tiếp với máy tính và 

điều khiển cánh tay.

154 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình bãi xe thông minh Nguyễn Tuấn Kiệt Dương Văn Khải

- Thi công mô hình bãi xe thông minh (3 tầng, mỗi 

tầng 4 vị trí).

- Sử dụng Arduino làm bộ xử lí trung tâm kết hợp 

thẻ RFID để gửi và lấy xe.

- Xây dụng giao diện giám sát và điều khiển máy 

tính.

155 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình chiết rót đóng 

nắp chai
Dương Hào Quang Dương Văn Khải

`

- Thi công mô hình chiết rót và đóng nắp chai.

 - Sử dụng Arduino làm bộ xử lý trung tâm. Kết 

hợp loadcell để xác định và kiểm tra khối lượng 

chiết rót.

 - Xây dựng giao diện giám sát và điều khiển trên 

máy tính



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

156 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình phân loại sản 

phẩm theo mã barcode

Nguyễn 

Trung
Tâm Dương Văn Khải

`

- Tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh.

 - Thi công mô hình phân loại sản phẩm theo mã 

bar code và đưa sản phẩm về đúng vị trí qui định.

 - Sử dụng raspberry làm bộ điều khiển trung tâm

157 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình khóa 2 lớp (nhận 

diện khuôn mặt và vân 

tay).

Trần Duy Thanh Dương Văn Khải

`

- Tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh.

- Thi công mô hình khoá 2 lớp (nhận diện khuôn 

mặt và cảm biến vân tay), cảnh báo người lạ mở 

khoá bằng email.

 - Sử dụng raspberry pi là một xử lý chính.

158 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình cánh tay robot 

xác định vị trí và phân loại 

sản phẩm theo màu sắc

Nguyễn Quốc Tuấn Dương Văn Khải

`

- Tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh.

- Xác định vị trí và màu sắc của sản phẩm trong 

vùng quan sát.

- Thi công mô hình cánh tay đưa sản phẩm về 

đúng vị trí qui định trước theo màu sắc

159 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình điều khiển và 

giám sát thiết bị qua wifi

Nguyễn 

Tường
Vũ Dương Văn Khải

`

- Thi công mô hình điều khiển và giám sát thiết bị 

qua mạng wifi

- Sử dụng Arduino làm bộ điều khiển trung tâm 

kết hợp module ESP8266 truyền nhận dữ liệu điều 

khiển.

- Sử dụng các cảm biến thích hợp tùy vào thiết bị 

điều khiển để giám sát trạng thái hoạt động của 

thiết bị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

160 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Mô hình nhận biết người 

có đeo khẩu trang dùng xử 

lý ảnh

Hoàng Tấn 

Nhật
Tân Dương Văn Khải

`

-  Tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh.

- Thi công mô hình ứng dụng xử lý ảnh để nhận 

biết người có đeo khẩu trang hay không?

- Sử dụng Raspberry pi làm bộ điều khiển trung 

tâm.

161 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng dụng Matlab thiết kế 

bộ điều khiển động cơ 1 

chiều kích từ độc lập

Lê Thúy Nga Nguyễn Phú Công

`

- Xây dựng mô hình toán học hệ thống trên Matlab 

hoặc các phần mềm chuyên dụng khác

- Mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PID và mờ.

- Ứng dụng DSP hoặc Arduino hoặc vi điều khiển 

nhúng thiết kế bộ điều khiển PID để điều khiển tốc 

độ động cơ. (điều khiển vị trí khuyến khích thêm, 

không bắt buộc)

162 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Điều khiển ổn định góc 

định hướng cho hệ quạt 

gió cánh phẳng

Trần Đạt Nguyễn Phú Công

`

- Xây dựng mô hình toán học hệ thống trên Matlab 

hoặc các phần mềm chuyên dụng khác

- Mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PID và mờ.

- Ứng dụng card giao tiếp hoặc vi điều khiển thiết 

kế bộ điều khiển PID điều khiển cho hệ thống thực.

163 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng dụng Matlab thiết kế 

bộ điều khiển ổn định 

nhiệt độ

Lâm Gia Hào Nguyễn Phú Công

`

- Xây dựng mô hình toán học hệ thống trên Matlab 

hoặc các phần mềm chuyên dụng khác

- Mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PID và mờ.

- Ứng dụng DSP hoặc Arduino hoặc vi điều khiển 

nhúng thiết kế bộ điều khiển PID để điều khiển hệ 

thống thực. (điều khiển mờ khuyến khích thực 

hiện, không bắt buộc)



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

164 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng dụng card NI6008 và 

Labview thiết kế bộ điều 

khiển nhiệt độ lò nhiệt

Tô Hồng Khánh Nguyễn Phú Công

`

- Lò nhiệt: 1kW/220V.

-Thiết kế bộ biến đổi công suất DC/DC.

- Xây dựng bộ điều khiển PID trên phần mềm 

Labview điều khiển và ổn định nhiệt độ

- Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát trên 

Labview

- Xuất dữ liệu báo cáo theo ca, ngày ...

165 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Truyền thông RS485 ổn 

định tốc độ 2 động cơ 

không đồng bộ 3 pha

Lê Công Minh Nguyễn Phú Công

`

- Thực hiện giao tiếp truyền thông giữa PLC 

Mitsubishi với 2 biến tần qua module RS485

- Xây dựng giao diện và điều khiển trên máy tính 

thông qua phần mềm giám sát và điều khiển của 

hãng Mitsubishi, Giao tiếp HMI với hệ thống qua 

RS485 (không yêu cầu bắt buộc)

- Xây dựng bộ điều khiển trên PID trên PLC ổn 

định tốc độ các động cơ theo yêu cầu đặt trước.

166 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng dụng card NI6008 và 

Labview thiết kế bộ điều 

khiển hệ biến tần-động cơ 

không đồng bộ 3 pha 

Nguyễn Tiến Phát Nguyễn Phú Công

`

- Cài đặt và vận hành biến tần Siemen

- Xây dựng bộ điều khiển PID trên phần mềm 

Labview điều khiển và ổn định tốc độ hệ biến tần 

động cơ không đồng bộ 3 pha

- Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát trên 

Labview.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

167 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng dụng xử lý ảnh nhận 

dạng, phân loại sản phẩm 

theo hình dạng

Vũ Văn Hưởng Nguyễn Phú Công

`

- Yêu cầu điều khiển: Tay gấp sẽ lấy sản phẩm từ 

bằng chuyền đưa vào vị trí nhận dạng của camera, 

sau khi camera nhận dang xong, tay máy sẽ đưa 

sản phẩm vào khu vực tương ứng từng sản phẩm. 

(phân biệt 3 loại sản phẩm)

- Có thể ứng dụng các chip điều khiển, PLC ...để 

thiết kế bộ điều khiển

- Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát hệ 

thống

- Xuất dữ liệu báo cáo theo ca, ngày....

168 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Điều khiển nâng vật theo 

độ cao đặt trước
Huỳnh Quốc Khải Nguyễn Phú Công

`

- Xây dựng mô hình toán học hệ thống trên Matlab 

hoặc các phần mềm chuyên dụng khác

- Mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PID và mờ.

- Ứng dụng DSP hoặc Arduino hoặc vi điều khiển 

nhúng thiết kế bộ điều khiển PID để điều khiển hệ 

thống thực.

169 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng dụng xử lý ảnh nhận 

dạng, phân loại sản phẩm 

theo màu sắc

Võ Tấn Lợi Nguyễn Phú Công

`

- Yêu cầu điều khiển: Tay gấp sẽ lấy sản phẩm từ 

bằng chuyền đưa vào vị trí nhận dạng của camera, 

sau khi camera nhận dang xong, tay máy sẽ đưa 

sản phẩm vào khu vực tương ứng từng sản phẩm. 

(phân biệt 3 loại sản phẩm)

- Có thể ứng dụng các chip điều khiển, PLC ...để 

thiết kế bộ điều khiển

- Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát hệ 

thống

- Xuất dữ liệu báo cáo theo ca, ngày....



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

170 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Điều khiển mô hình con 

lắc ngược
Đỗ Anh Tú Nguyễn Phú Công

`

- Xây dựng mô hình toán học hệ thống trên Matlab 

hoặc các phần mềm chuyên dụng khác

- Mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PID và mờ.

- Ứng dụng card giao tiếp hoặc vi điều khiển thiết 

kế bộ điều khiển PID điều khiển cho hệ thống thực.

171 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Điều khiển và giám sát hệ 

thống cân định lượng
Võ Trung Hiếu Nguyễn Phú Công

`

- Yêu cầu: Băng tải thùng đưa từng thùng đến vị 

trí nhận nguyên liệu, cân định lượng tại vị trí này, 

Hệ thống sẽ nhận dạng được kích thước các thùng 

trước khi vào vị trí. Từ đó yêu cầu lượng nguyên 

liệu được cài đặt trước cho từng thùng (được cân 

bằng loadcell), Khi cân đủ thì đưa thùng ra ngoài 

và đưa thùng khác vào...

- Sử dụng card giao tiếp, arduino, hay PLC làm bộ 

điều khiển

- Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát hệ 

thống

- Xuất dữ liệu báo cáo theo ca, ngày....

172 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Điều khiển cân bằng hệ 

bóng và thanh

Nguyễn 

Hoàng Duy
Linh Nguyễn Phú Công

`

- Xây dựng mô hình toán học hệ thống trên Matlab 

hoặc các phần mềm chuyên dụng khác

- Mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PID và mờ.

- Ứng dụng card giao tiếp hoặc vi điều khiển thiết 

kế bộ điều khiển PID điều khiển cho hệ thống thực.

173 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Điều khiển hệ bồn nước 

đơn
Trần Hoàng Nhựt Nguyễn Phú Công

`

- Xây dựng mô hình toán học hệ thống trên Matlab 

hoặc các phần mềm chuyên dụng khác

- Mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PID và mờ.

- Ứng dụng card giao tiếp hoặc vi điều khiển thiết 

kế bộ điều khiển PID điều khiển cho hệ thống thực.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

174 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Truyền thông PLC với 

Arduino điều khiển nhiệt 

độ lò nhiệt

Hoàng Minh Hiếu Nguyễn Phú Công

`

- Thực hiện giao tiếp truyền thông giữa PLC và 

Arduino 

- Hiển thị nhiệt độ thu thập được từ PLC lên led 

ma trận P10 hoặc P5 

- Xây dựng bộ điều khiển PID trên PLC ổn định hệ 

thống điều khiển nhiệt độ của lò nhiệt 

- Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát hệ 

thống.

175 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng Dụng Xử Lý Ảnh 

Trong Nhận Dạng Sản 

Phẩm Theo Hình Dáng

Nguyễn Tấn Đại Trần Thị Như Hà

`

-Tìm  hiểu về phần mềm lập trình Visual Studio và 

ngôn ngữ lập trình C

-Camera ở buồng quét trên mô hình chuyển được 

hình ảnh sản phẩm về giao diện trên phần mềm 

Visual Studio và giao diện phân loại được hình 

tròn, hình vuông, hình tam giác

 - Động cơ RC Servo nằm trên mô hình đưa được 

sản phẩm vào đúng ô phân loại

 - Giao diện trên phần mềm Visual Studio hiển thị 

đúng thông tin và đếm được số sản phẩm

 - Tìm hiểu về Arduino Uno và viết chương trình 

cho Arduino để điều khiển trên mô hình

 - Thiết kế và thi công mô hình

 - Thiết kế và xây dựng giao diện trên máy tính 

thông qua chương trình Visual Studio

 - Xuất dữ liệu đã phân loại được ra file Excel.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

176 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Lập trình PLC S7-1200 

cho hệ thống bãi giữ xe tự 

động

Nguyễn Lê 

Phát
Đạt Trần Thị Như Hà

`

- Tìm hiểu về các hệ thống nhà để xe ô tô tự động  

- Tìm hiểu về PLC 

- Công nghệ RFID trong việc quản lý bãi giữ xe tự 

động 

- Tìm hiểu phương pháp giám sát và điều khiển hệ 

thống nhà để xe ô tô tự động 

 - Thiết kế và thi công hệ thống nhà để xe ô tô tự 

động 3 tầng đỗ xe,mỗi tầng 3 vị trí để xe

 - Lập trình điều khiển hệ thống dựa trên PLC S7-

1200: xây dựng chương trình điều khiển  với TIA 

PORTAL V14 

- Yêu cầu điều khiển: lập trình điều khiển cất và 

lấy xe tự động thông qua việc quét thẻ từ RFID 

(bãi giữ xe ô tô xếp tầng với cấu trúc sử dụng trục 

thang nâng hạ di chuyển xe đến vị trí trống) 

 - Thực nghiệm mô hình  

 - Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống.

177 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng Dụng Xử Lý Ảnh 

Trong Nhận Dạng Biển Số 

Xe

Nguyễn Đình 

Tân
Hưng Trần Thị Như Hà

`

-Tìm hiểu xử lý ảnh, tham khảo các phần mềm 

nhận diện biển số xe. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình 

python trên Visual studio và ứng dụng vào xử lý 

ảnh.

 - Phương pháp thiết kế: dùng xử lý ảnh, thông qua 

camera chuyên dụng để quét biển số xe hiển thị 

thông tin của xe.

 - Thiết kế và xây dựng phần mềm chạy trên máy 

tính.

 - Thiết kế và thi công mô hình.

 - Tiến hành chạy thử kiểm tra và sửa lỗi.

 - Sau khi hoàn thành mô hình có khả năng hiển 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

178 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng dụng bộ điều khiển 

PID điều khiển hệ bóng 

trên thanh

Nguyễn Hùng Minh Trần Thị Như Hà

`

- Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của hệ bóng 

trên thanh

 - Xây dựng phương trình toán học và mô phỏng 

hệ bóng trên thanh trên Matlab

-  Mô phỏng hệ bóng trên thanh với bộ điều khiển 

PID

-  Tiến hành chạy thử nghiệm chương trình mô 

phỏng và hiệu chỉnh các thông số

-  Ứng dụng card giao tiếp hoặc vi điều khiển thiết 

kế bộ điều khiển PID điều khiển cho hệ thống thực

- Thiết kế và thi công mô hình thực tế

- Kết nối hệ thống, chạy thực nghiệm trên mô hình 

thực tế

 - Mô hình đảm bảo sự cân bằng của hệ bóng trên 

thanh.
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CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Ứng Dụng Xử Lý Ảnh 

Trong nhận dạng khuôn 

mặt để điểm danh chấm 

công

Hoàng Hữu Thành Trần Thị Như Hà

-Tìm hiểu xử lý ảnh, tham khảo các phần mềm 

nhận diện khuôn mặt. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình 

python và ứng dụng vào xử lý ảnh

 - Phương pháp thiết kế: dùng xử lý ảnh, thông qua 

camera chuyên dụng để quét và nhận dạng khuôn 

mặt

 - Thiết kế và xây dựng phần mềm chạy trên máy 

tính

 - Tiến hành kiểm tra và sửa lỗi

 - Sản phẩm sau khi hoàn thành có khả năng nhận 

diện khuôn mặt để điểm danh, chấm công, có thể 

thêm hoặc xoá khuôn mặt trong hệ thống.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Hệ thống lưu kho tự động Nguyễn Ngọc An Trần Thị Như Hà

-Tìm hiểu xử lý ảnh, tham khảo các phần mềm 

nhận diện mã vạch. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình 

python và ứng dụng vào xử lý ảnh

 - Phương pháp thiết kế: dùng xử lý ảnh, thông qua 

camera chuyên dụng để quét và nhận dạng mã vạch

 - Thiết kế và xây dựng phần mềm chạy trên máy 

tính

 - Tiến hành kiểm tra và sửa lỗi

  - Yêu cầu điều khiển: Tay gắp sẽ lấy sản phẩm từ 

băng chuyền đưa vào vị trí nhận dạng của camera, 

sau khi camera nhận dạng xong, tay máy sẽ đưa 

sản phẩm vào khu vực tương ứng từng sản phẩm.

  - Có thể ứng dụng các chip điều khiển, PLC …để 

thiết kế bộ điều khiển

  - Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát hệ 

thống.
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CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế và thi công mô 

hình đóng mở cửa bằng 

nhận diện khuôn mặt

Lê Thị Thanh Tâm Trần Thị Như Hà

-Tìm hiểu xử lý ảnh, tham khảo các phần mềm 

nhận diện khuôn mặt. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình 

python và ứng dụng vào xử lý ảnh 

 - Phương pháp thiết kế: dùng xử lý ảnh, thông qua 

camera chuyên dụng để quét và nhận dạng khuôn 

mặt 

 - Thiết kế và xây dựng phần mềm chạy trên máy 

tính 

 - Giám sát hệ thống qua tin nhắn hoặc gmail nếu 

có trường hợp người lạ cố tình mở cửa  

 - Tiến hành kiểm tra và sửa lỗi 

 - Sản phẩm sau khi hoàn thành có khả năng nhận 

diện khuôn mặt để mở cửa.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế và thi công mô 

hình máy lọc nước 
Võ Hùng Thuận Trần Thị Như Hà

-Phương pháp thiết kế: kết hợp PLC vơi công nghệ 

màng lọc RO xây dựng hệ thống lọc nước mặn 

theo quy mô công nghiệp một cách tự động.

-  hệ thống gồm 3 bể lọc, 1 máy bơm, 1 lõi RO,…

- Nguyên lý hoạt động: Nước từ bên ngoài sẽ được 

cấp vào bể chứa sau đó đi qua bể lọc thô 1(than, 

mangan) để lọc cặn bã và tạp chất rắn với kích 

thước lớn đến bể chứa tiếp theo và máy bơm sẽ 

tiến hành đẩy nước qua lọc thô 2, 3 với các lõi lọc 

có kích  thước lần lượt là 5 micron và 2 micron, tại 

đây các cặn bẩn nhỏ nhất sẽ được lọc sạch. Giai 

đoạn tiếp theo nước sẽ được bơm qua màng lọc 

RO (đkhđ: có áp suất cao) và cũng là công đoạn 

quyết định độ sạch và ngon ngọt của nước, giai 

đoạn này màng lọc RO có nhiệm vụ cân bằng 

lượng muối khoáng và vị ngọt của nước với mục 

đích chính là lọc mặn. Nước thành phẩm sẽ giữ lại 

ở bể chứa có lắp cảm biến nhận biết mực nước và 

nước thải sẽ đi theo ống dẫn ra ngoài.

-  PLC đóng vai trò điều khiển Bơm nước, trong 

ống nước sẽ đặt áp cao và áp thấp để nhận biết ống 

có nước hay không và sẽ có cảm biến nhận biết 

mức nước ở các bồn.

Có cảm biến nhận biết các lõi lọc bị lỗi vì lọc lâu 

và có nhiều bụi bẩn đóng lại trên màn lọc sẽ đưa 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

183 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế và thi công mô 

hình thang máy 4 tầng
Phạm Tiến Trần Thị Như Hà

-Tìm  hiểu về các hệ thống thang máy 

     - Tìm hiểu về PLC và phần mềm lập trình PLC

     - Tìm hiểu phương pháp giám sát và điều khiển 

hệ thống thang máy 4 tầng

     - Lập trình điều khiển hệ thống thang máy dựa 

trên PLC

     - Thiết kế và thi công mô hình thang máy 4 

tầng 

     - Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống.
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CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế và thi công mô 

hình chiết rót và đóng nắp 

chai

Lê Hữu Tín Trần Thị Như Hà

-Tìm hiểu về các hệ thống chiết rót và đóng nắp 

chai tự động

- Tìm hiểu về PLC S7-1200 và phần mềm lập trình 

tia portal

- Tìm hiểu về ứng dụng cổng analog input của plc 

S7-1200

- Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình ladder logic, 

function block diagram và statement list

- Tìm hiểu phương pháp giám sát và điều khiển hệ 

thống đo lưu lượng chất lỏng 

- Lập trình điều khiển hệ thống

- Thiết kế và thi công mô hình hệ thống chiết rót 

và đóng nắp chai tự động.

  

185 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế, thi công mô hình 

hệ thống phân loại sản 

phẩm theo hình dạng dùng 

xử lý ảnh

Đào Ngọc Đô Trần Hoàn

`

- Thiết kế và thi công được phần cơ khí của một hệ 

thống phân loại sản phẩm

- Yêu cầu điều khiển: Khi cấp phôi lên băng tải, 

bẳng tải sẽ đưa phôi đến vị trí camera để nhận 

dạng hình dạng. Sau đó băng tải đưa phôii đến khu 

vực phân loại để phân loại vào mỗi khu vực tương 

ứng.

-  Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát hệ 

thống.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

186 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế, thi công mô hình 

hệ thống chiết rót và đóng 

nắp chai

Đoàn Quang Dương Trần Hoàn

`

- Thiết kế và thi công được phần cơ khí của một hệ 

thống chiết rót và đóng nắp chai.

- Tìm hiểu, sử dụng và lập trình được PLC S7-

1200 1214 AC/DC/Rely để điều khiển hệ thống 

chiết rót và đóng nắp chai

- Tìm hiểu phần mềm giám sát WinCC, thiết kế 

giám sát cho hệ thống.

187 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Xây dựng hệ thống định vị 

trong nhà sử dụng 

Bluetooth

Bùi Quốc Hiếu Trần Hoàn

`

- Thông qua kết nối bluetooth để xác định được vị 

trí của thiết bị cần định vị trong khoảng cách nhất 

định (<10m)

- Thi công mạch phần cứng

- Lập trình phần mềm và thiết kế giao diện để quan 

sát, theo dõi thiết bị đã được định vị.

188 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế, thi công mô hình 

hệ thống phân loại sản 

phẩm theo màu sắc dùng 

xử lý ảnh

Trương 

Hoàng 
Minh Trần Hoàn

`

- Thiết kế và thi công được phần cơ khí của một hệ 

thống phân loại sản phẩm

- Tìm hiểu, sử dụng và lập trình được PLC S7-

1200 1214 AC/DC/Rly để điều khiển hệ thống 

phân loại sản phẩm

- Camera chuyên dụng và labview chạy trên máy 

vi tính. Trong đó camera thu nhận hình ảnh xử lý 

phân màu trên labview của máy vi tính, gửi tín 

hiệu cho PLC dựa trên cơ sở đó để điều khiển hệ 

thống phân loại sản phẩm

- Thiết kế giao diện điều khiển và xuất file excel 

bằng labview.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

189 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Xây dựng phần mềm định 

dạng, trích xuất thông tin 

trên chứng minh nhân dân

Nguyễn Hoài Nguyên Trần Hoàn

`

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình python và các giải 

thuật xử lý ảnh

- Thiết kế và xây dựng phần mềm chạy trên máy 

tính định dạng, trích xuất thông tin trên chứng 

minh nhân dân.
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CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế, thi công mô hình 

hệ thống phân loại cà chua 

theo màu sắc và kích thước

Võ Xuân Nhã Trần Hoàn

` 

- Thiết kế và thi công được phần cơ khí của một hệ 

thống phân loại sản phẩm

- Yêu cầu điều khiển : Tay gắp sẽ lấy sản phẩm từ 

băng chuyền đưa vào vị trí nhận dạng của camera, 

sau khi camera nhận dạng xong, tay máy sẽ đưa 

sản phẩm vào khu vực tương ứng của từng sản 

phẩm (phân biệt theo 2 loại kích thước và 3 loại 

màu sắc của sản phẩm đạt yêu cầu về kích thước)

-  Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát hệ 

thống

191 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế, thi công mô hình 

khóa bảo mật hai lớp bằng 

nhận diện khuôn mặt và 

vân tay

Nguyễn 

Thanh
Nhựt Trần Hoàn

`

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình python và các giải 

thuật xử lý ảnh

- Thi công mô hình phần cứng

- Viết chương trình điều khiển đóng mở khóa bằng 

nhận diện khuôn mặt và vân tay.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

192 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế, thi công mô hình 

hệ thống nhà thông minh 
Nguyễn Anh Tuấn Trần Hoàn

`

-  Phần mô hình dự kiến thi công sẽ chỉ đưa ra 

thiết bị và cách thức từng thiết bị hoạt động như 

thế nào, bao gồm: đèn, động cơ, cảm biến khí gas, 

cảm biến báo cháy, cảm biến mưa,…( nếu có thời 

gian sẽ thi công mô hình nhà chung cư ).

- Xây dựng app điều khiển trên điện thoại, thuật 

toán điều khiển thông qua giọng nói (phần điều 

khiển bằng xử lý ảnh sẽ bổ sung nếu có thời gian).

193 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Vẽ tranh trên không trung 

dùng xử lý ảnh 
Huỳnh Tấn Sang Trần Hoàn

`

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình python và các giải 

thuật xử lý ảnh

- Sử dụng webcam của laptop để thu hình ảnh và 

lập trình xác định tọa độ của ngón tay để vẽ lại 

quỹ đạo di chuyển của ngón tay tạo thành hình vẽ.

194 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Nhận diện biển số xe ô tô 

theo thời gian thực

Mã Đức 

Trung
Nghi Trần Hoàn

`

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C, python và các 

giải thuật xử lý ảnh

-  Viết chương trình xử lý nhận diện biển số xe 

theo thời gian thực hiển thị trên màn hình.

195 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế, thi công mô hình 

bãi giữ xe thông minh
Trương Trung Phong Trần Hoàn

`

- Thiết kế và thi công được phần cơ khí của hệ 

thống

- Tìm hiểu, sử dụng và lập trình được arduino và 

ESP8266 để điều khiển hệ thống

- Xây dựng giao diện điều khiển và giám sát hệ 

thống .



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Thiết kế, thi công mô hình 

hệ thống vườn thông minh
Nguyễn Bảo Phúc Trần Hoàn

` 

- Thiết kế và thi công mô hình vườn thông minh 

sử dụng Arduino để điều khiển các chức năng của 

vườn: cửa ra vào, mái che, cảm biến nhiệt độ ở các 

khu vực khác nhau của vườn rồi báo về, hệ thống 

tưới tiêu phù hợp theo nhiệt độ.

- Viết code điểu khiển thực hiện được các chức 

năng của vườn thông minh đã đề ra.

197 08DH

CNKT 

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Điều khiển mobile robot 

bằng cử chỉ tay
Ngô Hùng Tiến Trần Hoàn

`

- Dùng cảm biến Analog Accelerometer ADXL335 

để đo gia tốc hướng, độ rung động theo 3 trục x, y, 

z và trả ra giá trị điện áp Analog tương ứng.

- Dùng module NRF24L01 để thu phát sóng và 

truyền dữ liệu về Arduino	

- Arduino nhận tín hiệu, xử lí thông tin và tđiều 

khiển cho mobile robot hoạt động	

- Lập trình code đáp ứng được các yêu cầu đề ra.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Kỹ thuật 

điện

Giải quyết tắc nghẽn 

truyền tải và phân tích giá 

điện trong thị trường điện

Lê Minh Nhẩn Nguyễn Hùng

Đầu tiên các phương pháp giá điện nút được lựa 

chọn như là mô hình hiệu quả, minh bạch, kích 

thích cạnh tranh trong thị trường điện bán buôn. 

Thứ hai các phương pháp giải quyết tắc nghẽn 

truyền tải dựa trên việc sử dụng phân phối các 

nguồn phát, dựa trên cực tiểu tổng chi phí trong 

vận hành và lắp đặt đường dây mới trong qui 

hoạch dài hạn. Kết quả cho thấy sự hiệu quả về 

kinh tế lẫn kỹ thuật. Trong luận văn này là nghiên 

cứu về mô hình giá điện. Trong luận văn bao gồm 

hai vấn đề như sau: phân tích yếu tố ảnh hưởng và 

phương pháp giải quyết tắc nghẽn truyền tải cho 

thị trường điện bán buôn cạnh tranh. Kết luận việc 

áp dụng mô phỏng cho thị trường điện giá nút cho 

lưới điện mẫu 12 nút trên phần mềm Power World 

Simulator. Kết quả mô phỏng cho thấy hiệu quả 

của mô hình giá điện nút phản ảnh đúng trạng thái 

khi vận hành thị trường và phương pháp giải quyết 

tắc nghẽn đảm bảo thị trường điện vận hành ổn 

định, có thể sử dụng cho thị trường điện bán buôn 

cạnh tranh Việt Nam trong tương lai gần.
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Kỹ thuật 

điện

Nghiên cứu ứng dụng thiết 

bị bù tĩnh SVC cho hệ 

thống truyền tải điện

Nguyễn Đồng Minh
Trương Đình 

Nhơn

Tìm hiểu thiết bị bù tĩnh SVC; Ứng dụng SVC để 

nâng cao độ ổn định động của hệ thống điện; Tìm 

hiểu mạng nơron mờ thích nghi (ANFIS); Ứng 

dụng bộ điều khiển ANFIS để điều khiển SVC 

nhằm nâng cao độ ổn định động của hệ thống điện 

chuẩn IEEE 14 bus



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Kỹ thuật 

điện

Nghiên cứu nâng cao khả 

năng điều khiển điện áp 

của STATCOM trong hệ 

thống điện

Đàm Thanh Tân
Trương Đình 

Nhơn

Vận hành ổn định hệ thống điện luôn là một trong 

những lợi ích cốt yếu chính liên quan đến các chỉ 

tiêu kinh tế - kỹ thuật. Khi tất cả các điều khiển 

sẵn có không thể duy trì hệ thống hoạt động ổn 

định dưới tác động của các nhiễu loạn ngẫu nhiên 

thì việc nghiên cứu thiết kế các thiết bị và bộ điều 

khiển để đưa vào hệ thống là điều cần thiết giúp 

cho hệ thống ổn định. Trong luận văn này, tác giả 

tiến hành nghiên cứu ứng dụng của thiết bị bù 

đồng bộ tĩnh (STATCOM) và thiết kế bộ điều 

khiển Nơron mờ thích nghi (ANFIS) cho 

STATCOM nhằm nâng cao chất lượng điện năng 

cho hệ thống mà cụ thể là nâng cao ổn định động 

cho hệ thống điện truyền tải. Các kết quả mô 

phỏng được thực hiện trên công cụ SIMULINK 

của phần mềm MATLAB trong miền thời gian để 

so sánh và đánh giá ưu điểm của bộ điều khiển 

ANFIS so với bộ điều khiển truyền thống PI. Có 

thể kết luận rằng, bộ điều khiển ANFIS được thiết 

kế cho thiết bị STATCOM đã mang lại đáp ứng tốt 

hơn cho hệ thống khi sự cố nghiêm trọng xảy ra 

giúp tăng tính ổn định cho hệ thống điện



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Kỹ thuật 

điện

Thiết kế và điều khiển 

công suất phát các nguồn 

năng lượng tái tạo kết nối 

lưới

Nguyễn Thị 

Bích 
Hậu

Phạm Thị Xuân 

Hoa

Trong đề tài, giả định khu vực lắp đặt hệ thống pin 

quang điện là mái nhà xưởng ở xã Nhơn Hải, 

huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận. Hệ thống thiết 

kế gồm 220 pin quang điện loại REC 280TP2 công 

suất danh định 280 W, ghép theo cấu hình 22 mô 

đun nối tiếp trên một chuỗi và 10 chuỗi ghép song 

song. Thiết bị lưu trữ là Ắc quy loại Li – LFP dung 

lượng 50,6 Ah. Hệ thống kết nối lưới qua hai bộ 

nghịch lưu đấu song song loại TRIO-27.6-TL-

OUTD-400 công suất 27,6 kW. Hiệu suất phát 

điện, tổn thất trên toàn hệ thống và hiệu quả kinh 

tế của dự án được phân tích để từ đó đánh giá tính 

khả thi của một dự án thật. Tiếp theo đó, đề tài 

tiến hành điều khiển công suất cho bộ nghịch lưu 

song song bằng phương pháp điều khiển PQ trên 

phần mềm mô phỏng Matlab/Simulink, kết quả 

khảo sát công suất tác dụng, công suất phản kháng 

do 1 bộ nghịch lưu phát ra, công suất tác dụng và 

công suất phản kháng tại điểm chung PCC, dòng 

điện 3 pha chạy trên đường dây, dòng điện 1 pha 

chạy trên đường dây, dòng điện 1 pha cấp cho tải 

cục bộ, điện áp tại điểm chung PCC trong hệ tọa 

độ dq0, điện áp tại điểm chung PCC trong hệ tọa 

độ abc đều có đáp ứng rất tốt, công suất phát lưới 

bám sát với công suất định mức của bộ nghịch lưu, 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Kỹ thuật 

điện

Thiết kế và điều khiển 

công suất trong hệ thống 

các nguồn năng lượng tái 

tạo độc lập

Lê Thành Trí
Phạm Thị Xuân 

Hoa

Trong bối cảnh thời đại công nghiệp hóa hiện đại 

hóa, khi mà nhu cầu điện tăng cao để cung cấp cho 

các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Bên cạnh đó 

thì nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu 

mỏ, khí đốt đã và đang đáp ứng phần lớn nhu cầu 

năng lượng của con người thì không bền vững. 

Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một trong 

những nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu 

và thậm chí làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 

khỏe con người. Hơn nữa, các nguồn nhiên liệu 

nói trên đang dần cạn kiệt, vì vậy việc nghiên cứu 

và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như: năng 

lượng gió, năng lượng mặt trời hay năng lượng 

sinh khối là một nhu cầu tất yếu. Việc sử dụng 

năng lượng hiệu quả, đặc biệt là sử dụng năng 

lượng tái tạo sẽ nâng cao chất lượng không khí cho 

người dân, giảm áp lực nhập khẩu nguồn nguyên 

liệu hóa thạch trong sản xuất điện. Theo các 

nghiên cứu mới nhất cho rằng nước ta là quốc gia 

có nguồn năng lượng tái tạo phong phú, đa dạng 

như năng lượng gió, mặt trời, năng lượng sinh 

khối,... Nhưng để sử dụng một cách hiệu quả, tin 

cậy từ các nguồn năng lượng trên để sản xuất điện 

đáp ứng cho các hoạt động sản xuất đời sống hàng 

ngày, nội dung nghiên cứu trong luận văn này tập 



Người hướng dẫn
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STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 
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Kỹ thuật 

điện

Nghiên cứu chiến lược 

điều khiển nhằm nâng cao 

khả năng kết nối với lưới 

của hệ thống phát điện gió 

khi xảy ra sự cố

Bùi Quang Huy Nguyễn Hùng

Trong nghiên cứu này, một chiến lược điều khiển 

dựa trên sự kết hợp của bộ điều khiển tích phân tỷ 

lệ và bộ điều chỉnh cộng hưởng đã được đề xuất 

cho hệ thống tuabin gió máy phát điện cảm ứng 

kép (DFIG) trong điều kiện điện áp lưới không cân 

bằng. Trước hết, mô hình hệ thống tua-bin gió 

DFIG với bộ biến đổi công suất phía rotor (RSC) 

được phân tích trong hệ tọa độ quay. Sau đó, bộ 

điều chỉnh tích phân tỷ lệ cộng với cộng hưởng (PI 

+ R) được sử dụng. Với sự kết hợp này của hai bộ 

điều khiển, dao động của công suất và mô men của 

máy phát có thể giảm đi nhiều cả ở trạng thái quá 

độ lẫn trạng thái xác lập. Kết quả mô phỏng hệ 

thống tua-bin gió máy phát DFIG với công suất 2 

MW dùng phương pháp đề xuất đã được kiểm 

chứng trong trường hợp điện áp lưới không cân 

bằng.
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Kỹ thuật 

điện

Nghiên cứu hệ thống Nơ 

ron suy luận mờ thích nghi 

điều khiển động cơ từ trở

Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Quang 

Nam

Bài báo này đưa ra một số nghiên cứu về mô hình 

của Động cơ điện trở chuyển mạch (SRM). Hệ 

thống suy luận mờ mạng thích ứng (ANFIS) được 

sử dụng để mô hình hóa độ tự cảm và momen của 

SRM. Sau đó, Bộ điều khiển PI được áp dụng để 

lập mô hình điện cảm và liên kết từ thông của 

SRM. So sánh hai loại phương pháp mô hình hóa 

này, rõ ràng là mặc dù phương pháp Bộ điều khiển 

PI có thể thực hiện nghiên cứu trực tuyến, nhưng 

nó không chính xác bằng ANFIS



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
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Kỹ thuật 

điện

Xây dựng hệ thống 

SCADA cho mạng điện 

siêu nhỏ trong khu vực 

vườn ươm công nghệ 

trường Bách Khoa 

TP.HCM

Hoàng Đắc Huy
Nguyễn Quang 

Nam

Đề tài được thực hiện trên hệ thống microgrid 

đang hoạt động ở khu vực vườn ươm doanh 

nghiệp của trường đại học Bách Khoa tp.HCM. . 

Sau thời gian nghiên cứu đề tài được triển khai và 

tập trung giải quyết các vấn đề sau: Xây dựng 

được mô hình kết nối giữa PLC S7-1200 và 

XCOM-232i; Xây dựng chương trình đọc dữ liệu 

về máy tính và lưu trữ dữ liệu thành một kho dữ 

liệu để dễ dàng trong việc phân tích dữ liệu sau 

này tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu 

phát triển nâng cấp đề tài; Xây dựng được chương 

trình đọc, giải mã giao thức xtender serial protocol 

và chuyển đổi giao thức để phù hợp với chuẩn 

Modbus; Xây dựng được giao diện Scada thu thập 

dữ liệu hiển thị trên máy tính.
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Kỹ thuật 

điện

Điều khiển bộ nghịch lưu 

ba pha cấp điện cho hệ 

thống tải độc lập ba pha 

bốn dây

Phạm Đình Tiêp Văn Tấn Lượng

Trong nghiên cứu này, kỹ thuật điều khiển tuyến 

tính hóa phản hồi kết hợp với điều khiển trượt 

được đề xuất để điều chỉnh điện áp đầu ra của bộ 

nghịch lưu chia tụ điện DC ba pha bốn dấy trong 

trường hợp tải phi tuyến cân bằng/không cân bằng. 

Đầu tiên, mô hình phi tuyến của hệ thống bao gồm 

các bộ lọc LC lắp đặt ở ngõ ra được xây dựng 

trong hệ tọa độ d-q-0. Sau đó, hệ thống được tuyến 

tính hóa bằng kỹ thuật tuyến tính hóa hồi tiếp kết 

hợp với điều khiển trượt với đa ngõ vào đa ngõ ra. 

Các thành phần d-q-0 của điện áp tải ba pha được 

điều khiển bám sát tốt giá trị tham chiếu của 

chúng, được thiết kế theo lý thuyết điều khiển phi 

tuyến. Kết quả mô phỏng dùng phần mềm PSIM 

thể hiện rằng phương pháp điều khiển đề xuất cho 

đáp ứng vận hành tốt hơn trong điều kiện tải phi 

tuyến cân bằng/không cân bằng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

207

SDH-

KTD-

2018

Kỹ thuật 

điện

Kỹ thuật điều khiển cải 

thiện chất lượng dòng điện 

nguồn dùng bộ lọc tích cực

Hồ Vũ Đức Thắng Văn Tấn Lượng

Trong đề tài này, chiến lược điều khiển để gia tăng 

vận hành của bộ lọc công suất tích cực (APF) đã 

được trình bày. Trước tiên, các thành phần hài bậc 

cao của dòng điện được trích ra chính xác dùng bộ 

quan sát tổng hợp (composite observer). Sau đó, 

áp dụng bộ điều khiển lặp và cộng hưởng 

(Resonant and Repetitive controller) để điều khiển 

họa tần dòng điện được phát ra bởi bộ lọc bằng 

đúng họa tần dòng điện được sinh ra bởi tải phi 

tuyến. Việc mô phỏng hệ thống bộ lọc tích cực 

trong lưới phân phối dùng phần mềm PSIM đã 

được thực hiện để kiểm chứng hiệu quả của 

phương pháp đề xuất

208

SDH-

KTD-

2018

Kỹ thuật 

điện

Điều khiển bộ lưu trữ điện 

áp động trong trường hợp 

nguồn không cân bằng và 

tải phi tuyến

Đỗ Văn Sĩ Văn Tấn Lượng

Trong nghiên cứu này, mô hình điều khiển phi 

tuyến cho bộ lưu trữ điện áp động (DVR) được đề 

xuất để giảm nhiễu điện áp cho tải dưới điều kiện 

sụt điện áp lưới và tải phi tuyến. Đầu tiên, mô hình 

phi tuyến của hệ thống bao gồm bộ lọc LC được 

biểu diễn trong hệ quy chiếu đồng bộ dq0. Sau đó, 

việc thiết kế bộ điều khiển được thực hiện bằng 

cách sử dụng kỹ thuật backstepping, trong đó điện 

áp tải được duy trì gần như hình sin bằng cách 

điều khiển các thành phần trục dq0 của điện áp 

ngõ ra bộ DVR. Với mô hình này, chất lượng điện 

áp được cải thiện đáng kể so với bộ điều khiển tích 

phân tỷ lệ (PI) thông thường trong điều kiện sụt 

điện áp lưới và tải phi tuyến. Các nghiên cứu mô 

phỏng được thực hiện để kiểm tra hiệu quả của 

phương pháp được đề xuất.

3. KHOA : CÔNG NGHỆ  HÓA HỌC



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

1
08DHH

H2

CN 

KTHH

Tổng hợp vật liệu mangan 

oxit ứng dụng phân hủy 

methylene blue

Trương Thị 

Thu
Thảo

Bùi Thị Phương 

Quỳnh

Tổng hợp vật liệu mangan ; khảo sát khả năng ứng 

dụng vật liệu trong xử lý methylene blue.

2
08DHH

H2

CN 

KTHH

Tổng hợp màng PVA biến 

tính kết hợp với chiết xuất 

bần ổi định hướng ứng 

dụng trong bảo quản trái 

cây

Lê Thị Thúy Kiều
Bùi Thị Phương 

Quỳnh

Tổng hợp và phân tích vật liệu màng được tổng 

hợp từ PVA biến tính và chiết xuất bần ổi; khảo 

sát khả năng ứng dụng vật liệu này trong bảo quản 

chuối.

3
08DHH

H2

CN 

KTHH

Tổng hợp vật liệu Fe3O4 

ứng dụng trong xử lý 

phenol

Nguyễn Thị 

Lệ
Quyên

Bùi Thị Phương 

Quỳnh

Tổng hợp vật liệu Fe3O4 bằng phương pháp kết 

tủa; khảo sát khả năng ứng dụng vật liệu trong xử 

lý phenol.

4
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế hệ thống tồn trữ 

LPG năng suất 340.000 

m3/năm

Trần Anh Đài
Bùi Thị Phương 

Quỳnh

- Tổng quan về thiết bị tồn trữ.

- Tính toán thiết kế bồn chứa LPG.

- Đề xuất phương pháp chế tạo lắp đặt.

5
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sản 

xuất smothie xoài 1 tấn 

sản phẩm/ ngày

Lê Đoàn 

Khánh
Duy

Bùi Thị Phương 

Quỳnh

` Nghiên cứu khảo sát thực tế, xây dựng qui trình 

công nghệ, tính toán năng suất thiết bị .

6
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng chiết 

xuất dịch lá neem 2 năng 

suất 2 tấn lá khô/ ngày

Đỗ Hồng 

Minh
Hậu Đào Thanh Khê

`

Nghiên cứu khảo sát thực tế, xây dựng qui trình 

công nghệ, tính toán năng suất thiết bị.

7
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sản 

xuất chuối chiên chân 

không năng suất 1 tấn sản 

phẩm/ ngày

Nguyễn Huân 3

`

Nghiên cứu khảo sát thực tế, xây dựng qui trình 

công nghệ, tính toán năng suất thiết bị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

8
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sản 

xuất sốt cà chua năng suất 

1 tấn sản phẩm/ ngày

Huỳnh Nhật Tân Đào Thanh Khê

`

Nghiên cứu khảo sát thực tế, xây dựng qui trình 

công nghệ, tính toán năng suất thiết bị.

9
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu đặc tính hấp 

phụ chất màu hữu cơ của 

diatomite

Lê Huỳnh 

Thanh 
Trúc

Đặng Thanh 

Phong

 `

- Biến tính vật liệu diatomite bằng phương pháp 

sốc nhiệt sau khi đã được hoạt hóa trong môi 

trường axit và kiềm

- Tổng hợp vật liệu xúc tác Fe3O4 trên chất mang 

diatomite.

- Khảo sát khả năng hấp phụ và phân hủy chất màu 

hữu cơ của vật liệu diatomite đã được Biến tính và 

Tổng hợp.

10
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tổng hợp các 

dẫn xuất chalcone định 

hướng tổng hợp các dẫn 

xuất sulfunylurea

Phan Thị 

Thùy
Duyên Đặng Văn Sử

`

- Tổng hợp vật liệu xúc tác MnO2 trên chất mang 

diatomite.

- Khảo sát khả năng hấp phụ và phân hủy metylen 

của vật liệu diatomite đã được tổng hợp.

11
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu nhũ hóa tinh 

dầu sả

Nguyễn Thị 

Minh
Hiếu      Đặng Văn Sử

`

- Tổng hợp vật liệu xúc tác MnO2 trên chất mang 

tro trấu.

- Khảo sát khả năng hấp phụ và phân hủy metylen 

của vật liệu xúc tác MnO2 trên chất mang tro trấu 

đã được tổng hợp.

12
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tổng hợp các 

dẫn xuất sulfonamide từ 

chalcone làm nguyên liệu 

tổng hợp sunfonylurea

Võ Thị Bé 

Thảo
Thảo Đặng Văn Sử

`

- Tổng hợp vật liệu xúc tác Fe2O3, Fe3O4 trên 

chất mang tro trấu.

- Khảo sát khả năng hấp phụ và phân hủy metylen 

của vật liệu xúc tác Fe2O3, Fe3O4 trên chất mang 

tro trấu đã được tổng hợp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

13
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tổng hợp các 

dẫn xuất sulfonylurea từ 

sulfonamide

Bùi Ngọc Trâm Đặng Văn Sử

`

- Khảo sát các điều kiện, thành phần dung dịch để 

mạ niken bóng lên bề mặt kim loại.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

lớp mạ để tìm thành phần tối ưu của dung dịch mạ 

và điều kiện nhiệt độ , pH để đạt được lớp mạ 

bóng.

14
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu chế tạo bộ 

kiểm tra nhanh xác định 

hàm lượng chromate trong 

nước

Nguyễn Hải Đăng
Đoàn Thị Minh 

Phương

`

- Thẩm định qui trình định lượng chromate.

- Qui trình xử lý mẫu.

- Tạo bộ test kit.

15
08DHH

H5

CN 

KTHH

Định tính và định lượng 

một số hợp chất có trong 

dịch chiết cây cỏ chỉ

Văn Bội Nghi
Đoàn Thị Minh 

Phương

`

- Tách các phân đoạn từ cây cỏ chỉ.

- Định tính và định lượng các hợp chất có trong 

các phân đoạn cây cỏ chỉ.

16
08DHH

H5

CN 

KTHH

Định tính và định lượng 

một số hợp chất có trong 

dịch chiết lá trứng cá

Võ Thành Nhân
Đoàn Thị Minh 

Phương

`

- Tách các phân đoạn từ lá trứng cá.

- Định tính và định lượng các hợp chất có trong 

các phân đoạn lá trứng cá.

17
08DHH

H5

CN 

KTHH

Định tính và định lượng 

một số hợp chất có trong 

dịch chiết lá bàng

Lê Công Hà Quí
Đoàn Thị Minh 

Phương

`

- Tách các phân đoạn từ lá bàng.

- Định tính và định lượng các hợp chất có trong 

các phân đoạn lá bàng.

18
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu chế tạo bộ 

kiểm tra nhanh xác định 

hàm lượng sắt trong nước

Trần Nguyễn 

Thanh
Tuyền

Đoàn Thị Minh 

Phương

`

- Thẩm Định qui trình Định lượng sắt.

- qui trình xử lý mẫu.

- Tạo bộ test kit.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

19
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế nhà máy chế biến 

thủy hải sản công suất 70 

tấn thành phẩm/ngày

Hồ Thị Mỹ Phong Đỗ Hữu Hoàng

`

- Thẩm định qui trình định lượng sắt

- Qui trình xử lý mẫu

- Tạo bộ test kit

20
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế nhà máy chế biến 

và bảo quản cá tra phi lê 

năng suất 30 tấn thành 

phẩm/ngày

Trần Thanh Phong Đỗ Hữu Hoàng

`

- Thẩm định qui trình định lượng sắt.

- Qui trình xử lý mẫu.

- Tạo bộ test kit.

21
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế nhà máy chế biến 

và bảo quản tôm năng suất 

30 tấn thành phẩm/ngày

Nguyễn Hà 

Nghĩa
Trọng Đỗ Hữu Hoàng

`

- Thẩm định qui trình định lượng sắt.

- Qui trình xử lý mẫu.

- Tạo bộ test kit.

.

22
08DHH

H1

CN 

KTHH

Khảo sát khả năng bền hóa 

bằng CMC của hệ nhũ 

tương của tinh dầu sả

Bế Thị Tuyết Liễu Giang Ngọc Hà

Chiết xuất tinh dầu xả và Phân tích thành phần. 

Khảo sát khả năng nhũ hóa tinh dầu xả với 

polysorbate kết hợp với chất ổn định là CMC. 

Đánh giá thông qua độ bền và phân tích kích 

thước hạt.

23
08DHH

H1

CN 

KTHH

Khảo sát độ bền của nhũ 

tương tinh dầu bưởi kết 

hợp với CMC

Châu Thị 

Thùy
Dương Giang Ngọc Hà

`

Chiết xuất tinh dầu bưởi và Phân tích thành phần. 

Khảo sát khả năng nhũ hóa tinh dầu bưởi với 

polysorbate kết hợp với chất ổn định là CMC. 

Đánh giá thông qua độ bền và phân tích kích 

thước hạt.

24
08DHH

H1

CN 

KTHH

Khảo sát khả năng nhũ 

hóa của tinh dầu sả bằng 

chất hoạt động bề mặt 

thương mại kết hợp với 

HPMC

Nguyễn Thị 

Thu
Hà Giang Ngọc Hà

`

Chiết xuất tinh dầu xả và Phân tích thành phần. 

Khảo sát khả năng nhũ hóa tinh dầu xả với 

polysorbate kết hợp với chất ổn định là HPMC. 

Đánh giá thông qua độ bền và phân tích kích 

thước hạt.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

25
08DHH

H4

CN 

KTHH

Mô phỏng tính toán thiết 

kế thiết bị trao đổi nhiệt 

dạng vỏ áo

Trương Thị 

Lan
Hương Hồ Tấn Thành

`

1. Tổng quan.

a. Thiết bị trao đổi nhiệt.

b. Phần mềm lập trình Matlab.

2. Tính toán thiết kế thiết bị.

3. Mô phỏng bằng Matlab.

4. Kết Luận.

26
08DHH

H4

CN 

KTHH

Mô phỏng tính toán thiết 

kế thiết bị trao đổi nhiệt 

dạng ống chùm

Bùi Thị Thúy Huyền Hồ Tấn Thành

1. Tổng quan.

a. Thiết bị trao đổi nhiệt.

b. Phần mềm lập trình Matlab.

2. Tính toán thiết kế thiết bị.

3. Mô phỏng bằng Matlab.

4. Kết Luận.

27
08DHH

H4

CN 

KTHH

Mô phỏng tính toán thiết 

kế hệ thống lạnh
Đặng Minh Phi Hồ Tấn Thành

`

1. Tổng quan.

a. Hệ thống lạnh.

b. Phần mềm lập trình Matlab.

2. Tính toán thiết kế hệ thống lạnh.

3. Mô phỏng bằng Matlab.

4. Kết Luận.

28
08DHH

H4

CN 

KTHH

Mô phỏng tính toán thiết 

kế thiết bị sấy đối lưu

Trần Vũ 

Minh
Phúc Hồ Tấn Thành

`

1. Tổng quan.

a. Thiết bị sấy.

b. Phần mềm lập trình Matlab.

2. Tính toán thiết kế thiết bị.

3. Mô phỏng bằng Matlab.

4. Kết Luận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

29
08DHH

H4

CN 

KTHH

Mô phỏng tính toán thiết 

kế thiết bị trao đổi nhiệt 

dạng ống xoắn

Nguyễn 

Huỳnh Kim
Đạt Hồ Tấn Thành

`

1. Tổng quan. 

a. Thiết bị trao đổi nhiệt.

b. Phần mềm lập trình Matlab.

2. Tính toán thiết kế thiết bị.

3. Mô phỏng bằng Matlab.

4. Kết Luận.

30
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu biến tính 

TiO2-SiO2 bằng kim loại 

chuyển tiếp

Nguyễn Tấn Tài
Hồ Thị Ngọc 

Sương

`

- Tổng quan về màu vô cơ.

- Quy trình Tổng hợp màu.

- Các yếu tố ảnh hưởng tính chất vật liệu.

 -Ứng dụng.

31
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu biến tính 

TiO2-SiO2 bằng kim loại 

quý

Trần Thị Mỹ 

Duyên
Duyên

Hồ Thị Ngọc 

Sương

`

- Tổng quan về TIO2-SIO2.

- Quy trình Tổng hợp vật liệu.

- Chọn tác nhân biến tính.

- Các yếu tố ảnh hưởng tính chất vật liệu.

- Đánh giá hoạt tính quang của vật liệu thông qua 

phân hủy phenol".

32
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu biến tính TiO2 

- SiO2 bằng phi kim
Phạm Quốc Trung

Hồ Thị Ngọc 

Sương

`

- Tổng quan về màu vô cơ.

- Quy trình Tổng hợp màu.

- Các yếu tố ảnh hưởng tính chất vật liệu.

 -Ứng dụng.

33
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu chế tạo bột 

màu vô cơ và ứng dụng
Vũ Minh Hiếu

Hồ Thị Ngọc 

Sương

`

- Tổng quan về màu vô cơ.

- Quy trình Tổng hợp màu.

- Các yếu tố ảnh hưởng tính chất vật liệu.

 -Ứng dụng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

34
08DHH

H4

CN 

KTHH

Tính toán thiết kế nhà máy 

chế biến dứa, năng suất 50 

tấn nguyên liệu/ngày

Nguyễn 

Thành
Lợi Huỳnh Bảo Long

- Thiết kế sơ đồ khối quy trình công nghệ.

- Thiết kế sơ đồ hệ thống thiết bị.

- Thiết kế mặt bằng nhà máy.

- Thiết kế nhà xưởng sản xuất.

35
08DHH

H4

CN 

KTHH

Tính toán thiết kế nhà máy 

sản xuất beer đóng lon, 

năng suất 20.000 lít/ngày

Lê Quốc Thái Huỳnh Bảo Long

- Thiết kế sơ đồ khối quy trình công nghệ.

- Thiết kế sơ đồ hệ thống thiết bị.

- Thiết kế mặt bằng nhà máy.

- Thiết kế nhà xưởng sản xuất.

36
08DHH

H4

CN 

KTHH

Tính toán thiết kế nhà máy 

sản xuất cơm dừa nạo sấy 

năng suất 2000kg sản 

phẩm/h

Nguyễn Đình Trường Huỳnh Bảo Long

- Thiết kế sơ đồ khối quy trình công nghệ.

- Thiết kế sơ đồ hệ  thống thiết bị.

- Thiết kế mặt bằng nhà máy.

- Thiết kế nhà xưởng sản xuất.

- Tính kinh tế.

37
08DHH

H4

CN 

KTHH

Tính toán thiết kế nhà máy 

sản xuất chế phẩm dầu 

dừa năng suất 1000 lít/h

Nguyễn 

Thanh
Tú Huỳnh Bảo Long

- Thiết kế sơ đồ khối quy trình công nghệ.

- Thiết kế sơ đồ hệ  thống thiết bị.

- Thiết kế mặt bằng nhà máy.

- Thiết kế nhà xưởng sản xuất.

- Tính kinh tế.

38
08DHH

H4

CN 

KTHH

Tính toán thiết kế nhà máy 

sản xuất sữa dừa đóng hộp 

năng suất 1000 hộp/h

Ngô Hoàng 

Nhật
Vy Huỳnh Bảo Long

- Thiết kế sơ đồ khối quy trình công nghệ.

- Thiết kế sơ đồ hệ  thống thiết bị.

- Thiết kế mặt bằng nhà máy.

- Thiết kế nhà xưởng sản xuất.

- Tính kinh tế.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

39
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế trạm cấp khí LPG 

cho khu công nghiệp
Phạm Hồng Phúc Huỳnh Văn Tiến

- Thiết kế hệ thống nhập khí LPG từ xe bồn.

- Thiết kế bể chứa LPG (hình cầu).

- Thiết kế hệ thống cấp LPG.

- Tất cả tự động hóa.

40
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế hệ thống xuất 

nhập xăng 
Nguyễn Anh Quyền Huỳnh Văn Tiến

- Thiết kế đường ống nhập xăng.

- Bể chứa xăng (bể cone).

- Thiết kế hệ thống xuất xăng.

- Tất cả hệ thống tự động.

41
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế hệ thống cấp dầu 

thô cho nhà máy lọc dầu
Lê Thị Tường Vy Huỳnh Văn Tiến

- Thiết kế đường ống dẫn dầu từ biển.

-  Thiết kế bể chứa dầu thô mái nỗi.

- Thiết kế hệ thống bơm, đường ống cấp ra ngoài.

-  Tất cả tự động hóa.

42
07DHH

H5

CN 

KTHH

Thiết kế hệ thống cấp 

nước làm mát cho nhà máy 

hóa chất lưu lượng 1000 

m3/giờ

Ngô Anh Tuấn Huỳnh Văn Tiến

- Tổng quan hệ thống làm mát cho nhà máy hóa 

chất.

-  Thiết kế hệ thống xử lý nước làm mát.

- Thiết kế hệ thống cấp nước làm mát.

- Thiết kế hệ thống trao đổi nhiệt của hệ thống.

43
07DHH

H5

CN 

KTHH

Thiết kế hệ thống phản 

ứng, tinh chế sản phẩm 

của nhà máy sản xuất 

phospho vàng công suất 

30 tấn/ngày

Lê Thị Thùy Trang Huỳnh Văn Tiến

`

- Tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng 

lượng của quá trình.

 - Thiết kế lò phản ứng.

 - Thiết kế hệ thống hấp thu.

 - Thiết kế hệ thống làm tinh sản phẩm, hệ thống 

đóng gói sản phẩm.

-  Bố trí mặt bằng nhà máy.

- Tính toán chi phí quá trình.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

44
07DHH

H5

CN 

KTHH

Thiết kế dây chuyền cấp 

nguyên liệu cho lò phản 

ứng của nhà máy sản xuất 

phospho vàng công suất 

30 tấn/ngày

Trần Thị Kiều Trinh Huỳnh Văn Tiến

- Tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng 

lượng của quá trình.

 - Thiết kế dây chuyền nghiền, vận chuyển, sấy, 

phối trộn quặng.

 - Thiết kế hệ thống thu hồi quặng bột.

45
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sản 

xuất Ethanol 99,7% từ sắn 

mì công suất 10000 

lit/ngày

Võ Anh Hào Huỳnh Văn Tiến

`

- Thiết kế kho chứa sắn mì.

- Thiết kế hệ thống lên men.

-  Thiết kế hệ thống chưng cất ethanol.

- Thiết kế hệ thống hấp phụ.

- Thiết kế mặt bằng tổng thể.

-  Tất cả tự động hóa.

46
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu chế tạo vật 

liệu cellulose aerogel từ 

rơm rạ ứng dụng hấp phụ 

chọn lọc dầu trong nước.

Bùi Thị Anh Thư Huỳnh Văn Tiến

- Tổng quan về tầm quan trọng của aerogel.

-  Nghiên cứu chế tạo cellulose aerogel từ rơm rạ.

-  Đánh giá cấu trúc aerogel tổng hợp được.

-  Khảo sát khả năng hấp phụ dầu của aerogel.

47
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu chế tạo vật 

liệu cellulose aerogel từ 

lục bình ứng dụng hấp phụ 

chọn lọc dầu trong nước.

Văn Thị 

Thanh 
Thùy Huỳnh Văn Tiến

- Tổng quan về tầm quan trọng của aerogel.

- Nghiên cứu chế tạo cellulose aerogel từ lục bình.

- Đánh giá cấu trúc aerogel tổng hợp được.

- Khảo sát khả năng hấp phụ dầu của aerogel.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

48
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu phản ứng 

quang hóa phân hủy hợp 

chất hữu cơ khó phân hủy 

trong nước trên xúc tác 

TiO2 và Ag-TiO2

Võ Thị Mỵ Nương Huỳnh Văn Tiến

- Tổng hợp TiO2 các dạng hình thù khác nhau. 

- Tẩm tâm Ag+ lên chất mang.

- Khảo sát tính chất vật lý (hình dạng (SEM, 

TEM), bề mặt riêng BET, XRD….).

- Khảo sát chuyển hóa các hợp chất hữu cơ khó 

phân hủy.

49
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu sử dụng dịch 

chiếc lá giang làm tác 

nhân khử để tổng hợp 

nano bạc và đánh giá hoạt 

tính kháng khuẩn

Lê Thị Kim Mai Huỳnh Văn Tiến

- Chiết xuất dịch chiết từ lá giang.

- Sử dụng tác nhân oxi hóa là dịch chiếc để tổng 

hợp nano bạc.

- Khảo sát tính chất vật lý của vật liệu.

- Đánh giá khả năng kháng khuẩn.

50
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tổng hợp hợp 

chất dị vòng liên kết C-C 

theo định hướng

Vũ Văn Mỹ Huỳnh Văn Tiến

- Tổng quan về tầm quan trọng của hợp chất dị 

vòng liên kết C-C và các phương pháp tổng hợp 

hợp chất dị vòng liên kết C-C.

- Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng có 

liên kết C-C theo định hướng.

- Nghiên cứu điều kiện tối ưu phản ứng.

- Tổng hợp các hợp chất dị vòng có liên kết C-N 

theo định hướng.

51
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu sử dụng Iốt 

cho phản ứng đóng vòng 

quinoxaline

Lê Nguyệt Như Huỳnh Văn Tiến

- Tổng quan về tầm quan trọng của hợp chất 

quinoxaline và các phương pháp tổng hợp 

quinoxaline.

- Nghiên cứu sử dụng S cho phản ứng đóng vòng 

quinoxaline.

- Nghiên cứu điều kiện tối ưu phản ứng.

- Tổng hợp các dẫn xuất của quinoxaline.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

52
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu sử dụng lưu 

huỳnh cho phản ứng đóng 

vòng benzo[d]thiazole

Võ Thị Thu Thảo Huỳnh Văn Tiến

- Tổng quan về tầm quan trọng của hợp chất 

benzo[d]thiazole và các phương pháp tổng hợp 

benzo[d]thiazole.

- Nghiên cứu sử dụng S cho phản ứng đóng vòng 

benzo[d]thiazole.

- Nghiên cứu điều kiện tối ưu phản ứng.

- Tổng hợp các dẫn xuất của benzo[d]thiazole.

53
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu chế tạo vật 

liệu nanocomposite từ tính 

trên nền polyaniline biến 

tính để hấp phụ thuốc 

nhuộm hữu cơ trong nước.

Lưu Thị Thu Trang Huỳnh Văn Tiến

- Tổng hợp nanocomposite điều chế từ Zn2+  và 

Al3+ (đồng kết tủa).

- Biến thể nanocomposite bằng polyaniline. 

- Đánh giá cấu trúc vật liệu.

- Khảo sát sự hấp phụ các loại thuốc nhuộm hữu 

cơ trong nước.

54
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát ảnh hưởng của 

microwave đến đặc tính 

hóa lý của tinh bột đậu 

xanh oxy hóa.

Vũ Thị Kim Phụng Lê Thị Hồng Thúy

- Tổng quan về nguyên liệu hạt đậu xanh., về tinh 

bột và phương pháp biến tính tinh bột. 

- 	Tách và thu hồi tinh bột hạt đậu xanh.

- 	Nghiên cứu tối ưu hoá quy trình oxy hóa tinh bột 

đậu xanh dưới tác dụng của microwave.

- 	Khảo sát các thành phần, đặc trưng cấu trúc và 

các đặc tính hóa lý tinh bột đậu xanh trước và sau 

oxy hóa.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

55
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát ảnh hưởng của 

dung môi và tác nhân 

MCA đến đặc tính hóa lý 

của tinh bột đậu xanh 

carboxymethyl

Hồ Thị Thu Thảo Lê Thị Hồng Thúy

- 	Tổng quan về nguyên liệu và phương pháp 

nghiên cứu.

- 	Tách và thu hồi tinh bột từ hạt mít. 

- 	Nghiên cứu quy trình carboxymethyl hoá tinh bột 

hạt mít bằng tác nhân monochloroacetic acid: 

Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng MCA; Khảo sát 

ảnh hưởng môi trường (nồng độ NaOH, thời gian, 

nhiệt độ,...).

- 	Khảo sát đặc trưng cấu trúc, lý hóa tinh bột hạt 

mít trước và sau carboxymethyl hóa.

- 	Khảo sát thành phần và tính năng của tinh bột 

hạt mít trước và sau carboxymethyl hóa.

56
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát ảnh hưởng của 

môi trường và tác nhân 

MCA đến đặc tính hóa lý 

của tinh bột khoai môn 

carboxymethyl

Nguyễn Thị Thảo Lê Thị Hồng Thúy

- 	Tổng quan về nguyên liệu và phương pháp 

nghiên cứu.

-	 Tách, thu hồi tinh bột đậu xanh.

-	 Khảo sát ảnh hưởng của các loại dung môi và 

hàm lượng tác nhân MCA đến quá trình 

carboxylmethyl hóa tinh bột đậu xanh.

-	 Khảo sát các thành phần, đặc trưng cấu trúc và 

đặc tính hóa lý của tinh bột đậu xanh 

carboxymethyl

57
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát qui trình chiết 

capsaicin bằng phương 

pháp vi sóng

Lê Thanh Tùng Lê Thị Kim Anh

Tổng quan về capsaicine, khảo sát một số yếu tố 

ảnh hưởng đến quá trình chiết capsaicine bằng 

phương pháp vi sóng.

58
08DHH

H5

CN 

KTHH

Thẩm định quy trình xác 

định phenol trong nước 

Nguyễn Thị 

Bích
Loan Lê Thị Kim Anh

Khảo sát lại các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình 

định lượng phenol theo tiêu chuẩn và đưa ra các 

thông số phù hợp với điều kiện tại PTN.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

59
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế và 

tạo viên trà hòa tan từ rễ 

cây đinh lăng

Lương Thị 

Mỹ 
Trinh Lê Thị Kim Anh

Trích cao từ rễ đinh lăng, xác định thành phần của 

cao và định tính, định lượng một số thành phần 

chính trong cao.

60
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát quy trình xác 

định đồng thời methanol 

và ethanol bằng kỹ thuật 

GC/FID

Dương Thị 

Vân
Anh Lê Thị Ngọc Hạnh

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác 

định đồng thời methanol và ethanol bằng kỹ thuật 

GC/FID để xây dựng và đánh giá quy trình tách 

phù hợp với điều kiện thí nghiệm tại Trường.

61
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát quy trình xác 

định đồng thời benzene và 

toluene bằng kỹ thuật 

GC/FID

Võ Thị 

Quỳnh
Như Lê Thị Ngọc Hạnh

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác 

định đồng thời benzene và toluene bằng kỹ thuật 

GC/FID để xây dựng và đánh giá quy trình tách 

phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm.

62
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát quy trình xác 

định đồng thời methyl 

esters của acid béo bằng 

kỹ thuật GC/FID

Nguyễn Thị Thắm Lê Thị Ngọc Hạnh

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác 

định đồng thời 5 methyl ester của 5 acid béo phổ 

biến trong dầu/mỡ bằng kỹ thuật GC/FID để xây 

dựng và đánh giá quy trình tách phù hợp với điều 

kiện thí nghiệm tại Trường.

63
08DHH

H2 

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý metylen xanh của vật 

liệu tro trấu biến tính với 

MnO2

Trần Ngọc Thủy Lê Thị Thanh Vân
Tìm hiểu các nguyên tắc, bộ phận chính và ứng 

dụng của phương pháp sắc ký ion.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

64
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất dầu dừa và ứng dụng 

trong phối liệu sản phẩm 

mascara

Trần Ngọc 

Minh
Ánh Lê Thúy Nhung

- Tìm hiểu chung về dầu dừa, quy trình sản xuất 

dầu dừa bằng phương pháp lên mem.

- Tìm hiểu về sinh lý học về lông mi, ứng dụng 

dầu dừa vào sản phẩm masscara.

- Xây dựng công thức phối liệu mascara có chứa 

thành phần dầu dừa.

65
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất tinh bột nghệ từ củ 

nghệ tươi và ứng dụng 

trong phối liệu kem trị nứt 

gót chân 

Nguyễn Thị 

Kim
Bình Lê Thúy Nhung

- Tìm hiểu chung về tinh bột nghệ, quy trình sản 

xuất tinh bột nghệ từ củ nghệ vàng tươi.

- Tìm hiểu về sinh lý học về da vùng gót chân, ứng 

dụng tinh bột nghệ vào sản phẩm kem hỗ trợ trị 

nứt gót chân.

- Xây dựng công thức phối liệu kem hỗ trợ trị nứt 

gót chân có chứa thành phần tinh bột nghệ.

66
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất dịch chiết từ trái 

thanh long và ứng dụng 

trong phối liệu phấn má 

hồng

Trần Thị 

Mộng
Cầm Lê Thúy Nhung

- Tìm hiểu chung về trái thanh long ruột đỏ, quy 

trình sản xuất dịch chiết từ ruột trái thanh long đỏ.

- Tìm hiểu về sinh lý học về da mặt, ứng dụng dịch 

chiết từ ruột trái thanh long đỏ vào sản phẩm phấn 

má hồng.

- Định tính các hợp chất có trong dịch chiết từ ruột 

thanh long đỏ (Flavonoids, Phenolic).

- Xây dựng công thức phối liệu phấn má hồng có 

chứa thành phần dịch chiết từ ruột trái thanh long.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

67
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất dịch chiết từ trái khổ 

qua rừng và ứng dụng 

trong phối liệu kem dưỡng 

da

Nguyễn 

Thành
Công Lê Thúy Nhung

- Tìm hiểu chung về trái khổ qua rừng, quy trình 

sản xuất dịch chiết từ trái khổ qua rừng.

- Tìm hiểu về sinh lý học về da mặt, ứng dụng dịch 

chiết từ trái khổ qua rừng vào sản phẩm kem 

dưỡng da mặt.

- Định tính các hợp chất có trong dịch chiết từ trái 

khổ qua rừng (Flavonoids, Phenolic, vitamin C).

- Xây dựng công thức phối liệu kem dưỡng da mặt 

có chứa thành phần dịch chiết từ trái khổ qua rừng.

68
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu tách dầu bơ và 

ứng dụng trong phối liệu 

son dưỡng

Hộ Hạ Hoàng ANh Lữ Thị Mộng Thy

Tổng hợp vật liệu oxit sắt từ trên nền graphen oxit 

bằng kỹ thuật exsitu, ứng dụng xử lý methylen 

xanh trong nước.

69
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu ứng dụng dịch 

chiết hạt cà phê trong phối 

liệu sản phẩm tẩy tế bào 

chết

Phùng Văn Trước Lữ Thị Mộng Thy
Tổng hợp vật liệu ferit mangan trên nền graphen 

oxit ứng dụng hấp phụ ion chì trong nước.

70
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu ứng dụng dịch 

chiết từ hạt bơ vào phối 

liệu kem nền

Hà Thị Thanh Truyền Lữ Thị Mộng Thy
Tổng hợp vật liệu ferit niken trên nền graphen oxit 

ứng dụng xử lý methylen xanh trong nước.

71
08DHH

H3

CN 

KTHH

Khảo sát phối liệu sản 

phẩm hấp dầu phục hồi 

tóc hư tổn 

Nguyễn Quốc Việt Lữ Thị Mộng Thy
Tách dầu bơ bằng trích ly và ứng dụng trong phối 

liệu son dưỡng.

72
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế kem 

tan mỡ từ dịch chiết quả ớt

Đỗ Hoàng 

Thế
Vinh Lữ Thị Mộng Thy

Tách dịch chiết hạt cà phê và phối liệu vào sản 

phẩm tẩy tế bào chết.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

73
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu oxit sắt từ trên nền 

graphen oxit bằng kỹ thuật 

exsitu, ứng dụng xử lý 

methylen xanh trong nước

Trần Thị 

Tuyết
Giang Lữ Thị Mộng Thy

Tách dịch chiết từ hạt bơ và phối liệu vào sản 

phẩm kem nền.

74
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu ferit mangan trên nền 

graphen oxit ứng dụng hấp 

phụ ion chì trong nước

Nguyễn Thị 

Mỹ
Trâm Lữ Thị Mộng Thy

Phối liệu sản phẩm hấp dầu phục hồi cho tóc hư 

tổn.

75
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu ferit niken trên nền 

graphen oxit ứng dụng xử 

lý methylen xanh trong 

nước

Nguyễn Thị 

Diễm
Trinh Lữ Thị Mộng Thy

Tách dịch chiết từ quả ớt và phối liệu vào sản 

phẩm kem tan mỡ.

76
08DHH

H1

CN 

KTHH

Đánh giá khả năng hấp 

phụ kim loại nặng của một 

số vật liệu từ phụ phẩm 

nông nghiệp

Lê Quang Nhất Nguyễn Cao Hiền

- Khảo sát đơn phối  sữa tắm.

- Khảo sát hợp hương.

- Phối liệu hợp hương vào sữa tắm hoàn chỉnh.

77
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu biến đổi cấu 

trúc và thành phần nguyên 

liệu trong quá trình lên 

men rượu. 

Trần Thị Bích Loan Nguyễn Cao Hiền
- Thu thập tinh dầu.

- Khảo sát hợp hương tạo nước hoa hoàn chỉnh.

78
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu hấp phụ kim loại bằng 

phản ứng biến tính 

cellulose từ thân cây chuối

Ngô Duy Minh Nguyễn Cao Hiền

- Khảo sát đơn phối  sữa dưỡng thể.

- Phối liệu dầu dừa, collagen vào sữa dưỡng thể 

hoàn chỉnh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

79
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu tổng hợp biến 

tính tro trấu với MnO2

Ngô Nguyễn 

Huỳnh 
Anh

Nguyễn Hoàng 

Lương Ngọc

"

- Tổng quan về tro trấu- tro trấu biến tính.

- Quy trình Tổng hợp vật liệu.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tạo thành vật 

liệu.

80
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý Cu2+ của vật liệu tro 

trấu biến tính MnO2

Đặng Bích Nhi
Nguyễn Hoàng 

Lương Ngọc

"

- Tổng quan về tro trấu- tro trấu biến tính.

- Quy trình Tổng hợp vật liệu.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử lý phenol 

của vật liệu.

81
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý phenol của vật liệu tro 

trấu biến tính với MnO2

Lê Phúc Cảnh
Nguyễn Hoàng 

Lương Ngọc

"

- Tổng quan về tro trấu- tro trấu biến tính.

 - Quy trình Tổng hợp vật liệu.

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử lý Cu2+ 

của vật liệu."

82
08DHH

H2 

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý phenol của vật liệu tro 

trấu biến tính với Al(OH)3

Lê phạm xuân Hà
Nguyễn Hoàng 

Lương Ngọc

"

- Tổng quan về tro trấu- tro trấu biến tính.

 - Quy trình Tổng hợp vật liệu.

 - Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử lý 

phenol của vật."

83
08DHH

H2 

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý Cu2+ của vật liệu tro 

trấu biến tính với Al(OH)3

Võ Thị Ngọc Huệ 
Nguyễn Hoàng 

Lương Ngọc

"

- Tổng quan về tro trấu- tro trấu biến tính.

- Quy trình Tổng hợp vật liệu.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử lý Cu2+ 

của vật liệu. "



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

84
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

cát nghiền MSNT chế biến 

từ đụn cát xã Phước Định, 

huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận đối với những 

tính chất của bê tông.

Võ Đại Phúc
Nguyễn Học 

Thắng

Nghiên cứu ảnh hưởng của cát nghiền MSNT chế 

biến từ đụn cát xã Phước Định, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận đối với những tính chất của bê 

tông. Bao gồm thiết kế cấp phối bê tông, tạo mẫu 

bê tông theo tiêu chuẩn, kiểm tra các tính chất thi 

công và các đặc tính cơ lý, vi cấu trúc của sản 

phẩm.

85
08DHH

H2 

CN 

KTHH

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phụ gia đá vôi tại Mỏ 

Scroc Con Trăn đến một 

số tính chất cơ lý hóa của 

xi măng Fico

Tống Huỳnh 

Thẩm
Phương

Nguyễn Học 

Thắng

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia đá vôi tại Mỏ 

Scroc Con Trăn đến một số tính chất cơ lý hóa của 

xi măng Fico. Nguyên liệu được kiểm tra thành 

phần khoáng, hóa, hạt, và được trộn theo tỉ lệ khác 

nhau với OPC để thu được mẫu sản phẩm. Sản 

phẩm được kiểm tra các tính chất thi công và ứng 

dụng của vữa có sự dụng phụ gia đá vôi.

86
08DHH

H2

CN 

KTHH

Sử dụng phụ gia silica 

fume cải thiện tính chất 

của bê tông tro bay cao

Nguyễn Thị 

Xuân
Thùy

Nguyễn Học 

Thắng

Sử dụng phụ gia silica fume cải thiện tính chất của 

bê tông tro bay cao. Bao gồm thiết kế cấp phối bê 

tông, tạo mẫu bê tông theo tiêu chuẩn, kiểm tra các 

tính chất thi công và các đặc tính cơ lý, vi cấu trúc 

của sản phẩm.

87
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

hàm lượng tro bay đến 

tính chất của bê tông

Lê Huỳnh 

Minh
Hoàng

Nguyễn Học 

Thắng

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro bay đến 

tính chất của bê tông. Bao gồm thiết kế cấp phối 

bê tông, tạo mẫu bê tông theo tiêu chuẩn, kiểm tra 

các tính chất thi công và các đặc tính cơ lý, vi cấu 

trúc của sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

88
08DHH

H2

CN 

KTHH

Đề tài: Sử dụng phụ gia 

Ca(OH)2 để cải thiện tính 

chất của bê tông tro bay 

cao 

Hoàng Ngọc Phúc
Nguyễn Học 

Thắng

Đề tài: Sử dụng phụ gia Ca(OH)2 để cải thiện tính 

chất của bê tông tro bay cao . Bao gồm thiết kế cấp 

phối bê tông, tạo mẫu bê tông theo tiêu chuẩn, 

kiểm tra các tính chất thi công và các đặc tính cơ 

lý, vi cấu trúc của sản phẩm.

89
08DHH

H2

CN 

KTHH

Sử dụng bùn thải nhà máy 

nước cấp để sản xuất gốm
Bùi Gia Nguyên

Nguyễn Học 

Thắng

Sử dụng bùn thải nhà máy nước cấp để sản xuất 

gốm, Nghiên cứu các tỉ lệ cấp phối được trộn giữa 

đất sét và cao lanh truyền thông với sự thay thế 

của bùn thải nhà máy nước. Sau đó tạo hình bằng 

phương pháp ép bán khô rồi nung ở nhiệt độ 1200 

độ C để thu được sản phẩm gốm. Sản phẩm được 

kiểm tra các tính chất cơ lý và vi cấu trúc và được 

đánh giá với các sản phẩm gốm thông thường.

90
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu chế tạo bê 

tông hàm lượng tro bay 

cao dùng cho các kết cấu 

công trình xây dựng dân 

dụng 

Trần Huỳnh 

Thanh
Lam

Nguyễn Học 

Thắng

Nghiên cứu chế tạo bê tông hàm lượng tro bay cao 

dùng cho các kết cấu công trình xây dựng dân 

dụng . Bao gồm thiết kế cấp phối bê tông, tạo mẫu 

bê tông theo tiêu chuẩn, kiểm tra các tính chất thi 

công và các đặc tính cơ lý, vi cấu trúc của sản 

phẩm.

91
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

cát nghiền CVNT chế biến 

từ đụn cát xã Phước Định, 

huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận đối với những 

tính chất của bê tông.

Lê Duy Tân
Nguyễn Học 

Thắng

Nghiên cứu ảnh hưởng của cát nghiền CVNT chế 

biến từ đụn cát xã Phước Định, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận đối với những tính chất của bê 

tông.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

92
08DHH

H3

CN 

KTHH

khảo sát phối liệu sản 

phẩm chăm sóc tóc hỗ trợ 

màu từ dịch chiết củ nâu

Nguyễn Thị 

Vân
Anh

Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tách dịch chiết từ củ nâu, khảo sát đơn làm sản 

phẩm chăm sóc tóc, sử dụng dịch chiết củ nâu vào 

sản phẩm tạo sản phẩm bền, đo các tiêu chí của 

sản phẩm.

93
08DHH

H3

CN 

KTHH

Khảo sát phối liệu hỗ trợ 

kháng viêm từ dịch chiết 

lá mủ trôm

Nguyễn Quốc Đạt
Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tách dịch chiết từ lá mủ trôm và đo độ kháng 

khuẩn, khảo sát đơn làm sản phẩm da, sử dụng 

dịch chiết lá mủ trôm vào sản phẩm tạo sản phẩm 

bền, đo các tiêu chí của sản phẩm.

94
08DHH

H3

CN 

KTHH

Khảo sát phối liệu dịch 

chiết lá muồng trâu trong 

gel rửa mặt kháng khuẩn

Lê Thị Châu Đoan
Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tách dịch chiết từ lá muồng trâu và đo độ kháng 

khuẩn, khảo sát đơn làm sản phẩm rửa mặt, sử 

dụng dịch chiết lá muồng trâu vào sản phẩm tạo 

sản phẩm bền, đo các tiêu chí của sản phẩm.

95
08DHH

H3

CN 

KTHH

Khảo sát phối liệu kem 

dưỡng da sử dụng mủ trôm
Tô Nhật Hào

Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Khảo sát các tính chất của gel mủ trôm, sử dụng 

gel mủ trôm vào sản phẩm  kem dưỡng tạo sản 

phẩm bền, đo các tiêu chí của sản phẩm.

96
08DHH

H3

CN 

KTHH

Khảo sát phối liệu dịch 

chiết lá điều trong nước 

súc miệng kháng khuẩn

Trịnh Diệu Linh
Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tách dịch chiết từ lá điều và đo tính kháng khuẩn, 

khảo sát đơn làm sản phẩm nước súc miệng, sử 

dụng dịch chiết lá điều vào sản phẩm tạo sản phẩm 

bền, đo các tiêu chí của sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

97
08DHH

H3

CN 

KTHH

Khảo sát phối liệu sản 

phẩm chăm sóc tóc hỗ trợ 

màu từ dịch chiết lá henna

Trần Thị 

Quỳnh
Như

Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tách dịch chiết từ củ nâu, khảo sát đơn làm sản 

phẩm chăm sóc tóc, sử dụng dịch chiết củ nâu vào 

sản phẩm tạo sản phẩm bền, đo các tiêu chí của 

sản phẩm.

98
08DHH

H3

CN 

KTHH

Khảo sát khả năng sử 

dụng chiết xuất hương 

thảo vào sản phẩm dạng 

kem

Đinh Thị 

Tường
Oanh

Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tách dịch chiết từ hương thảo đo độ kháng khuẩn, 

khảo sát đơn làm sản phẩm chăm da, sử dụng dịch 

chiết hương thảo vào sản phẩm tạo sản phẩm bền, 

đo các tiêu chí của sản phẩm.

99
08DHH

H3

CN 

KTHH

Khảo sát khả năng sử 

dụng dịch chiết cây lạc 

tiên vào sản phẩm chăm 

sóc da

Trần Thị Thu Trâm
Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tách dịch chiết từ lạc tiên đo độ kháng khuẩn, 

khảo sát đơn làm sản phẩm chăm da, sử dụng dịch 

chiết lạc tiên vào sản phẩm tạo sản phẩm bền, đo 

các tiêu chí của sản phẩm.

100
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sản 

xuất bột bụp giấm năng 

suất 500kg sản phẩm/ngày

Nguyễn Thị 

Quế
An

Võ Phạm Phương 

Trang

Thiết kế quy trình công nghệ sản xuất, tính toán, 

thiết kế thiết bị chính, thiết bị phụ, tính kinh tế quy 

trình sản xuất bột bụp giấm.

101
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sản 

xuất cá đông lạnh năng 

suất 65 tấn nguyên 

liệu/ngày

Tạ Công Anh
Võ Phạm Phương 

Trang

- Thiết kế quy trình công nghệ sản xuất, tính toán, 

thiết kế thiết bị chính, thiết bị phụ, tính toán thiết 

kế nhà xường và tính kinh tế của phân xưởng sản 

xuất cá đông lạnh.

- Tính kinh tế.

102
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu sử dụng dịch 

chiết vỏ ca cao làm tác 

nhân khử để tổng hợp 

nano bạc có hoạt tính 

kháng khuẩn cao

Phạm Thị 

Yến
Linh

Võ Phạm Phương 

Trang

Sử dụng dịch chiết vỏ ca cao làm tác nhân khử để 

tổng hợp nano bạc có hoạt tính kháng khuẩn cao.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

103
08DHH

H2

CN 

KTHH

Tổng hợp nano bạc từ bạc 

nitrate sử dụng dịch chiết 

lá vằng làm tác nhân khử 

và đánh giá các tính chất 

và khả năng kháng khuẩn 

của chúng. 

Bùi Thị Như Quỳnh
Võ Phạm Phương 

Trang

Tổng hợp nano bạc từ bạc nitrate sử dụng dịch 

chiết lá vằng làm tác nhân khử và đánh giá các 

tính chất và khả năng kháng khuẩn của chúng.

104
07DHH

H3

CN 

KTHH

Ảnh hưởng hàm lượng 

Nickel đến tính chất và 

hoạt tính xúc tác Ni/SBA-

15 trong phản ứng dry 

reforming Methane

Trần Văn Thái

Võ Phạm Phương 

Trang

TS. Nguyễn Trí

Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng Nickel đến tính 

chất và hoạt tính xúc tác Ni/SBA-15 trong phản 

ứng dry reforming Methane.

105
08DHH

H1

CN 

KTHH

khảo sát phối liệu sản 

phẩm dầu gội đầu cho da 

nấm sử dụng dịch chiết 

rau sam và mần trầu

Nguyễn Thị 

Uyển
Nhi

Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tách dịch chiết từ mần trầu và rau sam,  khảo sát 

đơn làm sản phẩm chăm sóc tóc, sử dụng dịch 

chiết mần trầu vào sản phẩm tạo sản phẩm bền, đo 

các tiêu chí của sản phẩm.

106
08DHH

H1

CN 

KTHH

nghiên cứu tổng hợp zip-8 

carbon

Nguyễn Thị 

Tuyết
Nhi

Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tổng hợp vật liệu ZIF-8 VÀ ZIF-8C đo thông số, 

ứng dụng hấp phụ chất màu (màu vàng).

107
08DHH

H1

CN 

KTHH

Khảo sát quy trình tách 

tinh dầu hương nhu trắng 

và ứng dụng vào sản phẩm 

dầu gội đầu

Nguyễn Thị 

Kim
Thoa

Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tách dịch chiết từ hương nhu trắng , khảo sát đơn 

làm sản phẩm chăm sóc tóc, sử dụng dịch chiết 

hương nhu trắng vào sản phẩm tạo sản phẩm bền, 

đo các tiêu chí của sản phẩm.

108
08DHH

H1

CN 

KTHH

Tổng hợp vật liệu zif-8 và 

biến tính zif-8 với cacbon 

hoạt tính, ứng dụng vật liệu

Ngô Thị Bích Vương
Nguyễn Thị Hồng 

Anh

Tổng hợp vật liệu ZIF-8 VÀ ZIF-8C đo thông số, 

ứng dụng hấp phụ chất màu (xanh).



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

109
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

Shellac và chất nhũ hóa 

đến tính năng màng tổ hợp 

HPMC/Shellac

Đỗ Kim Nhung
Nguyễn Thị 

Lương

Nghiên cứu ảnh hưởng của Shellac đến tính năng 

màng HPMC/shellac (cảm quan và bề dày màng, 

hình thái học bề mặt, tính chất cơ lý, nhiệt vi sai, 

khả năng thấm khí, khả năng thấm hơi nước, phổ 

hồng ngoại, khả năng bảo quản).

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất nhũ hóa đến tính 

năng màng HPMC/shellac (cảm quan và bề dày 

màng, hình thái học bề mặt, tính chất cơ lý, nhiệt 

vi sai, khả năng thấm khí, khả năng thấm hơi 

nước, phổ hồng ngoại, khả năng bảo quản).

110
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu cải tiến khả 

năng kháng khuẩn và hiệu 

quả bảo quản của màng 

composite HPMC/Shellac

Nguyễn 

Lương Hoàng
Oanh

Nguyễn Thị 

Lương

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tinh dầu Thymol và 

Oregano đến các tính năng màng HPMC/shellac 

(Cảm quan và bề dày màng, hình thái học bề mặt 

màng, tính chất cơ lý, nhiệt vi sai, khả năng thấm 

khí, khả năng thấm hơi nước, phổ hồng ngoại, kích 

thước hạt và độ nhớt, khả năng kháng khuẩn).

- Đánh giá hiệu quả bảo quản cà chua sử dụng 

composite HPMC/Shellac và HPMC/Shellac/Tinh 

dầu.

111
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

HPMC và chất hóa dẻo 

đến tính năng màng tổ hợp 

HPMC/Shellac

Nguyễn Thị 

Huyền
Trang

Nguyễn Thị 

Lương

Nghiên cứu ảnh hưởng của HPMC đến tính năng 

màng  HPMC/shellac (cảm quan và bề dày màng, 

hình thái học bề mặt, tính chất cơ lý, nhiệt vi sai, 

khả năng thấm khí, khả năng thấm hơi nước, phổ 

hồng ngoại, khả năng bảo quản).

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hóa dẻo đến tính 

năng màngHPMC/shellac (cảm quan và bề dày 

màng, hình thái học bề mặt, tính chất cơ lý, nhiệt 

vi sai, khả năng thấm khí, khả năng thấm hơi 

nước, phổ hồng ngoại, khả năng bảo quản).



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

112
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu cải tiến tính 

năng kháng khuẩn và hiệu 

quả bảo quản của màng 

composite hpmc/sáp ong

Nguyễn Thị 

Kỳ
Anh

Nguyễn Thị 

Lương

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tinh dầu Thymol và 

Oregano đến các tính năng màng (Cảm quan và bề 

dày màng, hình thái học bề mặt màng, tính chất cơ 

lý, nhiệt vi sai, khả năng thấm khí, khả năng thấm 

hơi nước, phổ hồng ngoại, kích thước hạt và độ 

nhớt, khả năng kháng khuẩn).

-  Đánh giá hiệu quả bảo quản chanh không hạt sử 

dụng composite HPMC/Sáp ong và 

HPMC/Shellac/Tinh dầu.

113
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

chất hóa dẻo và chất nhũ 

hóa đến tính năng màng 

composite hpmc/sáp ong

Vũ Thị 

Hương
Lan

Nguyễn Thị 

Lương

Nghiên cứu ảnh hưởng của HPMC, chất hóa dẻo 

đến tính năng màng HPMC/sáp ong (cảm quan và 

bề dày màng, hình thái học bề mặt, tính chất cơ lý, 

nhiệt vi sai, khả năng thấm khí, khả năng thấm hơi 

nước, phổ hồng ngoại).

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất  sáp ong, chất nhũ 

hóa đến tính năng màng  HPMC/sáp ong (cảm 

quan và bề dày màng, hình thái học bề mặt, tính 

chất cơ lý, nhiệt vi sai, khả năng thấm khí, khả 

năng thấm hơi nước, phổ hồng ngoại).

114
08DHH

H1

CN 

KTHH

Tổ Tổng hợp bioglass  hợp 

bioglass 
Hoàng Hữu Lĩnh

Nguyễn Thị 

Phương

Nghiên cứu phương pháp tổng hợp thủy tinh sinh 

học bằng phương pháp thủy phân. Phân tích đánh 

giá kết quả sản phẩm thủy tinh sinh học được tổng 

hợp thông qua các phương pháp phân tích TG-

DSC, FTIR, RAMAN,

  

115
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế và chế tạo hệ 

thống chưng cất bằng mô 

đun peltier
Đinh Duy Khoa

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền

Xây dựng các bước thực hiện thiết kế mô hình,tính 

toán được năng lượng cung cấp và thất thoát,thiết 

kế cụ thể mô hình chưng cất, đánh giá mô hình 

thiết kế



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

116
08DHH

H4

CN 

KTHH

Mô phỏng tính toán hệ 

thống chưng cất bằng mô 

đun peltier

Nguyễn 

Trọng
Kiên

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền

Thiết lập trình tự tính toán thiết kế hệ thống chưng 

cất bằng mô đun peltier , mô phỏng tính toán hệ 

thống chưng cất bằng mô đun peltier bởi phần 

mềm MATLAB

117
08DHH

H4

CN 

KTHH

Nghiên cứu và đánh giá sự 

tác động của các thông số 

thiết bị electrospraying 

đến hình thái

 hạt - sợi  nano 

chitosan/PVA

Hồ Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền

Tìm hiểu thiết bị electrospraying dùng để tạo hạt, 

sợi nano từ chitosan/PVA, đánh giá sự tác động 

của các thông số thiết bị lên hình thái hạt,sợi

118
08DHH

H1

CN 

KTHH

So sánh và đánh giá khả 

năng dẫn truyền thuốc  của 

triblock copolymer và 

pentablock copolymer từ 

PLA và PEG

Nguyễn Thị 

Hồng
Lan

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền

Tổng hợp triblock copolymer và pentablock 

copolymer, đánh giá hình thái,  cấu trúc, tương 

thích,  khả năng nhả thuốc.

119
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tạo hạt - sợi 

nano chitosan blend PVA

Huỳnh Thủy 

Sông
Sông

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền

Tổng hợp quy trình tạo hạt nano-sợi 

chitosan/PVA, nghiên cứu chế độ tạo hạt-sợi hiệu 

quả,  đánh giá thông số vật lí ảnh hưởng đến quá 

trình tạo hạt-sợi.

120
08DHH

H1

CN 

KTHH

So sánh và đánh giá khả 

năng tạo hạt nano chitosan 

theo mức độ deacetyl hóa 

của chitosan

Trần Ngọc Tính
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền

Đo mức độ deacetyl  hóa, đánh giá các thông số 

vật lí của chitosan: độ nhớt, sức căng bề mặt, tinh 

thể  của chitosan,tổng hợp hạt nano chitosan,  so 

sánh khả năng tạo hạt nano chitosan.

121
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu ứng dụng 

dưỡng chất từ gạo nếp 

than để phối chế son dưỡng

Đặng Trường Phú
Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Chọn nguyên liệu gạo nếp than, Khảo sát các yếu 

tố ảnh hưởng tách chiết anthocyanin, phối chế son 

dưỡng, đánh giá chất lượng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

122
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế kem 

dưỡng da chứa dưỡng chất 

nha đam kết hợp tinh dầu 

cam ngọt

Huỳnh Thị 

Kim
Thúy

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Chọn nguyên liệu nha đam, tinh dầu cam ngọt, 

phối chế mỹ phẩm, đánh giá các chỉ tiêu.

123
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế son 

dưỡng có màu từ hạt đậu 

đen

Phan Thị 

Ngọc
Hân

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

- Chọn nguyên liệu đậu đen, Khảo sát quy trình 

tách chiết anthocyanin.

- phối chế mỹ phẩm, đánh giá chất lượng.

  

124
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế hỗn 

hợp làm mặt nạ dưỡng từ 

trà xanh

Khổng Ngọc 

Quỳnh
Hoa

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

 

Khảo sát quy trình trích ly từ lá trà xanh, phối chế 

mỹ phẩm, đánh giá các chỉ tiêu hóa lý, hàm lượng 

kim loại nặng.

125
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế kem 

dưỡng da từ bắp cải tím
Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Chọn nguyên liệu báp cải tím, Khảo sát các yếu tố 

ảnh hưởng tách chiết anthocyanin, phối chế kem 

dưỡng da, đánh giá chất lượng.

126
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế kem 

nền từ nguyên liệu đậu đen
Hồ Minh Toàn

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến  quy trình tách 

chiết anthocyanin từ hạt đậu đen, phối chế mỹ 

phẩm, đánh giá chất lượng.

  

127
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế phấn 

má hồng từ vỏ chanh dây
Võ Huyền Trâm

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Chọn nguyên liệu vỏ chanh dây, Khảo sát các yếu 

tố ảnh hưởng đến quy trình tách chiết anthocyanin, 

phối chế phấn má hồng, đánh giá chất lượng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

128
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối liệu 

lotion dưỡng thể có màu 

từ hoa đậu biếc

Nguyễn Trần 

Thanh 
Trúc

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Chọn nguyên liệu hoa đậu biếc, Khảo sát các yếu 

tố ảnh hưởng đến quy trình tách chiết anthocyanin, 

phối chế lotion dưỡng thểg, đánh giá hàm  lượng 

kim loại nặng, các chỉ tiêu chất lượng.

129
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế sữa 

tắm có màu từ gạo nếp 

than

Nguyễn Minh Nhật
Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Sử dụng UV-vis để khảo sát các yếu tố  ảnh hưởng 

đến quy trình tách chiết anthocyanin từ gạo nếp 

than, phối chế mỹ phẩm, đánh giá chất lượng.

  

130
07DHH

H

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế kem 

dưỡng da từ gạo lứt

Lương Thị 

Phương
Thảo

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Sử dụng UV-vis để khảo sát các yếu tố  ảnh hưởng 

đến quy trình tách chiết anthocyanin từ gạo lứt, 

phối chế mỹ phẩm, đánh giá chất lượng.

131
07DHH

H

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế sữa 

tắm có màu từ gạo lứt
Cao Văn Luận

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Chọn nguyên liệu gạo lứt, Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quy trình tách chiết anthocyanin, phối 

chế sữa tắm, đánh giá hàm  lượng kim loại nặng, 

các chỉ tiêu chất lượng.

132
08DHH

H2

CN 

KTHH

Thiết kế nhà máy sản xuất 

NpK 5000 tấn năm
Bùi Lâm Trường Nguyễn Văn Hòa

`

- Tính toán các thông số kỹ thuật.

- Thiết kế quy trình công nghệ.  

133
08DHH

H2

CN 

KTHH

Thiết kế nhà máy sản xuất 

NPK tạo hạt bằng nước / 

hơi nước năng suất 50.000 

tấn/năm

Võ Hoàng Bửu Nguyễn Văn Hòa

`

- Tính toán các thông số kỹ thuật.

- Thiết kế quy trình công nghệ."



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

134
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát ảnh hưởng của 

quá trình thủy phân lên 

đặc tính lý hóa của tinh 

bột hạt mít

Lê Trương 

Cẩm
Anh Nguyễn Văn Phúc

- Tổng quan về nguyên liệu và phương pháp 

nghiên cứu. 

- Nghiên cứu thủy phân tinh bột hạt mít bằng tác 

nhân acid.

+ Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện tiến hành 

phản ứng (nhiệt độ, tỉ lệ tác nhân/tinh bột, pH, thời 

gian phản ứng…);

+ Đề xuất quy trình thủy phân tinh bột hạt mít 

bằng tác nhân acid tối ưu.

- Khảo sát đặc trưng cấu trúc tinh bột hạt mít thủy 

phân.

- Xác định thành phần cơ bản và khảo sát tính 

năng của tinh bột hạt mít thủy phân.

135
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát quy trình xác 

định hàm lượng 

HYDROCARBON bằng 

phương pháp GC-MS

Nguyễn Thị 

Ngọc
Ánh Nguyễn Văn Phúc

- Tổng quan về hydrocarbon trong các nguồn 

nước, đất

- Tổng quan về các phương pháp xác định 

hydrocarbon 

- Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân 

tích: Nhiệt độ, thể tích mẫu tiêm và chế độ tiêm 

mẫu.

- Đánh giá quy trình phân tích hydrocarbon bằng 

phương pháp GC/MS:

+ Khoảng nồng đồ tuyến tính và xây dựng đường 

chuẩn;

+ Xác định LOD, LOQ, RSD của phương pháp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

136
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát quy trình xác 

định đồng thời chất 

LINDANE, DIELDRIN 

VÀ DDTS bằng phương 

pháp  GC-MS

Võ Lê Kỳ Duyên Nguyễn Văn Phúc

- Tổng quan về thuốc bảo vệ thực vật họ Clo và 

hiện trạng ô nhiễm.

- Tổng quan về các phương pháp phân tích.

 - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân 

tích: 

  + Nhiệt độ;

  + Thể tích mẫu tiêm;

  + Chế độ tiêm mẫu.

  - Đánh giá quy trình phân tích các chất Lindane, 

Dieldrin và DDTs trên GC/MS: 

+ Khoảng nồng độ tuyến tính và xây dụng đường 

chuẩn; 

+ Xác định LOD, LOQ, RSD của phương pháp.

137
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu trích ly tinh 

dầu ngải bún 

(Boesenbergia rotunda 

(L.) Mansf) bằng phương 

pháp chưng cất lôi cuốn 

hơi nước và ứng dụng 

trong mỹ phẩm

Dương Tuấn Anh
Phan Thị Thanh 

Diệu

* Lý thuyết: 

1. Tổng quan tinh dầu ngải bún

2. Tổng quan các phương pháp trích ly

*Thực nghiệm:

1. Tách chiết tinh dầu

2. Phân tích thành phần hóa học

3. Khảo sát khả năng ứng dụng trong mỹ phẩm

138
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu chế tạo bao bì 

giấy tái chế có chiết xuất 

dầu hạt bí

Chung 

Phương
Thy

Phan Thị Thanh 

Diệu

* Lý thuyết: 

1. Tổng quan chiết xuất hạt bí, bao bì giấy tái chế

2. Tổng quan các phương pháp chiết xuất dầu hạt 

bí

*Thực nghiệm:

1. Chiết xuất dịch chiết từ hạt bí, tạo giấy tái chế

2. Khảo sát khả năng ứng dụng vào bao bì giấy tái 

chế kháng khuẩn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

139
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu ứng dụng hạt 

đười ươi (Sterculia 

lychnophora Hance) trong 

mỹ phẩm.

Võ Thị Mỹ Linh
Phan Thị Thanh 

Diệu

* Lý thuyết: 

1. Tổng quan hạt đười ươi

2. Tổng quan các phương pháp trích ly

*Thực nghiệm:

1. Tách chiết polysaccharide

2. Phân tích hóa học

3. Khảo sát khả năng ứng dụng trong mỹ phẩm, 

tạo sản phẩm mỹ phẩm.

140
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu ứng dụng tinh 

dầu ngải bún 

(Boesenbergia rotunda 

(L.) Mansf) trong mỹ 

phẩm.

Lê Thị Thanh Nga
Phan Thị Thanh 

Diệu

* Lý thuyết: 

1. Tổng quan tinh dầu ngải bún

2. Tổng quan các phương pháp trích ly

*Thực nghiệm:

1. Chiết tách tinh dầu

2. Khảo sát khả năng ứng dụng trong mỹ phẩm, 

tạo sản phẩm mỹ phẩm

141
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu ứng dụng 

chiết xuất dầu từ hạt bí 

trong mỹ phẩm.

Trần Ngọc 

Bảo
Ngân

Phan Thị Thanh 

Diệu

* Lý thuyết: 

1. Tổng quan chiết xuất hạt bí, sản phẩm mỹ phẩm

2. Tổng quan các phương pháp chiết xuất

*Thực nghiệm:

1. Chiết xuất dịch chiết từ hạt bí

2. Khảo sát khả năng ứng dụng trong mỹ phẩm, 

tạo sản phẩm mỹ phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

142
08DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu ứng dụng hạt 

đình lịch (Hygrophila 

Salicifolia) trong mỹ phẩm.

Trần Thị 

Thanh
Ngân

Phan Thị Thanh 

Diệu

* Lý thuyết: 

1. Tổng quan hạt đình lịch

2. Tổng quan các phương pháp trích ly

*Thực nghiệm:

1. Tách chiết tinh dầu

2. Phân tích hóa học

3. Khảo sát khả năng ứng dụng trong mỹ phẩm

143
08DHH

H1

CN 

KTHH

Nghiên cứu nhũ hóa tinh 

dầu bưởi trong HEC và 

ứng dụng trong mỹ phẩm.

Nguyễn Thị 

Thanh
Trà

Phan Thị Thanh 

Diệu

* Lý thuyết: 

1. Tổng quan tinh dầu bưởi

2. Tổng quan nhũ hóa, chất tạo nhũ HEC

*Thực nghiệm:

1. Tách chiết tinh dầu

2. Các phương pháp nhũ hóa 

3. Khảo sát ứng dụng mỹ phẩm

144
07DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu nhũ hóa tinh 

dầu bưởi trong HPMC và 

ứng dụng trong mỹ phẩm.

Trần Mạnh 

Phi
 Hùng

Phan Thị Thanh 

Diệu

* Lý thuyết: 

1. Tổng quan tinh dầu bưởi.

2. Tổng quan nhũ hóa, chất tạo nhũ HPMC.

*Thực nghiệm:

1. Tách chiết tinh dầu.

2. Các phương pháp nhũ hóa .

3. Khảo sát ứng dụng mỹ phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

145
07DHH

H3

CN 

KTHH

Nghiên cứu trích ly tinh 

dầu bưởi(Citrus grandis 

(L.) Osbeek) bằng phương 

pháp chưng cất lôi cuốn 

hơi nước và ứng dụng 

trong mỹ phẩm

Nguyễn Ngọc  Nhân
Phan Thị Thanh 

Diệu

* Lý thuyết: 

1. Tổng quan tinh dầu bưởi.

2. Tổng quan các phương pháp trích ly.

*Thực nghiệm:

1. Tách chiết tinh dầu.

2. Phân tích thành phần hóa học.

3. Khảo sát khả năng ứng dụng trong mỹ phẩm.

146
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu thành phần 

hóa học phân đoạn V cao 

Ethyl acetat cây Bướm bạc 

đài cong Mussaenda 

recurvata

Nguyễn Thị Liễu Tán Văn Hậu
Phân lập được chất tinh khiết cây Bướm bạc đài 

cong Mussaenda recurvata.

147
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu thành phần 

hóa học phân đoạn C cao 

Methanol cây Thường sơn 

tía Phlogacanthus turgidus

Nguyễn Thị 

Ánh 
Loan Tán Văn Hậu Phân lập được chất tinh khiết cây Thường sơn tía 

Phlogacanthus turgidus.

148
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu thành phần 

hóa học phân đoạn E cao 

Methanol cây Thường sơn 

tía Phlogacanthus turgidus

Nguyễn Thị 

Yến
Nhi Tán Văn Hậu

Phân lập được chất tinh khiết cây Thường sơn tía 

Phlogacanthus turgidus.

149
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu thành phần 

hóa học phân đoạn III cao 

Ethyl acetat cây Bướm bạc 

đài cong Mussaenda 

recurvata

Phan Thị 

Ngọc
Phương Tán Văn Hậu

Phân lập được chất tinh khiết cây Bướm bạc đài 

cong Mussaenda recurvata.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

150
08DHH

H4

CN 

KTHH

Thiết kế nhà máy sản xuất 

ethanol bằng công nghệ 

tiết kiệm năng lượng 1000 

lít/ngày

Nguyễn 

Thanh
Hải Tiền Tiến Nam

`

- Tổng quan, lập luận kinh kế kỹ thuật, lựa chọn 

địa điểm xây dựng nhà máy.                                                

           - Tính toán cân bằng vật chất, năng lượng 

năng.          - Tính toán thiết kế thiết bị chính, thiết 

bị phụ, hệ thống nước thải, lò hơi.                                                 

                     - Tính toán kinh tế.

151
08DHH

H4

CN 

KTHH

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

một số yếu tố công nghệ 

đến quy trình sản xuất cồn

 tiết kiệm năng lượng

Nguyễn Thị 

Mỹ
Huyền Tiền Tiến Nam

 

- Tổng quan, vật liệu và phương pháp nghiên cứu - 

nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu.                                 

    - Ảnh hưởng của nồng độ chất khô   

- Ảnh hưởng của nhiệ độ, nồng độ enzyme.

152
08DHH

H4

CN 

KTHH

Đánh giá năng lượng của 

quy trình sản xuất cồn từ 

nguyên liệu chứa tinh bột

Cao Minh Nhật Tiền Tiến Nam

 

- Tổng quan, vật liệu và phương pháp nghiên cứu.      

    -  Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu.                           

      

- Ảnh hưởng của nồng độ chất khô.

-  Ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ enzyme.

153
08DHH

H2

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý methyl da cam của hệ 

xúc tác fenton

Bùi Minh Tuấn Trần Hoài Lam

 

- Tổng quan về vật liệu Fe-SBA-15. Quá trình 

fenton. 

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử 

lý methylene da cam như: 

+ Ảnh hưởng nồng độ ban đầu của methylen da 

cam.

+ Ảnh hưởng của vật liệu Fe-SBA-15. 

+ Ảnh hưởng của hàm lượng H2O2. 

+ Ảnh hưởng của khối lượng Fe-SBA-15.

+ Ảnh hưởng của thời gian, nhiệt độ xử lý.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

154
08DHH

H2

CN 

KTHH

Tối ưu hóa tháp chưng cất 

(T5053) trong cụm thu hồi 

Amoniac của xưởng 

Amoniac Nhà máy Đạm 

Phú Mỷ

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Tiên

Trần Hoài Lam

KS Phùng Ngọc 

Chân

Quy trình sản xuất ammonia:

- Giới thiệu về cụm thu hồi ammonia ( vai trò của 

cụm ARU và quy trình công nghệ trong nhà máy).

- Phương án tối ưu tháp 10-T5053 để tiết kiệm 

lượng hơi HP tiêu tốn cho 10-E5053.

155
07DHH

H2

CN 

KTHH

Phương án tăng hiệu suất 

thu hồi Hydro cụm HRU 

của xưởng Amoniac Nhà 

máy Đạm Phú Mỷ

Trần Thị 

Hồng
Ngọc

Trần Hoài Lam

KS Nguyễn Việt 

Thắng

- Giới thiệu về cụm thu hồi hydro ( vai trò của 

cụm HRU và hydro trong nhà máy)

- Công nghệ sử dụng trong thiết bị thu hồi hydro ( 

màng rây phân tử, các loại màng và tính chất)Quá 

trình hoạt động của màng ( màng rây phân tử thu 

hồi hydro)Công nghệ màng sử dụng trong xưởng 

Amonia.

156
07DHH

H2

CN 

KTHH

Khảo sát khả năng xử lý 

Ni2+ trong nước của vật 

liệu MgO- SBA-15

Trần Thị 

Mộng
Linh Trần Hoài Lam

- Tổng quan về vật liệu MgO-SBA-15.

- Xây dựng đường chuẩn Ni2+.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử 

lý Ni2+.

157
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát và định trị qui 

trình phân tích nitrit, nitrat 

trong mẫu nước và thực 

phẩm muối chua bằng 

phương pháp quang phổ 

UV/Vis với thuốc thử 

NED, tác nhân khử Zn

Đặng Thị 

Minh
Mẫn

Trần Nguyễn An 

Sa

- Khảo sát phổ hấp thu.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng: pH, tỉ lệ thuốc 

thử, nhiệt độ, động học….

- Đánh giá phương pháp (LOD, LOQ, LOL, 

(%)RSD…).



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

158
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu xây dựng qui 

trình phân tích Fe trong 

mẫu nước bằng phương 

pháp quang phổ UV/Vis 

với thuốc thử rutin

Trần Trung Nghĩa
Trần Nguyễn An 

Sa

- Khảo sát phổ hấp thu.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng: pH, tỉ lệ thuốc 

thử, nhiệt độ, động học….

- Đánh giá phương pháp (LOD, LOQ, LOL, 

(%)RSD…).

159
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát và định trị qui 

trình phân tích nitrit, nitrat 

trong mẫu nước, thực 

phẩm muối chua bằng 

phương pháp quang phổ 

UV/Vis với thuốc thử 

NED, tác nhân khử Cd

Trần Nữ 

Hoàng
Nhi

Trần Nguyễn An 

Sa

- Khảo sát phổ hấp thu.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng: pH, tỉ lệ thuốc 

thử, nhiệt độ, động học….

- Đánh giá phương pháp (LOD, LOQ, LOL, 

(%)RSD…).

160
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát và định trị qui 

trình phân tích nitrit, nitrat 

trong mẫu nước và thực 

phẩm muối chua bằng 

phương pháp quang phổ 

UV/Vis với thuốc thử 

methyl anthranilate, tác 

nhân khử Zn

Nguyễn Thị 

Kiều
Oanh

Trần Nguyễn An 

Sa

- Khảo sát phổ hấp thu.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng: pH, tỉ lệ thuốc 

thử, nhiệt độ, động học….

- Đánh giá phương pháp (LOD, LOQ, LOL, 

(%)RSD…).

161
08DHH

H5

CN 

KTHH

Nghiên cứu xây dựng qui 

trình phân tích Fe trong 

mẫu nước bằng phương 

pháp quang phổ UV/Vis 

với thuốc thử quercetin 

Trần Thanh Sang
Trần Nguyễn An 

Sa

- Khảo sát phổ hấp thu.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng: pH, tỉ lệ thuốc 

thử, nhiệt độ, động học….

- Đánh giá phương pháp (LOD, LOQ, LOL, 

(%)RSD…).



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

162
07DHH

H4

CN 

KTHH

Các yếu tố ảnh hưởng tới 

quá trình mạ hóa học 

niken trên hợp kim nhôm

Lê Thị Cẩm Tiên Trần Tấn Nhật

Xây dựng quy trình mạ niken hóa học và khảo sát 

các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình mạ niken hóa 

học trên hợp kim nhôm.

  

163
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát quy trình chiết 

Lycopene trong gất

Nguyễn Thị 

Thùy
Dung

Trương Bách 

Chiến

- Quy trình chiết carotene trong cần tây.

- Xác định một số yếu tố thực hiện cho quy trình 

chiết:

+ Dung môi. 

+ Thời gian. 

+ Tỉ lệ dung môi/ nguyên liệu.

164
08DHH

H5

CN 

KTHH

Quy hoạch hóa thực 

nghiệm phép xác định sự 

suy giảm chỉ số tẩy trắng 

(DOBI) trong dầu thực vật.

Nguyễn Thị 

Mỹ
Huyền

Trương Bách 

Chiến

Quy trình và kết quả quy hoạch thực nghiệm xác 

định sự suy giảm chỉ số tẩy trắng (DOBI) của dầu 

thực vật.

165
08DHH

H5

CN 

KTHH

Quy hoạch hóa thực 

nghiệm phép xác định chất 

lượng amylose trong hạt 

đậu xanh.

Phạm Thanh Quý
Trương Bách 

Chiến

Quy trình và kết quả quy hoạch thực nghiệm xác 

định chất lượng amyloza trong đậu xanh.

166
08DHH

H5

CN 

KTHH

Khảo sát quy trình chiết 

carotene và xác định hàm 

lượng beta carotene trong 

rau cần tây

Vũ Nguyễn 

Lan
Vy

Trương Bách 

Chiến

- Quy trình chiết carotene trong cần tây.

- Xác định một số yếu tố thực hiện cho quy trình 

chiết:

+ Dung môi. 

+ Thời gian. 

+ Tỉ lệ dung môi/ nguyên liệu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

167
08DHH

H4

CN 

KTHH

Mô phỏng  trường nhiệt 

kho cấp đông tôm bằng 

CFD

Phạm Văn Quí Võ Văn Sim

- Xây dựng quy trình tạo mẫu sản phẩm trong 

phòng thí nghiệm.

- Thực nghiệm và đánh giá sản phẩm.

168
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu tổng hợp nano 

kẽm oxit

Nguyễn Thị 

Thùy
Linh

Hồ Thị Ngọc 

Sương

- Tổng quan ZnO.

- Thực nghiệm.

- Mục tiêu đề tài. 

- Kết quả.

- Kết luận.

169
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu tổng hợp màu 

vô cơ bằng phương pháp 

sol-gel

Nguyễn 

Trung 
Thật

Hồ Thị Ngọc 

Sương

- Tổng quan màu vô cơ.

- Thực nghiệm.

- Mục tiêu đề tài.

- Kết quả.

- Kết luận.

170
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu chế tạo vật 

liệu nano kẽm oxit ứng 

dụng trong xử lý môi 

trường

Nguyễn Viễn Tường
Hồ Thị Ngọc 

Sương

- Tổng quan ZnO.

- Thực nghiệm.

- Mục tiêu đề tài.

- Kết quả.

- Kết luận.

171
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu tổng hợp nhựa 

epoxy hóa dầu lanh
Nguyễn Quốc Khánh 

Huỳnh Lê Huy 

Cường

- Tổng quan.

- Thực nghiệm.

- Kết quả và bàn luận.

- Kết luận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

172
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu tổng hợp nhựa 

epoxy hóa dầu đậu nành 
Nguyễn Ngọc Phương

Huỳnh Lê Huy 

Cường

- Tổng quan.

- Thực nghiệm.

- Kết quả và bàn luận.

- Kết luận.

173
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu nâng cao tính 

chất cơ lý của vật liệu 

polyme compzit nhựa 

phenol và sợi thiên nhiên

Đoàn Cao Thăng
Huỳnh Lê Huy 

Cường

- Tổng quan.

- Thực nghiệm.

- Kết quả và bàn luận.

- Kết luận.

174
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu biến tính 

nanosilica và ứng dụng

Nguyễn Thị 

Thu
Thảo

Huỳnh Lê Huy 

Cường

- Tổng quan.

- Thực nghiệm.

- Kết quả và bàn luận.

- Kết luận.

175
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu sử dụng tro 

thải nhiệt điện thay thế 

một phần xi măng trong 

cấp phối bê tông

Nguyễn Bá Huy
Nguyễn Học 

Thắng

Nghiên cứu sử dụng tro thải nhiệt điện thay thế 

một phần xi măng trong cấp phối bê tông. Bao 

gồm thiết kế cấp phối bê tông, tạo mẫu bê tông 

theo tiêu chuẩn, kiểm tra các tính chất thi công và 

các đặc tính cơ lý, vi cấu trúc của sản phẩm.

176
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu hoạt hóa tro 

bay bằng phương pháp 

nhiệt làm phụ gia cho bê 

tông

Nguyễn Đức 

Nhân
Nghĩa

Nguyễn Học 

Thắng

Nghiên cứu hoạt hóa tro bay bằng phương pháp 

nhiệt làm phụ gia cho bê tông. Bao gồm thiết kế 

cấp phối bê tông, tạo mẫu bê tông theo tiêu chuẩn, 

kiểm tra các tính chất thi công và các đặc tính cơ 

lý, vi cấu trúc của sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

177
08DHV

L
CNVL

Sử dụng phụ gia xỉ và 

silica fume để sản xuất 

vữa tính năng cao từ xi 

măng FICO

Nguyễn Lưu 

Gia
Sơn

Nguyễn Học 

Thắng

Sử dụng phụ gia xỉ và silica fume để sản xuất vữa 

tính năng cao từ xi măng FICO. Bao gồm thiết kế 

cấp phối bê tông, tạo mẫu bê tông theo tiêu chuẩn, 

kiểm tra các tính chất thi công và các đặc tính cơ 

lý, vi cấu trúc của sản phẩm.

178
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu sản xuất vữa 

GROUT siêu tính năng từ 

xi măng Nghi Sơn

Nguyễn Văn Tư
Nguyễn Học 

Thắng

Nghiên cứu sản xuất vữa GROUT siêu tính năng 

từ xi măng Nghi Sơn. Bao gồm thiết kế cấp phối 

bê tông, tạo mẫu bê tông theo tiêu chuẩn, kiểm tra 

các tính chất thi công và các đặc tính cơ lý, vi cấu 

trúc của sản phẩm.

179
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

cát nghiền Bình Thuận đối 

với những tính chất của bê 

tông

MAi Thanh Tuấn
Nguyễn Học 

Thắng

Nghiên cứu ảnh hưởng của cát nghiền Bình Thuận 

đối với những tính chất của bê tông. Bao gồm thiết 

kế cấp phối bê tông, tạo mẫu bê tông theo tiêu 

chuẩn, kiểm tra các tính chất thi công và các đặc 

tính cơ lý, vi cấu trúc của sản phẩm.

180
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu sơn epoxy 

nước ứng dụng cho nền 

tường bê tông

Trương Quốc Bình
Nguyễn Hưng 

Thủy

- Tiến hành tổng hợp nhựa alkyd theo quy trình 

hiện có và cải tiến trong PTN.

- Đánh giá tính chất nhựa alkyd thí nghiệm.

181
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến tính bền hệ 

nhựa alkyd nhũ tương

Tăng Công Chính
Nguyễn Hưng 

Thủy

- Tiến hành tổng hợp polymer nhũ tương theo PP 

đảo pha trong PTN.

- Đánh giá tính chất polymer nhũ tương thí nghiệm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

182
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu kỹ thuật tạo 

ngón tay giả thẩm mỹ lõi 

xốp đi từ cao su thiên 

nhiên

Bùi Quyết Đại
Nguyễn Hưng 

Thủy

- Lựa chọn loại và lượng chất tạo xốp phù hợp 

latex cao su thiên nhiên.

- Tạo sản phẩm cao su thiên nhiên xốp và đánh giá 

tính chất.

183
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu kỹ thuật tạo 

hệ sơn alkyd nhũ tương
Đường Nhật Linh

Nguyễn Hưng 

Thủy

- Lựa chọn loại phế phẩm nông nghiệp và xây 

dựng quy trình tổng hợp tương ứng.

- Thực nghiệm và đánh giá tính chất sản phẩm thu 

được.

184
08DHV

L
CNVL

 Nghiên cứu kỹ thuật tạo 

sản phẩm găng tay cao su 

đi từ latex cao su thiên 

nhiên

Nguyễn Luân
Nguyễn Hưng 

Thủy

- Xây dựng quy trình tạo mẫu sản phẩm trong 

phòng thí nghiệm.

- Thực nghiệm và đánh giá sản phẩm.

185
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu các yếu tố tác 

động đến thời gian khô 

của màng nhựa alkyd nhũ 

tương

Nguyễn Khắc Tin
Nguyễn Hưng 

Thủy

- Xử lý bột gỗ.

- Nghiên cứu kỹ thuật đùn ép nhựa giả gỗ và đánh 

giá tính chất sản phẩm.

186
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu composite được gia 

cường bằng sợi dừa trên 

nền blend PLA/LLDPE 

Nguyễn Thái Công
Nguyễn Ngọc 

Kim Tuyến

- Khảo sát sợi xơ dừa.

- Đánh giá cơ tính sợi theo từng điều kiện xứ lý 

sợi khác nhau.

- Khảo sát quy trình tạo composite từ sợi xơ dừa 

và blend nhựa PLA/LLDPE.

- Đánh giá cơ tính của của sản phẩm composite tạo 

ra.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

187
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu composite được gia 

cường bằng sợi sầu riêng 

trên nền blend 

PLA/LLDPE 

Trương Thị 

Thanh
Thiện

Nguyễn Ngọc 

Kim Tuyến

- Tổng quan về sợi sầu riêng. 

- Tổng quan về blend nhựa PLA/LLDPE.

- Phương pháp tách và khảo sát các điều kiện xử lý 

sợi sầu riêng.

- Tổng quan về vật liệu composite, composite tạo 

thành từ nhựa LLDPE/PLA và sợi sầu riêng.

188
08DHV

L
CNVL

Chế tạo vật liệu composite 

gia cường sợi cellulose từ 

quài trái dừa nước

Lê Thụy 

Diễm
My

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

- Khảo sát các đặc tính của sợi từ lá măng.

- Tìm hiểu quy trình xử lý sợi từ lá măng.

- Tìm hiểu quy trình tạo composite phân hủy sinh 

học được gia cường từ sợi lá măng.

189
08DHV

L
CNVL

Chế tạo composite nhẹ gia 

cường từ vật liệu rễ cây 

bần

Đặng Phương Ngân
Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

- Tìm hiểu nhựa PVC-U.

- Tìm hiểu các phụ gia có trong nguyên liệu.

- Tìm hiểu công thức phối trộn. 

- Xây dựng nên quy trình sản xuất nhựa.

- Khảo sát tính chất nhựa.

190
08DHV

L
CNVL

Nghiên cứu chế tạo vật 

liệu composite gia cường 

sợi từ cành lá dừa

Võ Thị Yến Nhi
Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

- Khảo sát sợi xơ dừa.

- Đánh giá cơ tính sợi theo từng điều kiện xứ lý 

sợi khác nhau.

- Khảo sát quy trình tạo composite từ sợi xơ dừa 

và blend nhựa PLA/LLDPE.

- Đánh giá cơ tính của của sản phẩm composite tạo 

ra.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

191
08DHV

L
CNVL

Chế tạo vật liệu giấy từ 

nguyên liệu lõi ngô và vỏ 

đậu phộng

Lê Thị Huyền Trang
Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

- Tổng quan về sợi sầu riêng.

- Tổng quan về blend nhựa PLA/LLDPE.

- Phương pháp tách và khảo sát các điều kiện xử lý 

sợi sầu riêng.

- Tổng quan về vật liệu composite, composite tạo 

thành từ nhựa LLDPE/PLA và sợi sầu riêng.

192
08DHV

L
CNVL

Chế tạo vữa hàm lượng tro 

bay cao gia cường tre
Nguyễn Đình Vũ

Nguyễn Thúc Bội 

Huyên

Chọn vật liệu gia cườg là tre xanh, sử dụng tro bay 

với hàm lượng cao, chế tạo các mẫu vữa với hàm 

lượng tro bay cao kết hợp với gia cường tre xanh.

193
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sấy 

mực ống xuất khẩu năng 

suất 2tấn/giờ.

Nguyễn 

Quang
Bình Đào Thanh Khê

Nghiên cứu khảo sát thực tế, xây dựng qui trình 

công nghệ, tính toán năng suất thiết bị.

194
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sấy 

trái cà phê năng suất 

500kg/giờ.

Võ Chí Đức Đào Thanh Khê
Nghiên cứu khảo sát thực tế, xây dựng qui trình 

công nghệ, tính toán năng suất thiết bị.

195
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sấy 

trà lá năng suất 1tấn/giờ.
Phạm Xuân Lên Đào Thanh Khê

Nghiên cứu khảo sát thực tế, xây dựng qui trình 

công nghệ, tính toán năng suất thiết bị.

196
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Thiết kế phân xưởng sấy 

nấm bào ngư “nấm sò” 

năng suất 200kg/giờ.

Nguyễn Tài Nam Đào Thanh Khê
Nghiên cứu khảo sát thực tế, xây dựng qui trình 

công nghệ, tính toán năng suất thiết bị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

197
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý metylen xanh của vật 

liệu diatomit biến tính với 

mangan

Nguyễn Thị 

Thùy
Dương

Đặng Thanh 

Phong

- Tổng hợp vật liệu xúc tác MnO2 trên chất mang 

diatomite.

- Khảo sát khả năng hấp phụ và phân hủy metylen 

của vật liệu diatomite đã được tổng hợp.

198
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý metylen xanh của vật 

liệu tro trấu biến tính với 

mangan

Võ Nhựt Duy
Đặng Thanh 

Phong

- Tổng hợp vật liệu xúc tác MnO2 trên chất mang 

tro trấu.

- Khảo sát khả năng hấp phụ và phân hủy metylen 

của vật liệu xúc tác MnO2 trên chất mang tro trấu 

đã được tổng hợp.

199
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý metylen xanh của vật 

liệu tro trấu biến tính với 

sắt

Nguyễn Ngọc Hiếu
Đặng Thanh 

Phong

- Tổng hợp vật liệu xúc tác Fe2O3, Fe3O4 trên 

chất mang tro trấu.

- Khảo sát khả năng hấp phụ và phân hủy metylen 

của vật liệu xúc tác Fe2O3, Fe3O4 trên chất mang 

tro trấu đã được tổng hợp.

200
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu mạ niken lên 

vật liệu kim loại
Bùi Thị Mỹ Kim

Đặng Thanh 

Phong

- Khảo sát các điều kiện, thành phần dung dịch để 

mạ niken bóng lên bề mặt kim loại.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

lớp mạ để tìm thành phần tối ưu của dung dịch mạ 

và điều kiện nhiệt độ , pH để đạt được lớp mạ 

bóng.

201
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý metylen xanh của 

diatomit biến tính với sắt

Lê Thị Thu Nguyệt
Đặng Thanh 

Phong

- Tổng hợp vật liệu xúc tác Fe2O3, Fe3O4 trên 

chất mang diatomite.

- Khảo sát khả năng hấp phụ và phân hủy metylen 

của vật liệu xúc tác Fe2O3, Fe3O4 trên chất mang 

diatomite đã được tổng hợp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

202
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu khả năng xử 

lý metylen xanh của vật 

liệu tro trấu biến tính với 

mangan và sắt

Trần Văn Quí
Đặng Thanh 

Phong

- Tổng hợp vật liệu xúc tác MnO2-Fe2O3 trên chất 

mang tro trấu.

- Khảo sát khả năng hấp phụ và phân hủy metylen 

của vật liệu xúc tác MnO2-Fe2O3 trên chất mang 

tro trấu đã được tổng hợp.

203
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Tối ưu quy trình xác định 

sắt trong nước
Nguyễn Thị Diệu

Đoàn Thị Minh 

Phương

Tối ưu một số thông số của qui trình xác định sắt 

trong nước bằng RSM.

204
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Kiểm tra chất lượng sản 

phẩm giấm gạo lên men
Phùng Thị Miên

Đoàn Thị Minh 

Phương

Kiểm tra một số chỉ tiêu trong giấm gạo lên men 

của một số sản phẩm giấm gạo trên thị trường.

205
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Thẩm định quy trình xác 

định ammonia trong nước
Bùi Lê Thanh Nhàn

Đoàn Thị Minh 

Phương

Kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng, đường tuyến tính, 

LOD, LOQ của qui trình xác định amoni trong 

nước.

206
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình 

nhuộm vải TC bằng thuốc 

nhuộm phân tán và hoat 

tính 

Trần Quốc Khánh Lê Thúy Nhung

- Tìm hiểu về vải sợi TC, thuốc nhuộm phân tán 

và hoạt tính, phương pháp nhuộm tận trích.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

nhuộm vải TC bằng thuốc nhuộm phân tán.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

nhuộm vải TC bằng thuốc nhuộm hoạt tính.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

207
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu quy trình đánh 

giá chất lượng sợi 

polyester và filament sau 

nhuộm

Lê Thị Nhật Khương Lê Thúy Nhung

- Tìm hiểu về sợi PES, sợi filament, phương pháp 

đánh giá chất lượng sợi sau nhuộm thông qua độ 

bền màu, độ bền ma sát,…

- Xây dựng quy trình đánh giá chất lượng độ bền 

màu của sợi PES và sợi filament sau nhuộm.

- Xây dựng quy trình đánh giá chất lượng độ bền 

ma sát của sợi PES và sợi filament sau nhuộm.

208
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế sữa 

tắm có thành phần mang 

hương từ tổ hợp hương 

tinh dầu

Đặng Hoàng Hiệp Lữ Thị Mộng Thy

- Khảo sát đơn phối  sữa tắm.

- Khảo sát hợp hương. 

- Phối liệu hợp hương vào sữa tắm.

209
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế nước 

hoa từ tinh dầu thiên nhiên
Huỳnh Minh Phước Lữ Thị Mộng Thy

- Thu thập tinh dầu.

- Khảo sát hợp hương tạo nước hoa.

210
09DHL

HH1

CN 

KTHH

 Nghiên cứu sản phẩm 

dưỡng thể chứa dầu dừa 

và bổ sung thành phần 

collagen

Huỳnh Văn Tính Lữ Thị Mộng Thy
- Khảo sát đơn phối  sữa dưỡng thể.

- Phối liệu dầu dừa, collagen vào sữa dưỡng thể.

211
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu tái sử dụng 

phế liệu PVC

Dương Thị 

Kim
Khả

Nguyễn Ngọc 

Kim Tuyến

- Tìm hiểu nhựa PVC-U.

- Tìm hiểu các phụ gia có trong nguyên liệu.

- Tìm hiểu công thức phối trộn.

- Xây dựng nên quy trình sản xuất nhựa;- Khảo sát 

tính chất nhựa.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

212
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Đánh giá các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình sản 

xuất keo silicat

Phạm Thị Lê
Nguyễn Học 

Thắng

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản 

xuất keo silicat. Sử dụng nguyên liệu cát và xô đa 

để tiến hành sản xuất keo silicate hay thủy tinh 

lỏng theo quy mô mẻ lớn. Kiểm tra các thông số 

quá trình và đánh giá tác động của chúng đến chất 

lượng sản phẩm.

213
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu cải tiến quy 

trình pha màu sơn coil

Trịnh Thị 

Kim
Tuyến

Nguyễn Hưng 

Thủy

- Xác định quy trình công nghệ sản xuất sơn coil.

- Tổng hợp quy trình pha màu mới hoặc màu sản 

xuất của sơn coil trong thực tế.

- Nghiên cứu các cải tiến trong quy trình pha màu 

để tăng độ chính Xác và hiệu quả về kinh tế kỹ 

thuật và thời gian.

214
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Thiết kế nhà máy sản xuất 

phân bón NPK năng suất 

50.000 tấn/năm

Văn Công 

Duy
Tân Nguyễn Văn Hòa

- Tính toán các thông số kỹ thuật .

- Thiết kế quy trình công nghệ.

215
09DHL

HH1

CN 

KTHH

Nghiên cứu phối chế dầu 

gội đầu dưỡng tóc tinh dầu 

bưởi

Nguyễn 

Huỳnh Minh
Lý

Phan Thị Thanh 

Diệu

1. Lý thuyết: 

- Tổng quan tinh dầu bưởi.

- Tổng quan các loại dầu gội dưỡng tóc.

2. Thực nghiệm:

- Phối chế tạo sản phẩm dầu gội dưỡng tóc.

- Khảo sát ảnh hưởng các nguyên liệu.

- Đánh giá sản phẩm.

   KHOA: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

1
08DHC

M

Công 

nghệ may

Phương pháp giác sơ đồ 

trên vải sọc đuổi ứng dụng 

cho sơ mi ngắn tay

Võ Thị Hãi My
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

- Tìm hiểu phương pháp giác sơ đổ cho vải sọc.

- Ứng dụng phần mềm giác sơ đồ để GSD áo sơ mi 

nam có sọc đối xứng, sọc đuổi, Sọc ca rô.

2
08DHC

M

Công 

nghệ may

Phương pháp giác sơ đồ 

trên vải sọc đối xứng ứng 

dụng cho sơ mi ngắn tay

Phạm Thị 

Bảo
Duyên

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

- Tìm hiểu phương pháp giác sơ đổ cho vải sọc.

- Ứng dụng phần mềm giác sơ đồ để GSD áo sơ mi 

nam có sọc đối xứng, sọc đuổi, Sọc ca rô.

3
08DHC

M

Công 

nghệ may

Phương pháp giác sơ đồ 

trên vải sọc caro ứng dụng 

cho sơ mi ngắn tay

Nguyễn Duy 

Nhựt
Phong

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

- Tìm hiểu phương pháp giác sơ đổ cho vải sọc.

- Ứng dụng phần mềm giác sơ đồ để GSD áo sơ mi 

nam có sọc đối xứng, sọc đuổi, Sọc ca rô.

4
08DHC

M

Công 

nghệ may
Võ Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

5
08DHC

M

Công 

nghệ may
Tạ Thị Mỹ Lệ

Ngô Hoài Quang 

Trung

6
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát quy trình phát 

triển mẫu và tính đơn giá 

vật tư đối với sản phẩm 

Down Jacket tại văn 

phòng đại diện TC & B 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Huyền 

Ngô Hoài Quang 

Trung

- Tìm hiểu qui trình phát triển mẫu tại VPĐD.

- So sánh qui trình phát triển mẫu tại VPĐD với 

qui trình phát triển mẫu của công ty khác.

- Các bước thực hiện tính đơn giá của vật tư trong 

giai đoạn phát triển mẫu.

- Thu thập các hồ sơ của từng giai đoạn thực hiện.

- Khảo sát tình hình chất lượng.

- Thống kê số liệu lỗi phát sinh trong công đoạn 

kiểm tra hoàn tất.

- Vẽ biểu đồ thống kê.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm.

Ứng dụng phương pháp 

thống kê để theo dõi chất 

lượng sản phẩm tại công 

ty may AMW



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

7
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát quy trình phát 

triển mẫu và tính đơn giá 

vật tư đối với sản phẩm 

Padding Jacket tại văn 

phòng đại diện TC & B 

Hồ Nguyễn 

Quỳnh 
Anh 

Nguyễn  Mai 

Thanh Thảo

- Tìm hiểu qui trình phát triển mẫu tại VPĐD.

- So sánh qui trình phát triển mẫu tại VPĐD với 

qui trình phát triển mẫu của công ty khác.

- Các bước thực hiện tính đơn giá của vật tư trong 

giai đoạn phát triển mẫu.

- Thu thập các hồ sơ của từng giai đoạn thực hiện.

8
08DHC

M

Công 

nghệ may

Dương Thị 

Thủy
Triều

Nguyễn  Mai 

Thanh Thảo

9
08DHC

M

Công 

nghệ may
Lê Thị Trang Nguyễn Hữu Trí

10
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát bộ rập cải tiến 

bằng mica phục vụ tăng 

năng suất cho một số công 

đoạn may áo nữ tại công ty 

32

Đỗ Thị Bích Tuyền Nguyễn Hữu Trí

- Khảo sát bộ rập cải tiến cho công đoạn may áo 

nữ tại công ty 32 và một số công ty khác.

- Đánh giá năng suất trước và sau khi sử dụng rập 

mi ca.

- Bàn luận.

11
08DHC

M

Công 

nghệ may

Chế tạo bộ mẫu rập cải 

tiến bằng mica phục vụ 

tăng năng suất cho công 

đoạn may áo nữ tại công ty 

32

Phạm Thùy An
Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

- Khảo sát bộ rập cải tiến cho công đoạn may áo 

nữ tại công ty 32 và một số công ty khác.

- Đánh giá năng suất trước và sau khi sử dụng rập 

mi ca.

- Bàn luận.

12
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng phần mền 

GERBER vào thiết kế 

trang phục nữ.

Đoàn Ngọc Diễm
Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

- Chế tạo 1 bộ mẫu rập cải tiến bằng mi ca cho một 

công đoạn may (ví dụ: mổ túi, nẹp che) của áo nữ.

- Đánh giá năng suất trước và sau khi sử dụng bộ 

rập mi ca.

- Bảng mô tả trình tự thực hiện bộ rập mica này.

Thiết kế trang phục nam theo thông số sản phẩm.

Ứng dụng phần mền 

GERBER vào thiết kế 

trang phục nam.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

13
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng phần mền 

GERBER vào thiết kế 

trang phục nữ.

Võ Thị 

Hương
An Nguyễn Hữu Trí Thiết kế trang phục nữ theo thông số sản phẩm.

14
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát bộ mẫu rập cải 

tiến bằng mica phục vụ 

tăng năng suất cho một số 

công đoạn may áo sơ mi 

nam tại công ty 32

Nguyễn Thị 

Ánh 
Tuyết Nguyễn Hữu Trí

- Chế tạo 1 bộ mẫu rập cải tiến bằng mi ca cho một 

công đoạn may (ví dụ: mổ túi, nẹp che) của áo nữ.

- Đánh giá năng suất trước và sau khi sử dụng bộ 

rập mi ca.

- Bảng mô tả trình tự thực hiện bộ rập mica này.

15
08DHC

M

Công 

nghệ may

Chế tạo bộ mẫu rập cải 

tiến bằng mica phục vụ 

tăng năng suất cho một số 

công đoạn may áo sơ mi 

nam tại công ty 32

Nguyễn Thị 

Thu
Thảo

Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

- Khảo sát bộ rập cải tiến cho công đoạn may áo sơ 

mi nam tại công ty 32 và một số công ty khác.

- Đánh giá năng suất trước và sau khi sử dụng rập 

mi ca.

- Bàn luận.

16
08DHC

M

Công 

nghệ may

Tìm hiểu quy trình ép dán 

đường may trang phục  

bảo hộ lao động mã hàng 

122025 tại công ty 

VIKING VIETNAM.

Phùng Thị 

Minh
Lệ

Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

- Chế tạo 1 bộ mẫu rập cải tiến bằng mi ca cho một 

công đoạn may (ví dụ: manchette, bâu) của áo sơ 

mi nam.

- Đánh giá năng suất trước và sau khi sử dụng bộ 

rập mi ca.

- Bảng mô tả trình tự thực hiện bộ rập mica này.

17
08DHC

M

Công 

nghệ may

Tìm hiểu vận hành ép dán 

đường may trang phục  

bảo hộ lao động mã hàng 

122025 tại công ty 

VIKING VIETNAM.

Thái Thị Bích Lệ
Lê Thị Mộng 

Trang

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy ép seam. Kỹ 

thuật ép seam trang phục bảo hộ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

18
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nguyễn 

Ngọc Thanh 
Hương

Lê Thị Mộng 

Trang

19
08DHC

M

Công 

nghệ may

Huỳnh Phạm 

Nhật 
Lan Nguyễn Hữu Trí

20
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát quy trình quản lí 

xuất khẩu đơn hàng FOB 

tại một số doanh nghiệp 

may

PhạM Thị 

Thu
Sương Nguyễn Hữu Trí

- Khảo sát và so sánh qui trình quản lý nhập khẩu 

của một số công ty.

- Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa và các CO.

- Qui định, yêu cầu đối với việc nhập NPL.

- Tìm hiểu những khó khăn, hạn chế trong quá 

trình nhập NPL và đề xuất giải pháp.

21
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát quy trình quản lí 

nhập khẩu đơn hàng FOB 

tại một số doanh nghiệp 

may

BùI Thị 

Thanh
Hiền

Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

- khảo sát và so sánh qui trình quản lý xuất khẩu 

của một số công ty.

- Nghiệp vụ thuê xe, container, ... và các CO.

- Qui định, yêu cầu đối với việc xuất hàng thành 

phẩm sang một số nước Nguyễn Ngọc Châu Âu, 

Nhật, Mỹ, ...

- Tìm hiểu những khó khăn, hạn chế trong quá 

trình xuất hàng và đề xuất giải phá.p

22
08DHC

M

Công 

nghệ may

Đối sánh phương thức 

xuất nhập khẩu  các đơn 

hàng FOB sang một số thị 

trường khác nhau

HoàNg Thị 

Thu
Nguyệt

Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

- Khảo sát và so sánh qui trình quản lý nhập khẩu 

của một số công ty.

- Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa và các CO.

- Qui định, yêu cầu đối với việc nhập NPL

- Tìm hiểu những khó khăn, hạn chế trong quá 

trình nhập NPL và đề xuất giải pháp.

Thiết kế trang phục nữ theo thông số sản phẩm.

Ứng dụng phần mềm 

lectra vào thiết kế trang 

phục nữ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHC

M

Công 

nghệ may
Võ Thị Thanh Trúc

Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

08DHC

M

Công 

nghệ may
Lê Thị Mỹ Linh Nguyễn Hữu Trí

25
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nguyễn Thị 

Thủy
Tiên

Ngô Hoài Quang 

Trung

26
08DHC

M

Công 

nghệ may
Lê Thị Thanh Thi

Ngô Hoài Quang 

Trung

27
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát công cụ cải tiến 

áp dụng trong dây chuyền 

sản xuất áo sơ mi nam tại 

công ty Hưng Phú

Phạm Trần 

Trúc 
Linh

Nguyễn  Mai 

Thanh Thảo

`

-Khảo sát dây chuyền sản xuất áo sơ mi và các 

công cụ cải tiến áp dụng trong dây chuyền tại công 

ty Hưng Phú.

- Phân nhóm các công đoạn dùng thiết bị cải tiến, 

phân tích và đánh giá hiệu suất trước và sau khi áp 

dụng công cụ cải tiến.

- Tìm hiểu trình tự thực hiện một số loại cữ gá áp 

dụng trong chuyền may áo sơ mi.

- Mô tả trình tự thực hiện bộ cữ gá cho một số 

công đoạn may.

23
Thiết kế CN SX áo sơ mi 

có sử dụng rập cải tiến

- Khảo sát phương thức XNK của một số công ty.

- Nghiệp vụ thuê xe, container, ... 

- Qui định, yêu cầu đối với việc xuất hàng thành 

phẩm sang một số nước Châu Âu, Nhật, Mỹ, ...

- Tìm hiểu những khó khăn, hạn chế, rủi ro trong 

quá trình xuất hàng. 

- So sánh, phân biệt các dạng đơn hàng xuất khẩu 

sang một số thị trường khác nhau.

Ứng dụng phương pháp 

thống kê để theo dõi chất 

lượng sản phẩm tại công 

ty may Phương Đông

- Khảo sát tình hình chất lượng.

- Thống kê số liệu lỗi phát sinh trong công đoạn 

kiểm tra hoàn tất.

- Vẽ biểu đồ thống kê.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

28
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát công cụ cải tiến 

áp dụng trong dây chuyền 

sản xuất áo sơ mi nam tại 

công ty Hưng Phú

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Trâm

Nguyễn  Mai 

Thanh Thảo

-Khảo sát dây chuyền sản xuất áo sơ mi và các 

công cụ cải tiến áp dụng trong dây chuyền tại công 

ty Hưng Phú.

- Phân nhóm các công đoạn dùng thiết bị cải tiến, 

phân tích và đánh giá hiệu suất trước và sau khi áp 

dụng công cụ cải tiến.

- Tìm hiểu trình tự thực hiện một số loại cữ gá áp 

dụng trong chuyền may áo sơ mi.

- Mô tả trình tự thực hiện bộ cữ gá cho một số 

công đoạn may.

29
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu và ứng dụng 

phần mềm Corel Draw để 

thiết kế mẫu theo tài liệu 

của mã hàng áo sơ mi nam

Tô Mai Thi  Lê Duy

Thiết kế mẫu dựa vào các loại tài liệu kỹ thuật 

dành cho mã hàng áo sơ mi bằng cách sử dụng 

phần mềm Corel Draw.

30
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát quy trình chế tạo 

rập cải tiến cho sản xuất

Nguyễn Thị 

Mỹ
Tâm

Lê Thị Mộng 

Trang

Chủng loại, ứng dụng, qui trình thực hiện chế tạo 

rập cải tiến.

31
08DHC

M

Công 

nghệ may

Trang phục bảo hộ lao 

động mã hàng 411058 tại 

công ty viking

Lê Thị Chúc Lan
Lê Thị Mộng 

Trang

- Thực trạng của việc quản lý đơn hàng của công ty

- Đối chiếu, so sánh với lý thuyết.

32
08DHC

M

Công 

nghệ may

Xây dựng quy trình quản 

lý đơn hàng tại văn phòng 

đại diện TC&B

Trần Thị Linh Chi
Ngô Hoài Quang 

Trung

- Thực trạng của việc quản lý đơn hàng của công ty

- Đối chiếu, so sánh với lý thuyết.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

33
08DHC

M

Công 

nghệ may

Phát triển mẫu Develop 

đối với đơn hàng dệt kim 

thương hiệu Janie&Jack

Nguyễn Thị 

Thùy 
Dung

Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

-Tìm hiểu thương hiệu Janie & Jack và các qui 

định chung của thương hiệu này

- Phân tích "sum cap details"của khách hàng cung  

cấp

- Tìm nguyên phụ liệu

- May hoàn thiện mẫu theo thông tin đơn hàng của 

buyer cung cấp

- Hoàn thiện các hồ sơ của giai đoạn mẫu Develop.

34
08DHC

M

Công 

nghệ may

Phát triển mẫu Proto đối 

với đơn hàng dệt kim 

thương hiệu Janie&Jack

Hồ Thị Hiếu
Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

- Tìm hiểu thương hiệu Janie & Jack và các qui 

định chung của thương hiệu này.

- Phân tích "sum cap details"của khách hàng cung 

cấp.

- Tìm nguyên phụ liệu.

- May hoàn thiện mẫu theo thông tin đơn hàng của 

buyer cung cấp.

- Hoàn thiện các hồ sơ của giai đoạn mẫu Proto.

35
08DHC

M

Công 

nghệ may

Phát triển mẫu Fit đối với 

đơn hàng dệt kim thương 

hiệu Janie&Jack

Nguyễn Thị 

Hồng
Diệu

Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

-Tìm hiểu thương hiệu Janie & Jack và các qui 

định chung của thương hiệu này

- Phân tích "sum cap details"của khách hàng cung 

cấp

- Tìm nguyên phụ liệu

- May hoàn thiện mẫu theo thông tin đơn hàng của 

buyer cung cấp

- Hoàn thiện các hồ sơ của giai đoạn mẫu Fit

36
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Sương

37
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nguyễn Thị 

Thúy 
An

Thiết kế bộ sưu tập váy 

cưới lấy ý tưởng từ chất 

liệu vải ren cách điệu

Ngô Hoài Quang 

Trung

Thiết kế bộ sưu tập váy cưới lấy ý tưởng từ chất 

liệu vải ren cách điệu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

38
08DHC

M

Công 

nghệ may

tìm hiểu lập trình và vận 

hành may trên máy lập 

trình may nhãn sunsir cho 

mã hàng 422077 tại công 

ty viking việt nam

Nguyễn Thị 

Minh
Khánh

Lê Thị Mộng 

Trang

Tìm hiểu về máy lập trình ứng dụng chần gòn 

trong sản xuất trang phục bảo hộ lao động.

39
08DHC

M

Công 

nghệ may

tìm hiểu lập trình và vận 

hành may trên máy lập 

trình chần gòn bok cho mã 

hàng 104-013 tại công ty 

viking việt nam

Mai Thị Trinh
Lê Thị Mộng 

Trang

Tìm hiểu về máy lập trình ứng dụng may nhãn 

trong sản xuất trang phục bảo hộ lao động.

40
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát qui trình thiết kế 

và wash trong trang phục 

áo trẻ em chất liệu Jean

Trần Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Khảo sát qui trình sản xuất của tổ hợp may gia 

đình.

41
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát qui trình thiết kế 

và wash trong trang phục 

váy trẻ em chất liệu Jean

Nguyễn Thị 

Kim
Đô

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Đề xuất cải tiến mô hình tổ hợp may gia công theo 

hướng công nghiệp.

42
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát qui trình thiết kế 

và wash trong trang phục 

quần trẻ em chất liệu Jean

Đỗ Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

 Thực hiện cải tiến mô hình tổ hợp may gia công 

theo hướng công nghiệp trong sản xuất trang phục 

mã hàng xyz.

43
08DHC

M

Công 

nghệ may

 Nghiên cứu tính chất rủ 

của vải dệt thoi  trong thiết 

kế áo sơ mi nữ có cape 

NguyễN Thị 

NgọC
Lan

Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

 Nghiên cứu tính chất rủ của vải dệt thoi  trong 

thiết kế áo sơ mi nữ có cape.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

44
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu tính rủ của vải 

dệt thoi trong thiết kế áo 

sơ mi nữ biến kiểu

Châu Thị 

Thúy 
Hằng

Nguyễn Mai 

Thanh Thảo

Nghiên cứu tính rủ của vải dệt thoi trong thiết kế 

áo sơ mi nữ biến kiểu.

45
08DHC

M

Công 

nghệ may

Xây dựng bộ tài liệu kỹ 

thuật cho cổ phục Việt 

"Áo Nhật Bình" cổ điển.

Nguyễn Diễn Chinh
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật cho cổ phục Việt- 

Áo Nhật Bình- dành cho nữ.

46
08DHC

M

Công 

nghệ may

Xây dựng bộ tài liệu kỹ 

thuật cho cổ phục Việt 

"Áo Nhật Bình" cách tân.

Nguyễn Thị 

Ngọc
Duyên

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật cho cổ phục Việt- 

Áo Nhật Bình- dành cho nam.

47
08DHC

M

Công 

nghệ may

Tìm hiểu lập trình và vận 

hành may trên máy lập 

trình may nhãn sunsir cho 

mã hàng 422077 tại công 

ty viking việt nam.

Nguyễn Thị 

Ái
Diễm

Lê Thị Mộng 

Trang

Tìm hiểu giai đoạn chuẩn bị sản xuất trang phục 

chống cháy tại công ty Viking.

48
08DHC

M

Công 

nghệ may

Tìm hiểu lập trình và vận 

hành may trên máy lập 

trình chần gòn bok cho mã 

hàng 104-013 tại công ty 

viking việt nam.

Phạm Ngô 

Như
Hảo

Lê Thị Mộng 

Trang

Khảo sát qui trình sản xuất trang phục chống cháy 

tại công ty Viking.

49
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát qui trình công 

nghệ sản xuất 1 đơn hàng 

của công ty may Phương 

Đông.

Nguyễn Thị 

Ngọc
 Ánh

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Khảo sát qui trình công nghệ sản xuất 1 đơn hàng 

của công ty may A.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

50
08DHC

M

Công 

nghệ may

Khảo sát qui trình công 

nghệ sản xuất 1 đơn hàng 

của công ty may AMW.

 Trịnh Thị 

Thanh 
Tuyền

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Phân tích qui trình công nghệ sản xuất 1 đơn hàng 

của công ty may A.

51
08DHC

M

Công 

nghệ may

So sánh qui trình công 

nghệ sản xuất một đơn 

hàng của công ty Phương 

Đông với công ty AMW.

 Đặng Hồng Oanh
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

So sánh sự giống nhau và khác nhau về qui trình 

công nghệ của công ty A với qui trình CN đã được 

học tại khoa may trường DHCNTP TP.HCM.

52
08DHC

M

Công 

nghệ may

Tìm hiểu lập trình cắt laser 

trong  sản xuất trang phục 

bảo hộ lao động mã hàng 

sms-jones vk25 tại công ty 

viking vietnam.

Lương Thị 

Hồng
Linh

Lê Thị Mộng 

Trang
Tìm hiểu kỹ thuật cắt laser trong may mặc.

53
08DHC

M

Công 

nghệ may

Tìm hiểu vận hành cắt 

laser trong sản xuất trang 

phục bảo hộ lao động mã 

hàng sms-jones vk25 tại 

công ty viking vietnam.

Dương Thị 

Thùy
Dung

Lê Thị Mộng 

Trang

Lập trình cắt tia laser cho trang phục bảo hộ mã 

hàng xyz.

54
08DHC

M

Công 

nghệ may

Đinh Thuỵ 

TâM
Đan

55
08DHC

M

Công 

nghệ may

NguyễN 

NgọC Mỹ
Linh

56
08DHC

M

Công 

nghệ may

Xây dựng hệ số chỉ thực tế 

sản xuất cho trang phục áo 

thể thao aerobic trên chết 

liệu  thun cotton 4 chiều 

mã hàng #300311.

Võ Thị Như Quỳnh
Lê Thị Mộng 

Trang

Tính định mức chỉ áo thể thao aerobic trên chất 

liệu xyz.

Xây dựng tài liệu kỹ thuật 

bằng tiếng anh cho trang 

phục áo khoác nỉ trẻ em.

Ngô Hoài Quang 

Trung
Bộ Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh ngành may. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

57
08DHC

M

Công 

nghệ may

Xây dựng hệ số chỉ thực tế 

sản xuất cho trang phục 

quần thể  thao aerobic trên 

chết liệu thun cotton 4 

chiều mã hàng #300643.

Lê Thị Cẩm Thu
Lê Thị Mộng 

Trang

Tính định mức chỉ quần thể thao aerobic trên chất 

liệu xyz.

58
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng phương pháp 

thiết kế dựng hình 2D trên 

trang phục đầm nữ dạo 

phố.

Nguyễn Thị 

Xuân
Trúc

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

 Ứng dụng các nguyên tắc tạo mẫu vào thiết kế  

trang phục áo công sở nữ.

59
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng phương pháp 

thiết kế dựng hình 3D trên 

trang phục đầm nữ dạo 

phố.

Hồ Như Ngọc
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

 Ứng dụng các nguyên tắc tạo mẫu vào thiết kế 

vào trang phục váy công sở nữ.

60
08DHC

M

Công 

nghệ may

Xây dựng hệ số chỉ cho áo 

thời trang mã hàng sh-314  

trên chất liệu polyester.

Phạm Thị Thúy
Lê Thị Mộng 

Trang

Định mức chỉ trang phục đầm thời trang mã hàng 

abc trên chất liệu xyz.

61
08DHC

M

Công 

nghệ may

Xây dựng hệ số chỉ cho áo 

thời trang mã hàng sh-008  

trên chất liệu polyester.

Nguyễn Bích 

Thùy 
Ngân

Lê Thị Mộng 

Trang

Định mức chỉ trang phục đầm thời trang mã hàng 

def trên chất liệu xyz.

62
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng vải sọc ca rô 

vào trang phục đầm dệt 

kim dành cho người big 

size của thương hiệu LB.

Nguyễn Đào 

Kim 
Quyên

Nguyễn  Mai 

Thanh Thảo

Ứng dụng vải sọc ca rô vào trang phục đầm dệt 

kim dành cho người big size của thương hiệu LB.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

63
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng vải hoa văn vào 

trang phục đầm dệt kim 

dành cho người big size 

của thương hiệu LB.

Nguyễn Thị 

Kim 
Thoa

Nguyễn  Mai 

Thanh Thảo

Ứng dụng vải hoa văn vào trang phục đầm dệt kim 

dành cho người big size của thương hiệu LB.

64
08DHC

M

Công 

nghệ may

Một số kỹ thuật 

"smocking; trellis"và ứng 

dụng vào thiết kế trang 

phục đầm bé gái.

Văn Xuân Đào
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Một số kỹ thuật "smocking; trellis"và ứng dụng 

vào thiết kế trang phục đầm bé gái.

65
08DHC

M

Công 

nghệ may

Một số kỹ thuật smocking 

"outline; wave" và ứng 

dụng vào thiết kế trang 

phục bé gái.

Trần Thị 

Ngọc
Diễm

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Một số kỹ thuật smocking "outline; cable" và ứng 

dụng vào thiết kế trang phục bé gái.

66
08DHC

M

Công 

nghệ may

Một số kỹ thuật smocking 

"outline; cable" và ứng 

dụng vào thiết kế trang 

phục bé gái.

Trần Minh Nguyệt
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Một số kỹ thuật smocking "outline; wave" và ứng 

dụng vào thiết kế trang phục bé gái.

67
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu thiết kế mô 

hình cửa hàng thời trang 

dành cho nữ (tuổi teen, 

các bạn trẻ chưa lập gia 

đình).

Nguyễn Thị 

Minh 
Thư Lê Thị Kiều Oanh

Thiết kế mô hình cửa hàng thời trang dành cho nữ 

(tuổi teen, các bạn trẻ chưa lập gia đình).

68
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu thiết kế mô 

hình cửa hàng thời trang 

dành cho trẻ em.

Nguyễn 

Phạm Mai  
Thanh  Lê Thị Kiều Oanh

Thiết kế mô hình cửa hàng thời trang dành cho nữ 

(tuổi trung niên).



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

69
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu về ma nơ canh 

và ứng dụng ma nơ canh 

trong các cửa hàng thời 

trang nữ.

Phạm Thị 

Hồng 
Liêm Lê Thị Kiều Oanh

Nghiên cứu về ma nơ canh và ứng dụng ma nơ 

canh trong các cửa hàng thời trang nữ.

70
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu về ma nơ canh 

và ứng dụng ma nơ canh 

trong các cửa hàng thời 

trang trẻ em.

Lê Thị Lệ Quyên Lê Thị Kiều Oanh
Nghiên cứu về ma nơ canh và ứng dụng ma nơ 

canh trong các cửa hàng thời trang trẻ em.

71
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu và đánh giá sự 

hài lòng của khách hàng 

đối với trang phục họa tiết 

kẻ caro thông qua mô hình 

Ropmis.

Phan Thùy Trang  Lê Thị Kiều Oanh

Nghiên cứu và đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng đối với trang phục họa tiết kẻ caro thông qua 

mô hình Ropmis.

72
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu và đánh giá sự 

hài lòng của khách hàng 

đối với trang phục họa tiết 

hoa cúc thông qua mô 

hình Ropmis.

Đỗ Nguyễn 

Quỳnh 
Như Lê Thị Kiều Oanh

Nghiên cứu và đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng đối với trang phục họa tiết hoa cúc thông qua 

mô hình Ropmis.

73
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu và đánh giá sự 

hài lòng của khách hàng 

đối với trang phục họa tiết 

camo thông qua mô hình 

Ropmis.

Nguyễn Thị 

Minh 
Thư Lê Thị Kiều Oanh

Nghiên cứu và đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng đối với trang phục họa tiết camo thông qua 

mô hình Ropmis.

74
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu mô hình kinh 

doanh thương mại điện tử 

C2C áp dụng trong lĩnh 

vực thời trang.

Nguyễn Thị 

Xuân 
Kiều Lê Thị Kiều Oanh

Nghiên cứu mô hình kinh doanh thương mại điện 

tử C2C áp dụng trong lĩnh vực thời trang.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

75
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu mô hình kinh 

doanh thương mại điện tử 

B2C áp dụng trong lĩnh 

vực thời trang.

Lê Hồng Như Lê Thị Kiều Oanh
Nghiên cứu mô hình kinh doanh thương mại điện 

tử B2C áp dụng trong lĩnh vực thời trang.

76
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng mô hình 4P 

trong tiếp thị hỗn hợp để 

phát triển sản phẩm túi vải 

canvas.

Nguyễn Thu 

Hoài 
Thương Lê Thị Kiều Oanh

Ứng dụng mô hình 4P trong tiếp thị hỗn hợp để 

phát triển sản phẩm túi vải canvas.

77
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng mô hình 4P 

trong tiếp thị hỗn hợp để 

phát triển sản phẩm túi vải 

jeans.

Trần Thị Ánh Ngọc Lê Thị Kiều Oanh
Ứng dụng mô hình 4P trong tiếp thị hỗn hợp để 

phát triển sản phẩm túi vải jeans.

78
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu các kênh mua 

sắm sản phẩm thời trang 

trực tuyến và phân tích lợi 

ích của việc mua sắm trực 

tuyến tại Việt Nam.

Phạm Ngọc Bích Lê Thị Kiều Oanh

Nghiên cứu các kênh mua sắm sản phẩm thời trang 

trực tuyến và phân tích lợi ích của việc mua sắm 

trực tuyến tại Việt Nam.

79
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu các kênh mua 

sắm sản phẩm thời trang 

trực tuyến và phân tích rủi 

ro của việc mua sắm trực 

tuyến tại Việt Nam.

Phạm 

Nguyễn Đan 
Thanh Lê Thị Kiều Oanh

Nghiên cứu các kênh mua sắm sản phẩm thời trang 

trực tuyến và phân tích rủi ro của việc mua sắm 

trực tuyến tại Việt Nam.

80
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế mô hình cửa hàng 

thời trang dành cho nam 

(chuyên sản phẩm áo sơ 

mi và quần tây). 

Trần Thị 

Ngọc 
Hân Lê Thị Kiều Oanh

Thiết kế mô hình cửa hàng thời trang dành cho 

nam (chuyên sản phẩm áo sơ mi và quần tây). 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

81
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế mô hình cửa hàng 

thời trang dành cho nam 

và nữ.

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Giang Lê Thị Kiều Oanh

Thiết kế mô hình cửa hàng thời trang dành cho 

nam (chuyên sản phẩm còn lại).

82
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng mô hình khởi 

nghiệp tinh gọn để phát 

triển sản phẩm đầm 2 mặt 

dành cho nữ.

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Huyên Phạm Hồ Mai Anh

Ứng dụng mô hình khởi nghiệp tinh gọn để phát 

triển sản phẩm đầm 2 mặt dành cho nữ.

83
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng mô hình khởi 

nghiệp tinh gọn để phát 

triển sản phẩm đầm 2 mặt 

dành cho trẻ em.

Võ Thị 

Phương 
Như Phạm Hồ Mai Anh

Ứng dụng mô hình khởi nghiệp tinh gọn để phát 

triển sản phẩm đầm 2 mặt dành cho trẻ em.

84
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng mô hình khởi 

nghiệp tinh gọn để phát 

triển sản phẩm áo thun 2 

mặt dành nam.

Trương Thị Nhanh Phạm Hồ Mai Anh
Ứng dụng mô hình khởi nghiệp tinh gọn để phát 

triển sản phẩm áo thun 2 mặt dành nam.

85
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo dài 

sử dụng kỹ thuật rua đan 

trên vải.

Nguyễn Thị Hiếu
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập áo dài sử dụng kỹ thuật rua 

đan trên vải.

86
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo dài 

sử dụng kỹ thuật rua vấn 

trên vải.

Phan Thị Mỹ Hạnh
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập áo dài sử dụng kỹ thuật rua 

vấn trên vải.

87
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo dài 

sử dụng kỹ thuật rua lưới 

trên vải.

Trần Thị Hải Yến
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập áo dài sử dụng kỹ thuật rua 

lưới trên vải.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

88
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế biến kiểu bộ sưu 

tập áo dài cưới nữ trên nền 

áo dài truyền thống.

Lê Thị Thu Hà Đỗ Thị Thu Hồng
Thiết kế biến kiểu bộ sưu tập áo dài nữ cưới trên 

nền áo dài truyền thống.

89
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế biến kiểu bộ sưu 

tập áo dài cưới  nam trên 

nền áo dài truyền thống.

Trần Thị Cẩm Giang Đỗ Thị Thu Hồng
Thiết kế biến kiểu bộ sưu tập áo dài nam cưới trên 

nền áo dài truyền thống.

90
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập váy 

cưới lấy ý tưởng từ chất 

liệu vải ren thêu lưới.

Nguyễn Thị 

Thúy 
Ngân Lê Duy

Thiết kế bộ sưu tập váy cưới lấy ý tưởng từ chất 

liệu vải ren thêu lưới.

91
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập váy 

cưới lấy ý tưởng từ chất 

liệu vải ren ép bông.

Phan Thị 

Tuyết 
Ngân Lê Duy

Thiết kế bộ sưu tập váy cưới lấy ý tưởng từ chất 

liệu vải ren ép bông.

92
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập váy 

cưới lấy ý tưởng từ chất 

liệu vải ren đính ngọc trai.

Ngô Thị Mai Thuý Lê Duy
Thiết kế bộ sưu tập váy cưới lấy ý tưởng từ chất 

liệu vải ren viền ngọc trai.

93
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập quần-

áo dạo phố trên nền vải 

denim.  

Trần Thị Trà My Đỗ Thị Thu Hồng
Thiết kế bộ sưu tập quần-áo dạo phố trên nền vải 

denim.

94
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập váy-áo 

dạo phố trên nền vải 

denim.

Nguyễn Diệu Linh Đỗ Thị Thu Hồng
Thiết kế bộ sưu tập váy-áo dạo phố trên nền vải 

denim. 

95
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập đầm 

dạo phố trên nền vải 

denim.

Huỳnh 

Nguyễn 

Ngọc Hoàng 

Yến 

Yến Đỗ Thị Thu Hồng
Thiết kế bộ sưu tập đầm dạo phố trên nền vải 

denim.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

96
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố ứng dụng họa tiết hình 

học.

Đặng Thị Vân Lê Duy
Thiết kế trang phục dạo phố ứng dụng họa tiết 

hình học. 

97
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố ứng dụng họa tiết 

Gratifi.

Nguyễn Văn Hiếu Lê Duy
Thiết kế trang phục dạo phố ứng dụng họa tiết 

Gratifi.

98
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố ứng dụng họa tiết lá 

cách điệu.

Vũ Thị Viết Lê Duy
Thiết kế trang phục dạo phố ứng dụng họa tiết lá 

cách điệu.

99
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo dài 

cưới sử dụng kỹ thuật thêu 

ruy băng hoa hồng.

Mai Võ Bích Duyên
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập áo dài cưới sử dụng kỹ thuật 

thêu ruy băng hoa hồng.

100
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo dài 

cưới sử dụng kỹ thuật thêu 

ruy băng hoa cúc.

Trần Thị Kim Ngân
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập áo dài cưới sử dụng kỹ thuật 

thêu ruy băng hoa cúc.

101
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo dài 

cưới sử dụng kỹ thuật thêu 

ruy băng hoa sứ.

Lê Thị Mỹ Chi
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập áo dài cưới sử dụng kỹ thuật 

thêu ruy băng hoa sứ.

102
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo 

cưới kiểu bóng chữ cái 

ứng dụng kỹ thuật draping 

3D.

Nguyễn Xuân Hưng Đỗ Thị Thu Hồng
Thiết kế bộ sưu tập áo cưới kiểu bóng chữ cái ứng 

dụng kỹ thuật draping 3D.

103
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo 

cưới kiểu bóng hình học 

ứng dụng kỹ thuật draping 

3D.

Lâm Thuý Vi
Thiết kế bộ sưu tập áo cưới kiểu bóng hình học 

ứng dụng kỹ thuật draping 3D.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

104
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập trang 

phục cưới lấy ý tưởng từ 

hoa.

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Hạnh

Ngô Hoài Quang 

Trung

Thiết kế biến kiểu bộ sưu tập áo dài nữ cưới trên 

nền áo dài truyền thống.

105
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập trang 

phục cưới lấy ý tưởng từ 

hoa.

Lê Thị Hoà
Ngô Hoài Quang 

Trung

Thiết kế biến kiểu bộ sưu tập áo dài nữ cưới trên 

nền áo dài truyền thống.

106
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập trang 

phục cưới lấy ý tưởng từ 

hoa.

Võ Thị Kiều
Ngô Hoài Quang 

Trung

Thiết kế biến kiểu bộ sưu tập áo dài nữ cưới trên 

nền áo dài truyền thống.

107
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục cưới 

lấy cảm hứng từ trang 

phục hy lạp cổ kiểu doric.

Trần Thị Hoài Thông Đỗ Thị Thu Hồng
Thiết kế trang phục cưới lấy cảm hứng từ trang 

phục hy lạp cổ kiểu doric.

108
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục cưới 

lấy cảm hứng từ trang 

phục hy lạp cổ kiểu ionic.

Võ Thị Diễm Trinh Đỗ Thị Thu Hồng
Thiết kế trang phục cưới lấy cảm hứng từ trang 

phục hy lạp cổ kiểu ionic.

109
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố lấy cảm hứng từ thổ 

cẩm dân tộc Hà Nhì.

Võ Thị Thảo Vy Lê Duy
Thiết kế trang phục dạo phố lấy cảm hứng từ thổ 

cẩm dân tộc Ê Đê.

110
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố lấy cảm hứng từ thổ 

cẩm dân tộc Dao.

Phan Thị Như Ý Lê Duy
Thiết kế trang phục dạo phố lấy cảm hứng từ thổ 

cẩm dân tộc Thái.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

111
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố lấy cảm hứng từ thổ 

cẩm dân tộc Nùng.

Phan Thị Yến Trinh Lê Duy
Thiết kế trang phục dạo phố lấy cảm hứng từ thổ 

cẩm dân tộc H' Mông.

112
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập đầm 

Maxi lấy ý tưởng từ phong 

cách Bô Hê Miêng tua rua.

Phạm Ngọc 

Yến 
Nhi Đỗ Thị Thu Hồng

Thiết kế bộ sưu tập đầm Maxi lấy ý tưởng từ 

phong cách Bô Hê Miêng tua rua.

113
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập đầm 

Maxi lấy ý tưởng từ phong 

cách Bô Hê Miêng 

layering.

Phạm Thị 

Huỳnh 
Như Đỗ Thị Thu Hồng

Thiết kế bộ sưu tập đầm Maxi lấy ý tưởng từ 

phong cách Bô Hê Miêng layering.

114
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập đầm 

Maxi lấy ý tưởng từ phong 

cách Bô Hê Miêng thổ dân.

Đặng Thị 

Bích 
Thảo Đỗ Thị Thu Hồng

Thiết kế bộ sưu tập đầm Maxi lấy ý tưởng từ 

phong cách Bô Hê Miêng thổ dân. 

115
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội 

sử dụng kỹ thuật xử lý 

chất liệu Smocking dạng 

hoa.

Đặng Thị 

Thanh 
Xuân

Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội sử dụng kỹ thuật xử lý 

chất liệu Smocking dạng hoa.

116
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội 

sử dụng kỹ thuật xử lý 

chất liệu Smocking dạng 

lưới.

Trương Thị 

Kim 
Chi

Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội sử dụng kỹ thuật xử lý 

chất liệu Smocking dạng lưới.

117
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội 

sử dụng kỹ thuật xử lý 

chất liệu Smocking dạng 

hình thoi.

Huỳnh Y Phụng
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội sử dụng kỹ thuật xử lý 

chất liệu Smocking dạng hình thoi.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

118
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng hoạ tiết gốm 

Phù Lãng trong trang trí áo 

dài truyền thống.

Võ Thị Hiền Lê Duy
Ứng dụng hoạ tiết gốm Phù Lãng trong trang trí áo 

dài cách tân.

119
08DHC

M

Công 

nghệ may

Ứng dụng hoạ tiết gốm 

Phù Lãng trong trang trí áo 

dài cách tân.

Dương Thị 

Ngọc 
Liên Lê Duy

Ứng dụng hoạ tiết gốm Phù Lãng trong trang trí áo 

dài truyền thống.

120
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập trang 

phục dạ hội nam nữ, lấy ý 

tưởng kiểu dáng, hoa văn 

hình động vật của dân tộc 

H’ Mông. 

Nguyễn Thị 

Thuỳ 
Trang Đỗ Thị Thu Hồng

Thiết kế bộ sưu tập trang phục dạ hội nam nữ, lấy 

ý tưởng kiểu dáng, hoa văn hình thú của dân tộc 

H’ Mông.

121
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập trang 

phục dạ hội nam nữ, lấy ý 

tưởng kiểu dáng, hoa văn 

hình xoắn ốc của dân tộc 

H’ Mông.

Nguyễn Thị 

Diễm 
Ngọc Đỗ Thị Thu Hồng

Thiết kế bộ sưu tập trang phục dạ hội nam nữ, lấy 

ý tưởng kiểu dáng, hoa văn hình xoắn ốc của dân 

tộc H’ Mông.

122
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập trang 

phục dạ hội nam nữ, lấy ý 

tưởng kiểu dáng, hoa văn 

hình bát giác của dân tộc 

H’ Mông.

Huỳnh Thị 

Kiều 
Diễm Đỗ Thị Thu Hồng

Thiết kế bộ sưu tập trang phục dạ hội nam nữ, lấy 

ý tưởng kiểu dáng, hoa văn hình bát giác của dân 

tộc H’ Mông.

123
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội 

lấy ý tưởng từ hoa văn hoa 

lá của gốm Chu Đậu.

Lê Thị Mộng Quỳnh
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội lấy ý tưởng từ hoa văn 

hoa lá của gốm Chu Đậu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

124
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội 

lấy ý tưởng từ hoa văn 

động vật của gốm Chu 

Đậu.

Trương Thị 

Diễm 
Mi

Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập dạ hội lấy ý tưởng từ hoa văn 

động vật của gốm Chu Đậu.

125
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dự tiệc 

trên Manaquin dành cho 

nữ độ tuổi từ 23-30.

Lê Thị Huyền Trân
Nguyễn Ngọc 

Châu

126
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dự tiệc 

trên Manaquin dành cho 

nữ độ tuổi từ 23-31.

Trương Thị 

Thùy
Trang

Nguyễn Ngọc 

Châu

127
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo dài 

nam lấy ý tưởng từ trang 

phục của người H'mông.

Lê Thị Thu Phương
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập áo dài nam lấy ý tưởng từ 

trang phục của người H'mông.

128
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo dài 

nữ lấy ý tưởng từ trang 

phục của người H'mông.

Phan Thị 

Thùy 
Trang

Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập áo dài nữ lấy ý tưởng từ trang 

phục của người H'mông.

129
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập  dạo 

phố lấy ý tưởng từ trang 

phục tuyền thống Hàn 

Quốc thế kỷ 18.

Mai Thư Bá 

Hiền 
Văn

Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập  dạo phố lấy ý tưởng từ trang 

phục tuyền thống Hàn Quốc thế kỷ 18.

130
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập  dạo 

phố lấy ý tưởng từ trang 

phục tuyền thống Hàn 

Quốc thế kỷ 20.

Lê Tuyết Bảo Thương
Phùng Thị Ngọc 

Tiên

Thiết kế bộ sưu tập  dạo phố lấy ý tưởng từ trang 

phục tuyền thống Hàn Quốc thế kỷ 20.

Thiết kế trang phục dự tiệc trên Manaquin.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

131
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố ứng dụng hoạ tiết mặt 

trời và mặt trăng của trang 

phục thời Nguyễn.

Lê Thị Thùy Hương Phạm Hồ Mai Anh
Thiết kế trang phục dạo phố ứng dụng hoạ tiết mặt 

trời và mặt trăng của trang phục thời Nguyễn.

132
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố ứng dụng hoạ tiết 

rồng của trang phục thời 

Nguyễn.

Lê Thị Lan Trinh  Phạm Hồ Mai Anh
Thiết kế trang phục dạo phố ứng dụng hoạ tiết 

rồng của trang phục thời Nguyễn.

133
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố ứng dụng hoạ tiết 

phụng của trang phục thời 

Nguyễn.

Phạm Thị 

Thu 
Hiền Phạm Hồ Mai Anh

Thiết kế trang phục dạo phố ứng dụng hoạ tiết 

phụng của trang phục thời Nguyễn.

134
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạ hội 

lấy ý tưởng từ trang phục 

thổ dân da đỏ.

Lê Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn Ngọc 

Châu

135
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạ hội 

lấy ý tưởng từ trang phục 

thổ dân da đỏ.

Võ Thị 

Hương 
Nhàn

Nguyễn Ngọc 

Châu

136
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu hoa văn trên 

trang phục của người Dao 

Đỏ ứng dụng vào trang 

phục dạo phố.

Trần Thị 

Ngọc 
Trâm Phạm Hồ Mai Anh

Nghiên cứu hoa văn trên trang phục của người 

Dao Đỏ ứng dụng vào trang phục dạo phố.

137
08DHC

M

Công 

nghệ may

Nghiên cứu hoa văn trên 

khăn đội đầu của người 

Dao Đỏ ứng dụng vào 

trang phục dạo phố.

Trần Giải Tâm Phạm Hồ Mai Anh
Nghiên cứu hoa văn trên khăn đội đầu của người 

Dao Đỏ ứng dụng vào trang phục dạo phố.

Thiết kế trang phục dạ hội.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

138
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế bộ sưu tập áo dài 

cưới.
Hồng Ngọc Trâm

Lê Thị Mộng 

Trang
Bộ sưu tập áo dài cưới.

139
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế trang phục dạo 

phố dành cho trẻ em ứng 

dụng tranh Đông Hồ.

Trịnh Diễm Quỳnh Phạm Hồ Mai Anh
Thiết kế trang phục dạo phố dành cho trẻ em ứng 

dụng tranh Đông Hồ.

140
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế đầm dạ hội dành 

cho nữ lấy ý tưởng từ bầu 

trời giông bão.

Hồ Thanh Kim Phạm Hồ Mai Anh
Thiết kế đầm dạ hội dành cho nữ lấy ý tưởng từ 

bầu trời giông bão

141
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế đầm dạ hội dành 

cho nữ lấy ý tưởng từ bầu 

trời hoàng hôn.

Trần Thị Ý Nhi Phạm Hồ Mai Anh
Thiết kế đầm dạ hội dành cho nữ lấy ý tưởng từ 

bầu trời hoàng hôn

142
08DHC

M

Công 

nghệ may

thiết kế bộ sưu tập Đại 

dương xanh.

Nguyễn 

Hoàng
Tân

Nguyễn Ngọc 

Châu

143
08DHC

M

Công 

nghệ may

thiết kế bộ sưu tập Đại 

dương xanh.

Nguyễn Thị 

Thanh
Thúy

Nguyễn Ngọc 

Châu

144
08DHC

M

Công 

nghệ may

thiết kế bộ sưu tập Đại 

dương xanh.

Nguyễn Thị 

Mai
Trang

Nguyễn Ngọc 

Châu

145
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế áo dài truyền 

thống Việt Nam ứng dụng 

hoạ tiết Tachiwaki của 

trang phục Kimono Nhật 

Bản.

Nguyễn Thị 

Hồng 
Duyên Phạm Hồ Mai Anh

Thiết kế áo dài truyền thống Việt Nam ứng dụng 

hoạ tiết Tachiwaki của trang phục Kimono Nhật 

Bản.

Thiết kế BST dạ hội lấy ý tưởng từ đại dương xanh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

146
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế áo dài truyền 

thống Việt Nam ứng dụng 

hoạ tiết Koujitsunagi của 

trang phục Kimono Nhật 

Bản.

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Huyền Phạm Hồ Mai Anh

Thiết kế áo dài truyền thống Việt Nam ứng dụng 

hoạ tiết Koujitsunagi của trang phục Kimono Nhật 

Bản.

147
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế đồng phục của 

Trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm.

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Tiên Lê Duy

Thiết kế đồng phục của Trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm.

148
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế đồng phục  thể 

dục của Trường Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm.

Trần Thị 

Quỳnh 
Ý  Lê Duy

Thiết kế đồng phục  thể dục của Trường Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm.

149
08DHC

M

Công 

nghệ may

Thiết kế đồng phục của 

Khoa Công nghệ May và 

Thời trang.

Trương Thị 

Khánh 
Vi  Lê Duy

Thiết kế đồng phục của Khoa Công nghệ May và 

Thời trang.

1 08DH CNSH

Nghiên cứu quá trình lên 

men acid lactic từ bột vỏ 

chuối.

Nguyễn Thị 

Trà
Cảm Đào Thị Mỹ Linh

Tạo bột vỏ chuối, Tiến hành tiền xử lý bột vỏ 

chuối bằng NaOH và H2SO4, Khảo sát điều kiện 

thủy phân (nồng độ cơ chất, nồng độ enzyme, thời 

gian thủy phân). Tiến hành xử lý số liệu để chọn ra 

đâu là cách tiền xử lý và điều kiện nào tối ưu nhất 

để quá trình thủy phân tạo ra lượng đường khử cao 

nhất.

   KHOA: CÔNG NGHỆ SINH HỌC



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

2 08DH CNSH
Nguyễn 

Giang Lan
Anh

3 08DH CNSH Phạm Trung Nguyên

4 08DH CNSH

Tối ưu hoá quy trình thuỷ 

phân bột vỏ chuối thu dịch 

đường và khảo sát các yếu 

tố ảnh hưởng đến quá tinh 

sạch sản phẩm.

Ngô Nguyễn 

Thiện
Quang Đào Thị Mỹ Linh

Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 

Plackket – Burman, từ 5 yếu tố khảo sát ban đầu 

đã sàng lọc được 4 yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất 

đến quá trình thủy phân bột vỏ chuối tạo ra lượng 

đường khử có hàm lượng cao nhất là: nồng độ cơ 

chất, nồng độ enzyme cellulase, nhiệt độ cho quá 

trình thủy phân, thời gian thủy phân. 

Thu nhận được hàm lượng đường khử cao nhất là 

7,623 g/L với các điều kiện như sau: nồng độ cơ 

chất bột vỏ chuối là 9,3159 % (g/mL), nồng độ 

enzyme cellulase là 1,4507 % (g/mL), nhiệt độ cho 

quá trình thủy phân là 49,9974 oC và thời gian 

thủy phân là 18,0001 giờ.  Thời gian hấp phụ màu 

đạt hiệu quả tốt nhất là 45 phút, khối lượng THT 

là 2g.

Tối ưu hoá quá trình tách 

chiết pectin từ bột vỏ 

chuối và đánh giá các đặc 

tính hoá lý của sản phẩm.

Đào Thị Mỹ Linh

`- Nồng độ dung môi acid citric 9% (w/v) cho thấy 

được khảo sát trích ly bột vỏ chuối tốt nhất với 

hiệu suất thu hồi pectin là 2,51% 

- Tỉ lệ nguyên liệu và dung môi 1:20 thì sẽ tiết 

kiệm được dung môi, được hiệu suất thu hồi tốt 

nhất là 2,41%. 

- Ở nhiệt độ 90 ºC cho thấy khả năng trích ly bột 

vỏ chuối thu được hiệu suất cao nhất là 3,34%. 

Bởi vì nhiệt độ tăng lên thì cũng xúc tác khả năng 

khuấy trộn, tăng hiệu quả trích ly của dung môi. 

Từ đó hiệu suất thu hồi pectin cũng tăng. 

- Các tốc độ khuấy trộn khác nhau, ta thấy được 

khi tăng khả năng khuấy trộn thì hiệu suất thu hồi 

cũng tăng nhưng khi lên đến mức độ nhất định thì 

hiệu suất giảm với tốc độ khuấy trộn ở 200 

vòng/phút thì hiệu suất đã giảm đến 2,54% và ở 

mức tốt 150 vòng/phút với hiệu suất thu hồi là 

2,88%.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Trần Tuyết Kha

Trịnh Thụy 

Thương
Hoài

08DH CNSH
Nguyễn Thị 

Khánh
Hòa Đỗ Thị Hiền

08DH CNSH
Trần Hoàng 

Mỹ
Duyên Đỗ Thị Hiền

08DH CNSH Nguyễn Vĩnh Khang Đỗ Thị Hiền

08DH CNSH Võ Thanh Duyên Đỗ Thị Hiền

11 08DH CNSH

Sử dụng mã vạch DNA để 

phân biệt một số dòng 

trinh nữ hoàng cung 

(Crinum latifolium).

Nguyễn Hữu Tâm Hồ Viết Thế

Trong khóa luận này, sinh viên thu thập được 10 

mẫu câu trinh nữ hoàng cung. Kết quả phân tích 

vùng mã vạch rbcL cho thấy có sự biết động về 

trình tự gen trong vùng này giữa các mẫu trinh nữ 

hoàng cung thu được.

12 08DH CNSH

Thiết kế primer PCR để 

phân biệt tam thất hoang 

(Panax stipuleanatus) với 

tam thất bắc (Panax 

Notogingseng).

Huỳnh Nhật Tân Hồ Viết Thế

Trong khóa luận này, sinh viên đã khai thác được 

trình tự cơ sở dữ liệu tự NCBI, tập hợp được các 

trình tự vùng gen lục lạp từ đó thiết kế được một 

cặp primer chuyên biệt có khả năng phân biệt tam 

thất hoang và tam thất bắc thông qua phản ứng 

PCR.

Đỗ Thị Hiền

Đề tài đã khảo sát và chọn ra được các yếu tố ảnh 

hưởng nhiều đến thu nhận PS nồng độ en zyme, 

thời gian ủ, nhiệt độ ủ, công suất siêu âm và thời 

gian siêu âm

Tối ưu hóa qui trình vi gói 

beta carotene.

Đề tài đã khảo sát và chọn ra được các yếu tố ảnh 

hưởng nhiều đến quá trình bao gói beta -caroten: 

Dung môi hòa tan, thời gian đồng hóa, tỷ lệ vật 

liệu tường, nhiệt độ sấy phun

Trích ly và vi bao 

polyphenol từ trà xanh.

Đề tài đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình trích ly polyphenol bằng phương pháp ngâm 

chiết và vi bao polyphenol bằng kỹ thuật sấy phun.

5 08DH CNSH

Tối ưu hóa quá trình trích 

ly polysaccharide từ bã 

men bia.

7

9



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

13 08DH CNSH

Ứng dụng chỉ thị phân tử 

ISSR để phân biệt gạo 

thơm ST với một số loại 

gạo thơm trên thị trường.

Lê Thị 

Phương
Thảo Hồ Viết Thế

Trong khóa luận này, sinh viên đã khảo sát các 

điều kiện của phản ứng ISSR từ đó phân tích sự 

khác biệt về mặt di truyền của giống lúa đặc sản 

ST24 với một số giống lúa thơm phổ biến trên thị 

trường. Kết quả tìm thấy một số primer ISSR có 

khả năng phân biệt được lúa ST24 và các giống 

lúa còn lại trong nghiên cứu.

14 08DH CNSH

Ứng dụng chỉ thị phân tử 

mã vạch DNA để phân 

biệt một số dòng lan 

Hoàng thảo Phi điệp tím 

(Dendrobium anosmum 

LindL).

Huỳnh Thị 

Trúc
Phương Hồ Viết Thế

Trong khóa luận này, sinh viên đã thu thập được 

10 mẫu lan Hoàng thảo phi điệp. Các mẫu thu 

được tiếp tục được tách chiết DNA và thực hiên 

phản ứng PCR với cặp primer ở vùng ITS. Kết quả 

giải trình tự vùng ITS và phân tích bằng phần mềm 

MEGA cho thấy có sự biến động lớn trong trình tự 

vùng ITS giữa 10 mẫu lan thu thập được.

15 08DH CNSH

Ứng dụng chỉ thị phân tử 

RAPD để phân biệt gạo 

thơm ST với một số loại 

gạo thơm trên thị trường.

Nguyễn Tuấn Đạt Hồ Viết Thế

Trong khóa luận này, sinh viên đã khảo sát các 

điều kiện của phản ứng RAPD từ đó phân tích sự 

khác biệt về mặt di truyền của giống lúa đặc sản 

ST24 với một số giống lúa thơm phổ biến trên thị 

trường. Kết quả tìm thấy một số primer RAPD có 

khả năng phân biệt được lúa ST24 và các giống 

lúa còn lại trong nghiên cứu.

16 08DH CNSH

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình thu 

nhận anthraquinone từ rễ 

ba kích (Morinda 

officinalis how).

Lý Trần 

Thiên
Phước

Huỳnh Phan 

Phương Trang

Đề tài đã xác định được các yếu tố có ảnh hưởng 

đến việc trích ly anthraquinone rừ rễ cây ba kích 

bằng phương pháp enzyme kết hợp với vi sóng 

như thời gian vi sóng, nồng độ enzme, công suất vi 

sóng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

17 08DH CNSH

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình trích 

ly anthocyanin từ bắp cải 

tím.

Lâm Trúc Mai
Huỳnh Phan 

Phương Trang

Đề tài đã xác định được các yếu tố có ảnh hưởng 

đến việc trích ly anthocyanin từ bắp cải tím như 

dung môi, nồng độ dung môi thời gian chiết và sấy 

phun tạo bột giàu anthocyanin

Đỗ Thị 

Huyền
Trang

Thiều Thị 

Thảo
Uyên

08DH CNSH Lê Thị Mai Phương

08DH CNSH
Ông Hoàng 

Lâm
Như

22 08DH CNSH

Ảnh hưởng của giống sinh 

khối lỏng lên sinh trưởng 

của nấm chân dài.

Thành Thuỷ 

Thu
Trương Lê Thị Thúy

Trong nghiên cứu này, tìm ra được một số yếu tố 

và nồng độ thích hợp lên sinh trưởng của nấm 

chân dài trong môi trường lỏng, từ môi trường 

nuôi cấy sinh khối lỏng này được sử dụng cho các 

bước tiếp theo trong nuôi cấy thu nhận quả thể 

nấm.

23 08DH CNSH

Ảnh hưởng của hàm lượng 

khoáng, đường và cường 

độ chiếu xạ lên sinh 

trường và tỷ lệ sống của 

cây dạ yến thảo.

Lê Thi Bình Minh Lê Thị Thúy

Tìm được cường độ chiếu xạ nguồn cobalt 60 

thích hợp lên tỷ lệ sống và tạo chồi cây dạ yến 

thảo. Khóa luận còn chọn ra được hàm lượng 

khoáng và nồng độ đường thích hợp lên sinh 

trưởng và tỷ lệ sống của cây ngoài vườn ươm.

Đề tài đã xác định được các yếu tố có ảnh hưởng 

đến việc trích ly anthocyanin từ dâu tằm như dung 

môi, nồng độ dung môi thời gian chiết và sấy phun 

tạo bột giàu anthocyanin

20

Tinh sạch và thử nghiệm 

tạo polysaccharide dạng 

bột từ bã nấm men bia 

bằng phương pháp sấy 

phun.

Huỳnh Phan 

Phương Trang

Đề tài đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc 

tinh sạch polysaccharide từ bã men bia (dung môi, 

nồng độ dung môi) và khảo sát sấy phun tạo vật 

liệu bao gói mới

18 08DH CNSH

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình trích 

ly anthocyanin từ dâu tằm 

và thử nghiệm tạo sản 

phẩm dạng bột bằng 

phương pháp sấy phun.

Huỳnh Phan 

Phương Trang



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Huỳnh Minh Tân

Nguyễn Thị 

Thanh
Huyền

26 08DH CNSH

Ảnh hưởng của một số 

hợp chất hữu cơ từ thực 

vật lên sinh trưởng nấm 

nhộng trùng thảo.

Lê Nguyễn 

Trúc
Giang Lê Thị Thúy

Tìm ra được các yếu tố dinh dưỡng thích hợp có 

nguồn gốc thực vật như bột bắp, bột khoai tay, củ 

dền và bột bí lên sinh trưởng của nấm nhộng trùng 

thảo, sinh khối này có thể được sử dụng cho người 

ăn chay

27 08DH CNSH

Vi nhân giống cây lan 

kiếm vàng trên môi trường 

MS cải tiến

Đặng Nhựt Ninh Lê Thị Thúy

Khóa luận tìm ra được loại và nồng độ khoáng 

thay thế thích hợp lên quy trình vi nhân giống cây 

lan kiếm tiên vũ

28 08DH CNSH
Hoàn thiện quy trình nhân 

giống in vitro cây cúc Đức.

Nguyễn Thị 

Thanh
Hà Ngô Thị Kim Anh

Xác định được môi trường thích hợp cho nhân 

giống in vitro cây cúc Đức.

29 08DH CNSH

Khảo sát một số hợp chất 

trong cây thạch hộc tía in 

vtro.

Mohamad Amru Ngô Thị Kim Anh

Tìm ra môi trường nhân sinh khối cây lan thạch 

hộc tía và chiết xuất, xác định được hàm lượng 

hợp chất thứ cấp có giá trị dược liệu trong cây lan 

thạch hộc tía.

30 08DH CNSH

Khảo sát quy trình khử 

trùng và tạo chồi cây sâm 

cau.

Nguyễn Thị 

Phương
Dung Ngô Thị Kim Anh Nhân giống thành công cây chuối đỏ Dacca.

31 08DH CNSH

Nghiên cứu quá trình nhân 

nhanh chồi cây lan kim 

tuyến.

Nguyễn An Phước Ngô Thị Kim Anh
Khảo sát được quy trình tạo chồi và tạo rễ cây lan 

kim tuyến.

Tìm ra được các yếu tố dinh dưỡng và hàm lượng 

thích hợp lên nuôi cấy thu nhận sinh khối nấm 

nhộng trùng thảo trong thể tích hộp lớn hơn so với 

hộp cũ.

24 08DH CNSH

Ảnh hưởng của môi 

trường dinh dưỡng lên 

sinh trưởng của nấm 

nhộng trùng thảo.

Lê Thị Thúy



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

32 08DH CNSH
Nghiên cứu tạo chồi và rễ 

cây hoàng ngọc trắng.
Đỗ Thị Yến Nhi Ngô Thị Kim Anh

Khảo được quá trình tạo chồi và tạo rễ in vitro cây 

hoàn ngọc trắng.

33 08DH CNSH
Phân tích đa dạng di 

truyền của một số loài sâm.
Lê Thanh Tâm Ngô Thị Kim Anh

Phân tích đa dạng di truyền của một số loài sâm 

dược liệu.

34 08DH CNSH

Khảo sát khả năng kháng 

oxy hóa và khả năng ức 

chế tế bào ung thư vú của 

Focioidan tách chieeys từ 

rong nâu 

Sargassumstepnophyllum.

Phạm Trí Minh
Nguyễn Minh 

Phương

Sinh viên tách chiết hợp chất fucoidan thô từ rong 

nâu việt nam và khảo sát hoạt tính kháng oxy hoá 

và khả năng ức chế tế bào ung thư invitro

35 08DH CNSH

 Khảo sát khả năng ức chế 

của dịch chiết từ thân và 

rễ cây xáo tam phân 

(Paramignya trimera) trên 

tế bào ung thư vú.

Phan Hải Triều
Nguyễn Minh 

Phương

Sinh viên thu nhận cao chiết thô ethanol từ rễ cây 

xáo tam phân và khảo sát khả năng ức chế tăng 

sinh, bám dính, di chuyển của tế bào ung thư vú

36 08DH CNSH

 Khảo sát hoạt tính ức chế 

tế bào ung thư vú MCF- 7 

của dịch chiết lá xạ đen 

Celastrus hindsii.

Nguyễn Thị 

Ngọc
Thắm

Nguyễn Minh 

Phương

Sinh viên thu nhận cao chiết thô ethanol từ lá cây 

xạ đen và khảo sát khả năng kháng ung thư vú 

MCF7

37 08DH CNSH

Khảo sát một số hoạt tính 

sinh học của cao chiết hạt 

đu đủ.

Nguyễn Thị 

Trúc
Mai

Nguyễn Minh 

Phương

Sinh viên thu nhận cao chiết thô ethanol từ hạt đu 

đủ già và khả sát một số hoạt tính sinh học (kháng 

oxy hoá, kháng khuẩn, kháng ung thư)

38 08DH CNSH
Huỳnh Thị 

Tuyết
Nhung

Nguyễn Phạm 

Hương Huyền
Khảo sát hoạt tính chống 

oxy hóa và khả năng 

kháng khuẩn của cao chiết 

thực vật.

Khảo sát khả năng kháng khuẩn và hoạt tính 

chống oxy hóa của cao chiết từ lá diếp cá, khổ qua 

và rau má.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

39 08DH CNSH
Nguyễn 

Ngọc Kim
Khánh

Nguyễn Phạm 

Hương Huyền

40 08DH CNSH
Phạm Gia 

Thiên
Sinh

Nguyễn Phạm 

Hương Huyền

41 08DH CNSH Phạm Tùng Sơn
Nguyễn Phạm 

Hương Huyền

42 08DH CNSH

Nghiên cứu thực nghiệm 

ứng dụng vi khuẩn trong 

gia cường đất.

Tạ Thị Trúc Huyền
Nguyễn Phạm 

Hương Huyền

Khảo sát thành phần môi trường đến quá trình tăng 

trưởng và tạo tủa của vi khuẩn Sporosarcina 

pasteurii trên môi trường lỏng và rắn.

43 08DH CNSH

Phân lập và ứng dụng vi 

sinh vật có khả năng tạo 

tủa calcium carbonate từ 

san hô ở Việt Nam.

Hứa Trung An
Nguyễn Phạm 

Hương Huyền

Phân lập và sàng lọc các chủng vi khuẩn có khả 

năng tạo tủa calcium carbonate cao từ mẫu san hô 

tại Phú Quốc nhằm sản xuất chế phẩm sinh học có 

khả năng tạo cầu liên kết các hạt.

44 08DH CNSH

Phân lập và ứng dụng vi 

sinh vật có khả năng tạo 

tủa calcium carbonate từ 

san hô ở Việt Nam trong 

hàn vết nứt bêtong.

Nguyễn Thị 

Minh
Hoa

Nguyễn Phạm 

Hương Huyền

Phân lập và sàng lọc các chủng vi khuẩn có khả 

năng tạo tủa calcium carbonate cao từ mẫu san hô 

ở Phú Quốc và Phú Yên tại Việt Nam. Ứng dụng 

của chủng vi khuẩn phân lập được vào tạo vữa 

sinh học.

45 08DH CNSH
Nguyễn Thị 

Bích
Ngọc

Nguyễn Thị Nam 

Phương

46 08DH CNSH
Nguyễn Thị 

Cẩm
Nhi

Nguyễn Thị Nam 

Phương

Khảo sát hoạt tính chống 

oxy hóa và khả năng 

kháng khuẩn của cao chiết 

thực vật.

Khảo sát khả năng kháng khuẩn và hoạt tính 

chống oxy hóa của cao chiết từ lá diếp cá, khổ qua 

và rau má.

Khảo sát khả năng làm 

liền vết nứt bê tông của vi 

khuẩn Sporosarcina 

pasteurii.

Khảo sát thành phần vật liệu, sinh khối và dinh 

dưỡng thích hợp để phối trộn với vi khuẩn 

Sporosarcina pasteurii tạo vữa sinh học.

Khảo sát hoạt tính sinh 

học của cao chiết từ hoa 

đu đủ đực (Carica papaya 

L.).

 

Trong khóa luận này sinh viên đã xác định một số 

tính chất của nguyên liệu hoa đu đủ đực ban đầu: 

độ ẩm, độ tro.

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết 

hoa đủ đủ đực như: loại dung môi, tỷ lệ nguyên 

liệu: dung môi, nhiệt độ chiết, thời gian chiết và 

khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa và khả năng 

kháng khuẩn của dịch chiết.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

47 08DH CNSH Phan Hoàng Việt
Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai

48 08DH CNSH Vũ Thị Xuân
Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai

49 08DH CNSH
Nguyễn Viết 

Hoàng
Hà

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai

50 08DH CNSH Trương Thuỳ Linh
Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai

51 08DH CNSH Bùi Thị Hồng Linh
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

52 08DH CNSH
Nguyễn Bùi 

Ngọc
Lan

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

53 08DH CNSH
Đặng Phan 

Thị Kim
Uyên

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

54 08DH CNSH Trần Thị Mai Trinh
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Nghiên cứu vi khuẩn có 

khả năng kháng nấm phân 

lập từ rừng tràm tại Long 

An nhằm ứng dụng bảo 

quản quả thanh long tím 

(Hylocereus costaricensis).

Trong khoá luận này, từ các mẫu lấy từ rừng tràm 

Long An đã phân lập được một số vi khuẩn. Đặc 

điểm hình thái khuẩn lạc và tế bào của các chủng 

này được quan sát và ghi nhận. Các chủng vi 

khuẩn này được đánh giá khả năng kháng nấm gây 

hại cho trái thanh long Hylocereus costaricensis. 

Trên cơ sở đó tuyển chọn được một số chủng tốt 

nhất để định danh đến loài.

Khảo sát ảnh hưởng của 

kích thước hạt và nồng độ 

alginate tới quá trình cố 

định enzyme lipase.

Trong nghiên cứu này, điều kiện hoạt động phù 

hợp của chế phẩm enzyme lipase đã được xác 

định. Với qua trình cố định enzyme, kích thước 

bơm tiêm và nồng độ alginate đã được xác định 

phù hợp để tạo hạt enzyme cố định có hiệu suất 

cao nhất.

Tạo biochar từ vỏ sầu 

riêng và thử nghiệm cố 

định enzyme lipase.

Trong nghiên cứu này, biochar được tạo từ vỏ sầu 

riêng bằng phương pháp kiềm và được xác định 

một số tính chất cơ bản cần thiết cho ứng dụng cố 

định enzyme. Qua thử nghiệm cố định enzyme 

lipase, nghiên cứu đã xác định được các điều kiện 

phù hợp cho quá trình cố định bằng cả 2 phương 

pháp hấp phụ và cộng hóa trị.

Khảo sát khả năng đối 

kháng của các chủng 

Bacillus spp. phân lập 

được từ rừng ngập mặn 

Cần Giờ đối với một số 

chủng vi khuẩn gây bệnh 

trên cá.

Trong khoá luận này, một số chủng Bacillus spp. 

phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ và một số 

chủng chủng Vibrio spp. phân lập trên cá cảnh 

bệnh được sử dụng. Tất cả các chủng Bacillus spp. 

đều có khả năng đối kháng với Vibrio spp.. Trong 

đó, 2 chủng MNH1 và MNH2 đối kháng tốt nhất, 

EM2 đối kháng yếu với Vibrio spp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

55 08DH CNSH

Xác định nấm mốc gây 

bệnh sau thu hoạch trên 

thanh long tím 

(Hylocereus costaricensis).

Phạm Bùi 

Minh
Tâm

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Trong khoá luận này, từ các mẫu vỏ bị hỏng của 

trái thanh long Hylocereus costaricensis lấy từ 

vườn thanh long tại Long An, các chủng nấm mốc 

đã được phân lập. Các đặc điểm đại thể và vi thể 

được quan sát và ghi nhận. So sánh đặc điểm đại 

thể và vi thể của các chủng này với các khoá phân 

loại để phân loại các chủng này đến chi. Tiếp đó 

một số chủng đáng quan tâm nhất được xác định 

tiếp đến loài . Các chủng nấm mốc được xác định 

đến loài được thử nghiệm lây nhiễm nhân tạo để 

xác định mối nguy hại của chủng nấm mốc đó đối 

với trái thanh long Hylocereus costaricensis.

Lê Thị Mỹ Thuỳ

Trần Thị 

Hồng
Vy

Võ Thảo Hạnh

Vương Vĩnh Hưng

Đỗ Thị Bích Thuận

Nguyễn Thị Trúc

Hồ Thị Mỹ Hạnh

56 08DH CNSH

Khảo sát ảnh hưởng của 

một số yếu tố đến quá 

trình nuôi cấy thu sinh 

khối vi khuẩn Bacillus 

pumilus.

Phạm Minh Tuấn

Trong đề tài này, sinh viên khảo sát và lựa chọn 

nồng độ phù hợp nhất của các nguồn carbon, nitơ, 

khoáng vi lượng để nuôi cấy thu sinh khối/bào tử 

1 chủng Bacillus pumilus ứng dụng làm chế phẩm 

sinh học trong nuôi trồng thủy sản.

Trong đề tài này SV khảo sát quá trình kết tụ sinh 

học một loài vi tảo Tetraselmis sp. của một số 

chủng Bacillus sp.

60 08DH CNSH

Khảo sát quá trình thủy 

phân rong nho sử dụng 

enzyme.

Phạm Minh Tuấn

Trong đề tài này SV nghiên cứu quá trình thủy 

phân rong nho, sử dụng enzyme để thu nhận các 

hợp chất có hoạt tính sinh học

57 08DH CNSH

Khảo sát khả năng kết tụ 

sinh khối tảo của một số 

chủng Bacillus sp.

Phạm Minh Tuấn

62 08DH CNSH

Nghiên cứu thủy phân 

rong nâu sử dụng enzyme 

hướng tới ứng dụng trong 

nuôi trồng thủy sản.

Phạm Minh Tuấn

Trong đề tài này SV nghiên cứu quá trình thủy 

phân rong nâu, sử dụng enzyme để thu nhận các 

hợp chất có hoạt tính sinh học



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Phan Thị 

Phương
Thảo

64 08DH CNSH

Nghiên cứu sử dụng dòng 

vi khuẩn Bacillus spp. ức 

chế sự phát triển của nhóm 

Vibrio spp. gây bệnh trên 

cá nuôi lồng bè ở khu vực 

sông Chà Và, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu.

Thái Đăng Khoa

Phạm Quốc Huy

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai

Nghiên cứu đã phân lập được 3 chủng vi khuẩn 

Vibrio  gây bệnh từ mẫu nước bề mặt sông và mẫu 

cá Chim tại sông Chà Và, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Thử khả năng đối kháng vi khuẩn bệnh, kết quả 

cho thấy cả 2 chủng Bacillus đều đối kháng được 

chủng Vibrio  sp1 nhưng không đối kháng được 

chủng Vibrio  sp2 và Vibrio  sp3. 

65 08DH CNSH

Nghiên cứu định lượng vi 

khuẩn và gen kháng kháng 

sinh trong các mẫu nước 

sông ở TP.HCM.

Võ Trần 

Diễm
My

Phạm Thị Phương 

Thùy

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định 

mật độ và phân lập các chủng vi khuẩn kháng 

kháng sinh amoxicillin/clavulanic acid trong các 

mẫu nước sông. Sự có mặt của các gen kháng 

kháng sinh blaTEM và blaCTX cũng được kiểm 

tra bằng kỹ thuật realtime PCR. Kết quả cho thấy 

các mẫu nước khảo sát đều có sự xuất hiện của vi 

khuẩn kháng kháng sinh với mật độ cao và gen 

kháng TEM xuất hiện nhiều hơn gen kháng CTX 

trong các mẫu nước khảo sát.

Đỗ Thị Thanh Tiên

Trần Hương 

Tường
Vy

67 08DH CNSH
Phân lập và định danh vi 

khuẩn gây bệnh trên cá.

Phạm Thị Phương 

Thùy

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân lập vi khuẩn 

Vibrio từ mẫu cá bảy màu bị hoại tử bụng và đánh 

giá khả năng gây bệnh của vi khuẩn phân lập được 

trên cá bảy màu. Kết quả cho thấy có 22 chủng vi 

khuẩn được phân lập từ các mẫu cá loét bụng. Tuy 

nhiên, tỷ lệ tử vong của cá bảy màu sau khi cảm 

nhiễm với các vi khuẩn này không cao, cho thấy 

các yếu tố môi trường cũng có khả năng góp phần 

gây bệnh cho cá.

62 08DH CNSH

Nghiên cứu thủy phân 

rong nâu sử dụng enzyme 

hướng tới ứng dụng trong 

nuôi trồng thủy sản.

Phạm Minh Tuấn

Trong đề tài này SV nghiên cứu quá trình thủy 

phân rong nâu, sử dụng enzyme để thu nhận các 

hợp chất có hoạt tính sinh học



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Nguyễn Ngô 

Khánh
Trân

Nguyễn Thị Nhí

70 08DH CNSH

Phát hiện và định lượng 

E.coli kháng kháng sinh 

trong môi trường nước 

sông ở TP.HCM.

Lý Thị Thanh Nhàn
Phạm Thị Phương 

Thùy

Mục tiêu của đề tài là định lượng E.coli kháng 

ciprofloxacin và sulfamethoxazole/trimethoprin 

trong các mẫu nước sông. E.coli kháng kháng sinh 

sau khi được phân lập từ các mẫu nước sông được 

kiểm tra tính kháng kháng sinh bằng phương pháp 

khuếch tán đĩa Kirby-Bauer. Kết quả cho thấy các 

mẫu nước lấy từ khu vực tập trung sản xuất công 

nghiệp có mật độ E.coli kháng kháng sinh cao 

vượt trội so với các mẫu còn lại ở khu vực tập 

trung hoạt động nông nghiệp và sinh hoạt của con 

người.

71 08DH CNSH

Khảo sát hàm lượng nước 

và Trichoderma lên sự 

sinh trưởng của cây hương 

thảo trong điều kiện thủy 

canh nhỏ giọt.

Trương Hà My Phạm Văn Lộc

Trong đề tài này sinh viên đã tiến hành khảo sát 

lượng nước tưới và chế phẩm sinh học 

Trichoderma lên cây hương thảo. Kết quả cho thấy 

ở lượng nước tưới trung bình từ 200 mL/ cây/ ngày 

đến 300 mL/cây/ngày cây hương thảo sinh trưởng 

và phát triển tốt. Giá thể có bổ sung Trichoderma 

ảnh hưởng tốt đến sự sinh trưởng, phát triển của 

cây hương thảo.

68 08DH CNSH

Phân lập và định danh vi 

khuẩn trong mẫu nước ao 

nuôi tôm thẻ quảng canh ở 

Quy Nhơn.

Phạm Thị Phương 

Thùy

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân lập các 

chủng Bacillus trong mẫu nước ao nuôi tôm thẻ 

quảng canh ở Quy Nhơn. Các chủng vi khuẩn này 

sau đó được đánh giá khả năng xử lý NH3, NO2, 

NO3 và Fe. Kết quả cho thấy hầu hết các chủng 

đều xử lý tốt NH3 và NO2 nhưng không xử lý 

được NO3 và Fe trong môi trường nước.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

72 08DH CNSH

Khảo sát một số yếu tố 

đến sự sinh trưởng cây dâu 

tây giai đoạn tạo rễ in 

vitro trong điều kiện nuôi 

cấy thoáng khí.

Nguyễn Thị 

Ngọc
Thảo Phạm Văn Lộc

Trong đề tài này sinh viên đã tiến hành nghiên cứu 

ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng NAA lên 

sự phát triển của cây dâu tây. Kết quả cho thấy ở 

môi trường MS phù hợp cho sự sinh trưởng cây 

dâu tây, bổ sung NAA 1,0 mg/L có hiệu quả trong 

việc kích thích ra rễ cây dâu tây, đường saccharose 

nồng độ 15 mg/L và than hoạt tính nồng độ 1 mg/L 

phù hợp cho sự sinh trưởng cây dâu tây trong điều 

kiện nuôi cấy thoáng khí.

73 08DH CNSH

Khảo sát một số yếu tố 

đến sự sinh trưởng cây hoa 

chuông giai đoạn tạo rễ in 

vitro trong điều kiện nuôi 

cấy thoáng khí.

Nguyễn Thảo Nhi Phạm Văn Lộc

 

Trong đề tài này sinh viên đã tiến hành nghiên cứu 

ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cấy lên sự sinh 

trưởng phát triển của của cây hoa chuông. Kết quả 

cho thấy ở điều kiện nuôi cấy thoáng khí trong môi 

trường MS có bổ sung BA 0,5 mg/L phù hợp cho 

sinh trưởng và phát triển của cây hoa chuông, bổ 

sung 20-30 g/L đường sucrose phù hợp cho quá 

trình tạo cây hoàn chỉnh, môi trường MS là phù 

hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây.

74 08DH CNSH
Nghiên cứu nhân giống 

dịch thể nấm hoàng đế.

Nguyễn Thái 

Mỹ
Anh Phạm Văn Lộc

Trong đề tài này sinh viên đã tiến hành nghiên cứu 

ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như pH, 

nguồn carbon, nguồn nitơ, tỉ lệ C/N trong nhân 

giống nấm hoàng đế ở dạng lỏng. Kết quả cho thấy 

nguồn carbon phù hợp là sucrose và glucose, 

nguồn nitơ mang lại sinh khối nấm cao nhất là cao 

nấm men. Tỉ lệ C/N là 20/1 và 25/1 phù hợp với 

sự sinh trưởng của nấm hoàng đế trong môi trường 

dịch thể.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

75 08DH CNSH
Nghiên cứu nhân giống 

nấm tràm.
Lê Vân Anh Phạm Văn Lộc

Trong đề tài này sinh viên đã tiến hành nghiên cứu 

ảnh hưởng của các môi trường trong nhân giống và 

hệ enzyme amylase, cellulase. Kết quả cho thấy ở 

môi trường Pridham Gottlieb phù hợp cho môi 

trường nhân giống cấp 1, và bổ sung 2,5% cám 

gạo và 2,5% cám bắp cho hệ sợ sợi tơ nấm phát 

triển tốt trên môi trường nhân giống cấp 2. Nấm 

tràm có khả năng sinh enzyme amylase và 

cellulase nhưng khá yếu. Nấm cũng có khả năng 

lan tơ khi thử nghiệm trên môi trường mùn cưa

Lê Thị Ngọc Tuyến

Vũ Thị Thùy Linh

78 08DH CNSH

Đánh giá tác động kích 

thích tăng sinh và ức chế 

stress oxy hóa trên nguyên 

bào sợi của cao chiết Aloe 

vera.

Nguyễn Nhớ Trần Hoàng Ngâu

Nghiên cứu tách chiết các chất từ hoa cây dâm bụt 

bằng dung môi nước và kháo sát tác động ức chế 

trên tế bào ung thư gan HepG2

79 08DH CNSH

Khảo sát khả năng kháng 

oxy hóa và ức chế tế bào 

ung thư vú của cao chiết 

Hibiscus rosa sinensis.

Trần Thị 

Quỳnh
Châu Trần Hoàng Ngâu

Nghiên cứu thu nhận dịch chiết từ ethanol của hoa 

dâm bụt đỏ, đánh giá khả năng kháng oxy hóa 

bằng DPPH và hoạt tính gây độc trên tế bào ung 

thư gan HepG2

Nguyễn Hồ 

Ngọc
Huyền

76 08DH CNSH

Khảo sát khả năng xử lý 

NO2 của hạt bao gói 

Bacillus licheniformis sau 

sấy trong điều kiện in-

vitro.

Tô Đình Phúc

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai

Trong nghiên cứu này, vi khuẩn Bacillus 

licheniformis đã được bao gói bằng alginate, sấy ở 

nhiệt độ thấp. Chế phẩm đã được đánh giá khả 

năng xử lý các nồng độ nitrit khác nhau trong điều 

kiện in-vitro

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tinh 

sạch omega 3, 6, 9 từ omega thô (kết quả của giai 

đoạn nghiên cứu trước) thành omega tinh khiết.

81 08DH CNSH

Khảo sát quy trình tinh 

sạch omega 3, 6, 9 từ dầu 

cá hồi bằng phương pháp 

tủa urea và chưng cất phân 

tử.

Trần Quốc Huy



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Nguyễn 

Hoàng Quỳnh
My

Lê Thị Ngọc Diệu

Nguyễn 

Ngọc Minh
Hiền

Lê Trương 

Thiện
Khánh

Võ Phạm 

Thanh
Khoa

Lê Minh Nhựt

Phạm Đỗ 

Tiên
Uyên

88 08DH CNSH

Khảo sát ảnh hưởng của 

ánh sáng tác động đến sinh 

trưởng của một số cây ăn 

lá thủy canh.

Nguyễn Thị 

Tuyết
Nhi

Trần Thị Anh 

Thoa

Khảo sát ánh sáng ảnh hưởng đến năng suất của 

rau cải bẹ dún (brassica juncea) và rau xà lách 

(lactuca sativa) bằng phương pháp thủy canh.

Khổng Huy Hoàng

84 08DH CNSH

Nghiên cứu điều chế 

omega 3, 6, 9 từ dầu cá 

hồi.

Trần Quốc Huy

Nghiên cứu này chúng tôi tiến hành thủy phân dầu 

cá hồi để thu nhận acid béo không no 

(polyunsaturated fatty acids – PUFA) bằng chế 

phẩm lipase Maxigest. Qua nghiên cứu này, chúng 

tôi khảo sát các yếu tố tác động của enzyme lipase 

Maxigest đến hiệu suất thuỷ phân dầu cá thu nhận 

acid béo không no.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tinh 

sạch omega 3, 6, 9 từ omega thô (kết quả của giai 

đoạn nghiên cứu trước) thành omega tinh khiết.

82 08DH CNSH

Nghiên cứu điều chế 

glucosamine từ vỏ tôm thẻ 

chân trắng Paenaeus 

vanamei.

Trần Quốc Huy

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành quá 

trình khử khoáng và protein từ vỏ đầu tôm thẻ 

chân trắng (Penaeus vanamei) bằng phương pháp 

hóa học và enzyme để đánh giá hiệu suất khử 

khoáng và protein giữa các phương pháp xử lý. 

Sau đó chúng tôi tiến hành thuỷ phân chitin thành 

glucosamine.

81 08DH CNSH

Khảo sát quy trình tinh 

sạch omega 3, 6, 9 từ dầu 

cá hồi bằng phương pháp 

tủa urea và chưng cất phân 

tử.

Trần Quốc Huy

Tối ưu hóa điều kiện phảm ứng multi-PCR. Xác 

định giới tính heo bằng kỹ thuật multi-PCR dựa 

vào gene AMEL trên NST giới tính X,Y.

89 08DH CNSH

Khảo sát ảnh hưởng của 

Kali và phopho ảnh hưởng 

đến sự sinh trưởng của cây 

húng quế thủy canh.

Trần Thị Anh 

Thoa

Khảo sát thành phần dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự 

sinh trưởng và phát triển của cây húng quế 

(Ocimum Bacilicum) bằng phương pháp thủy canh.

86 08DH CNSH
Xác định giới tính phôi 

heo bằng kỹ thuật PCR.
Trần Quỳnh Hoa



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Trương Kim Xuyến

H-Ngọc Mlô

Trương 

Hoàng
Giang

93 08DH CNSH

Khảo sát thời gian và số 

lần cấy chuyền ảnh hưởng 

đến khả năng bảo quản 

mẫu in vitro cây Oải 

hương.

Bùi Thị Đình Chế
Trần Thị Anh 

Thoa

Khảo sát ảnh hưởng của thời điểm cấy chuyền và 

môi trường nuôi cấy đến sự tạo chồi và tạo rễ cây 

oải hương (lavandula angustifolia) in vitro

Đặng Văn Tùng

Trần Nguyễn 

Minh
Nhật

96 08DH CNSH

Khảo sát điều kiện cảm 

ứng và đánh giá 

Astaxanthin từ tảo 

Haematococus Pluvialis.

Huỳnh Thu Thảo Tô Minh Quân

Nuôi tảo Haematococcus pluvialis trong môi 

trường BG-11, đánh giá sự tăng trưởng trong 14 

ngày. Tách chiết hợp chất asx từ con tảo 

H.pluvialis từ dung môi acetone, đánh giá khả 

năng asx chống lão hoá bằng phương pháp ABTS 

và trên tế bào hF.

89 08DH CNSH

Khảo sát ảnh hưởng của 

Kali và phopho ảnh hưởng 

đến sự sinh trưởng của cây 

húng quế thủy canh.

Trần Thị Anh 

Thoa

Khảo sát thành phần dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự 

sinh trưởng và phát triển của cây húng quế 

(Ocimum Bacilicum) bằng phương pháp thủy canh.

94 08DH CNSH

Khảo sát tình hình ứng 

dụng Công nghệ sinh học 

vào trong sản xuất nông 

lâm nghiệp tại TP Hồ Chí 

Minh và các vùng phụ cận.

Trịnh Xuân Ngọ

`

Tiến  hành khảo sát tại địa bàn tỉnh Đồng nai như 

trong phần giới hạn địa điểm nghiên cứu. Kết quả 

khảo sát dược trình bày trong luận văn tốt nghiệp 

cho thấy: tuy kết quả khảo tế thực tế chưa được 

nhiều, số liệu còn chưa dược phong phú, nhưng 

bước đầu cho thấy rất nhiều những thành tựu khoa 

học, kỹ thuật của ngành  nghệ sinh học đã ứng 

dụng vào trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp  

ở tỉnh  Đồng nai như trong công tác giống cây 

trồng nông, lâm nghiệp; trong việc bảo vệ thực vật 

và an ninh mùa màng cũng như trong công tác cải 

tạo, cải thiện độ phì của đất trồng trọt tại địa 

phương.

92 08DH CNSH

Khảo sát thời gian và số 

lần cấy chuyền ảnh hưởng 

đến khả năng bảo quản 

mẫu in vitro cây Lục 

Bình.

Trần Thị Anh 

Thoa

Khảo sát thời gian và số lần cấy chuyền ảnh hưởng 

đến sự phát sinh chồi của cây lục bình (Eichhornia 

crassipes).



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

97 08DH CNSH

Khảo sát khả năng bảo vệ 

da bị tác động bởi tia UV 

bằng Astaxanthin từ tảo 

Haematococus Pluvialis 

trên mô hình in tro.

Võ Thị Thanh Trúc Tô Minh Quân

Thu nhận ASX từ tảo Haematococcus bằng 

phương pháp cơ học và hóa học. Sau đó, tiến hành 

khảo sát hoạt tính bắt gốc tự do DPPH của ASX, 

với mẫu đối chứng là Trolox. Đồng thời, khảo sát 

độc tính của ASX lên tế bào hF. Đối với thí 

nghiệm invivo, khảo sát khả năng phục hồi da tổn 

thương bởi tia UV trên mô hình chuột nhắt trắng. 

Đầu tiên, tạo mô hình da chuột tổn thương bằng 

cách chiếu UV trong 6 tuần và tiến hành bôi ASX 

các nồng độ trong 3 tuần kế tiếp. Đồng thời đánh 

giá cảm quan da chuột bằng cách soi và chụp hình 

tổng thể da chuột ở mỗi tuần thí nghiệm. Sau đó, 

thu nhận các mô chuột đem nhuộm H&E và từ đó 

đo độ dày lớp biểu bì để đưa ra nồng độ ASX phục 

hồi da chuột tổn thương hiệu quả nhất.

98 08DH CNSH

Phân lập, định danh vi 

khuẩn Pseudomonas 

aeruginosa tại bệnh viện 

Nhi Đồng 1 và khảo sát 

khả năng kháng vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa 

bằng cao chiết từ rễ cây 

Scutellaria baicalensis.

La Phước Thịnh
Trần Hoàng Ngâu

Lê Quốc Thịnh

Nghiên cứu tập trung phân lập và định danh chủng 

Pseudomonas từ mẫu bệnh phẩm trong bệnh viện 

và khảo sát khả năng kháng vi khuẩn này của cao 

chiết rễ cây hoàng cầm.

99 08DH CNSH

Tối ưu hóa môi trường 

nuôi cấy rễ đảng sâm trong 

điều kiện rể lỏng lắc.

Phạm Thị Diệu Trần Trọng Tuấn

Nghiên cứu đã xác định được ảnh hưởng của các 

auxin riêng lẻ và kết hợp IAA, IBA, NAA đến quá 

trình nhân nhanh rễ bất định cây đảng sâm khi 

nuôi cấy ở điều kiện lỏng lắc.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

100 08DH CNSH

Đánh giá khả năng kháng 

oxy hóa kháng khuẩn 

kháng viêm của rễ cây 

đảng sâm.

Nguyễn Thị 

Tường
Vân Trần Trọng Tuấn

Nghiên cứu đã bước đầu đánh giá tính kháng oxy 

hoá và tính kháng khuẩn của sinh khối rễ bất định 

cây đảng sâm nuôi cấy in vitro.

101 08DH CNSH

Đánh giá khả năng kháng 

oxy hóa kháng khuẩn 

kháng viêm của huyền phù 

tế bào cây xạ đen.

Nguyễn 

Hoàng Nam
Phương Trần Trọng Tuấn

Nghiên cứu đã bước đầu đánh giá tính kháng oxy 

hoá và tính kháng khuẩn của huyền phù tế bào cây 

xạ đen.

102 08DH CNSH
Nhân nhanh rễ bất định 

đảng sâm trong bioreactor.

Nguyễn 

Hồng Nhân
Hoài Trần Trọng Tuấn

Đã xác định được một số thông số cần cho quá 

trình nuôi cấy rễ bất định cây đảng sâm ở hệ thống 

bioreactor 3 lít (như khối lượng mẫu cấy, lưu 

lượng khí).

103 08DH CNSH
Khảo sát khả năng kháng 

khuẩn của bắp cải tím.

Nguyễn Đỗ 

Anh
Kim Nguyễn Đại Hải

Khảo sát các điều kiện tách chiết dịch bắp cải tím. 

Khảo sát khả năng kháng khuẩn của dịch chiết khi 

kết hợp với nano Ag.

Ngô Thị Vân Nhi

Trần Thị Thu Cúc

106 08DH CNSH

Xây dựng qui trình 

RealTime RT-PCR phát 

hiện vi rus chikungunya 

trong huyết thanh người

Lê Nguyễn 

Trâm
Anh

Phạm Thị Thu 

Hằng

Đào Huy Mạnh

Nghiên cứu tập trung xây dựng và tối ưu hóa quy 

trình thực hiện Realtime PCR để phát hiện virus 

chikungunya trong mẫu huyết thanh người, phục 

vụ công tác dịch tể học.

Khảo sát các điều kiện tách chiết dịch trầu không 

và lá lốt Khảo sát khả năng kháng khuẩn của dịch 

chiết khi kết hợp với nano Ag.

104 08DH CNSH

Khảo sát hoạt tính sinh 

học của trầu không và lá 

lốt.

Nguyễn Đại Hải



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

107 08DH CNSH

Khảo sát khả năng kháng 

oxy hóa và tác dụng bảo 

vệ gan của cây Diệp hạ 

châu (Phyllanthus 

urinaria L.) và cây Kim 

thất lai (Gynura 

procumbens ( Lour) 

Merr. ) trên tế bào ung thư 

gan HepG2 bị gây độc bởi 

ethanol.

Phan Lê Thị 

Quế
Trân Đoàn Thị Tám

Tách chiết, định tính dược liệu, kiểm nghiệm dược 

liệu. 

- Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của cao chiết 

ethanol diệp hạ châu và kim .

thất tai. 

- Xác định nồng độ gây độc của ethanol trên dòng 

tế bào HepG2.

- Đánh giá tác dụng bảo vệ gan của cây diệp hạ 

châu và kim thất tai trên mô.

hình tế bào ung thư gan HepG2 bị gây độc bởi 

ethanol.

108 08DH CNSH

Khảo sát khả năng sinh 

trưởng, phát triển và đánh 

giá độ thuận của 10 dòng 

dưa lưới thế hệ I4

Phạm Gia Hân Hoàng Đắc Hiệt

Thực hiện quy trình canh tác đối với 10 dòng dưa 

leo ưu tứu nhất được thừa hưởng từ thế hệ I3 tạo 

nên thế hệ I4, từ đó tiến hành đánh giá quá trình 

sinh trưởng và phát triển thông qua các chỉ tiêu 

hình thái bên ngoài, lập bản thống kê đánh giá. 

Thu nhận hạt giống 10 dòng thế hệ I4 thực hiện 

điện di đánh giá độ thuần của 10 dòng trên thông 

qua kết quả hình ảnh thu được. kết hợp kết quả thu 

được từ đánh gía hình thái và kết quả điện di đưa 

ra đánh giá độ thuần cho 10 dòng trên. các dong có 

độ thuần cao mang đi trồng thế hệ I5



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

109 08DH CNSH

Xây dựng qui trình canh 

tác cây phong lữ trồng 

chậu.

Trần Thị Thu Thảo Hoàng Đắc Hiệt

Thực hiện quy trình canh tác đối với cây hoa 

phong lữ trồng chậu trong điều kiện nhà màng áp 

dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Từ đó xác định được 

lượng dung dịch tưới và số lần tưới, số lần bấm 

ngọn và nồng độ paclobutrazol thích hợp cho sự 

sinh trưởng, phát triển của cây hoa phong lữ trồng 

chậu. Kết hợp kết quả thu được từ số liệu đo của 

đường kính gốc, số cành cấp 1, số phát hoa và số 

hoa/cụm hoa có thể đưa ra đánh giá về ảnh hưởng 

của lượng dung dịch tưới và số lần tưới, số lần 

bấm ngọn và nồng độ paclobutrazol đến sự sinh 

trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của cây 

hoa phong lữ trồng chậu.

110 08DH CNSH

Khảo sát khả năng sinh 

trưởng, phát triển và đánh 

giá độ thuận của 10 dòng 

khổ qua thế hệ I4.

Nguyễn Thị 

Kim
Phụng Hoàng Đắc Hiệt

Thực hiện quy trình canh tác đối với 10 dòng khổ 

qua ưu tứu nhất được thừa hưởng từ thế hệ I3 tạo 

nên thế hệ I4, từ đó tiến hành đánh giá quá trình 

sinh trưởng và phát triển thông qua các chỉ tiêu 

hình thái bên ngoài, lập bản thống kê đánh giá. 

Thu nhận hạt giống 10 dòng thế hệ I4 thực hiện 

điện di đánh giá độ thuần của 10 dòng trên thông 

qua kết quả hình ảnh thu được. kết hợp kết quả thu 

được từ đánh gía hình thái và kết quả điện di đưa 

ra đánh giá độ thuần cho 10 dòng trên theo đó sàn 

lộc thu ra các dòng ưu tứu thực hiện thế hệ I5.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

111 08DH CNSH

Khảo sát khả năng sinh 

trưởng, phát triển và đánh 

giá độ thuận của 10 dòng 

dưa leo thế hệ I4.

Trần Thị Kim Liên Hoàng Đắc Hiệt

Thực hiện quy trình canh tác đối với 10 dòng dưa 

leo ưu tứu nhất được thừa hưởng từ thế hệ I3 tạo 

nên thế hệ I4, từ đó tiến hành đánh giá quá trình 

sinh trưởng và phát triển thông qua các chỉ tiêu 

hình thái bên ngoài, lập bản thống kê đánh giá. 

Thu nhận hạt giống 10 dòng thế hệ I4 thực hiện 

điện di đánh giá độ thuần của 10 dòng trên thông 

qua kết quả hình ảnh thu được. kết hợp kết quả thu 

được từ đánh gía hình thái và kết quả điện di đưa 

ra đánh giá độ thuần cho 10 dòng trên. các dong có 

độ thuần cao mang đi trồng thế hệ I5.

112 08DH CNSH

Xây dựng qui trình canh 

tác cây oải hương trồng 

chậu.

Trần Thị Thơm Hoàng Đắc Hiệt

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đạm và kali đến 

sự sinh trưởng của hai giống oải hương Lavandula 

angustifolia Mill trồng chậu áp dụng hệ thống tưới 

nhỏ giọt. Từ đó xác định được nồng độ đạm và 

kali đến sự sinh trưởng của giống oải hương 

Lavandula angustifolia Mill. ‘Ellagance Purple’ và 

Lavandula angustifolia Mill. ‘Ellagance Pink’. Kết 

hợp kết quả thu được từ số liệu đo của đường kính 

gốc, số cành cấp 1 và chiều cao cây có thể đưa ra 

đánh giá về ảnh hưởng của nồng độ đạm và kali 

đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất 

lượng của cây hoa oải hương trồng chậu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

113 08DH CNSH

Nghiên cứu hiệu quả bảo 

vệ gan của b-glucan khối 

lượng phân tử thấp trên 

chuột nhắt trắng.

Vũ Thị 

Hoàng
Yến

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh

Chế tạo b-glucan khối lượng phân tử thấp bằng 

phương pháp chiếu xạ

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nồng độ Se4+ đến 

liều xạ bão hoà và kích thước hạt nano selen tạo 

thành

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất ổn định b-

glucan đến quá trình chế tạo SeNPs/b-glucan

Nghiên cứu ảnh hưởng của suất liều chiếu xạ đến 

quá trình chế tạo SeNPs/b-glucan 

Đánh giá độ ổn định của SeNPs/b-glucan theo thời 

gian lưu trữ

Xác định hoạt tính kháng oxy hoá của SeNPs/b-

glucan bằng phương pháp DPPH.

114 08DH CNSH

Nghiên cứu chế tạo nano 

selen ổn định trong b-

glucan bằng phương pháp 

chiếu xạ.

Huỳnh Ngọc Khiêm
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh

Chế tạo b-glucan khối lượng phân tử thấp bằng 

phương pháp chiếu xạ

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nồng độ Se4+ đến 

liều xạ bão hoà và kích thước hạt nano selen tạo 

thành

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất ổn định b-

glucan đến quá trình chế tạo SeNPs/b-glucan

Nghiên cứu ảnh hưởng của suất liều chiếu xạ đến 

quá trình chế tạo SeNPs/b-glucan 

Đánh giá độ ổn định của SeNPs/b-glucan theo thời 

gian lưu trữ

Xác định hoạt tính kháng oxy hoá của SeNPs/b-

glucan bằng phương pháp DPPH.

Trần Đức Duy

115 08DH CNSH

Khảo sát sự tăng trưởng 

trứng non của chuột trong 

điều kiện in vitro

Nguyễn Thị 

Thanh Giang

Khảo sát điều kiện nuôi tăng trưởng phức hợp 

COCGs từ buồng trứng chuột in vitro”, với mục 

tiêu khảo sát các điều kiện tối ưu nhất để tăng 

trưởng phức hợp COCGs sau khi phân lập từ 

buồng trứng chuột.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Lê Phạm 

Khánh
Châu

Nguyễn Thị 

Hồng
Hạnh

115 08DH CNSH

Khảo sát sự tăng trưởng 

trứng non của chuột trong 

điều kiện in vitro

Nguyễn Thị 

Thanh Giang

Khảo sát điều kiện nuôi tăng trưởng phức hợp 

COCGs từ buồng trứng chuột in vitro”, với mục 

tiêu khảo sát các điều kiện tối ưu nhất để tăng 

trưởng phức hợp COCGs sau khi phân lập từ 

buồng trứng chuột.

` Mục đích của đề tài là: thu nhận phôi chuột in 

vitro (kết hợp giữa tinh trùng với trứng để tạo ra 

hợp tử, được thực hiện bên ngoài cơ thể mẹ, tại 

phòng thí nghiệm) và in vivo (cho chuột đực và 

chuột cái giao phối, sau 13-15 giờ nếu phất hiện 

có nút nhầy âm đạo ở chuột cái thì 1 ngày sau đó 

tiến hành thu phôi tại ống dẫn trứng) phôi được 

thu nhận và nuôi lên đến giai đoạn thích hợp nhằm 

tạo điều kiện cho việc chuyển các gen mong muốn 

vào trong phôi để tạo ra được những con chuột có 

các gen mong muốn, ngoài ra cũng tạo bước tiến 

mới cho cơ sở bảo quản phôi, vận chuyển phôi và 

sau đó là cấy chuyền vào trong buồng trứng của 

chuột nhận phôi. Nôi dung thực hiện đề tài: - Tạo 

mô hình chuột đực bất thụ bằng phương pháp thắt 

ống dẫn tinh (nhằm mục đích cho chuột đực bất 

thụ làm đối tượng giao phối với chuột cái để gây 

nên hiện tượng động dục đồng pha (chuột cái nhận 

phôi) với chuột cái cho phôi.

- Thu nhận phôi bằng phương pháp in vitro và in 

vivo (Đối với phương pháp in vitro: Chuột cái 

tiêm hocmon PMSG và hCG để gây hiện tượng 

siêu bài noãn nhằm thu nhận trứng trưởng thành, 

chuột đực trưởng thành ta thu nhận tinh trùng, sau 

đó cho trứng và tinh trùng thụ tinh với nhau tại 

phòng thí nghiệm, bảo quản ở tủ ấm, sau 24 giờ 

thu được phôi 2 tế bào làm nguyên liệu cho việc 

chuyển phôi. Đối với phương pháp in vivo: Chuột 

đực trưởng thành được nuôi riêng ở một chuồng 

cho chuột đánh dấu lãnh thổ khoảng 1-2 tuần cho 

chuột cái trưởng thành vào, nhằm cho chúng giao 

phối với nhau. Nếu sau 13-15h quan sát thấy hiện 

tượng chuột cái có nút nhầy thì chứng tỏ chúng đã 

giao phối thành công và sau 24 giờ sau đó tiến 

hành thu nhận phôi 2 tế bào ở chuột cái và nuôi 

phôi lên đến giai đoạn blastocyst)

- Nuôi phôi in vitro và in vivo. (Nhằm mục đích 

117 08DH CNSH

Thu nhận phôi in vitro và 

cấy chuyển phôi trên chuột 

nhắt trắng (Mus musculus 

var albino)

Âu Dương Tuyết 

Mai



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Trần Thị Lâm Linh

Trần Ngọc Mai

Đỗ Thị Sơn Tùng

` Mục đích của đề tài là: thu nhận phôi chuột in 

vitro (kết hợp giữa tinh trùng với trứng để tạo ra 

hợp tử, được thực hiện bên ngoài cơ thể mẹ, tại 

phòng thí nghiệm) và in vivo (cho chuột đực và 

chuột cái giao phối, sau 13-15 giờ nếu phất hiện 

có nút nhầy âm đạo ở chuột cái thì 1 ngày sau đó 

tiến hành thu phôi tại ống dẫn trứng) phôi được 

thu nhận và nuôi lên đến giai đoạn thích hợp nhằm 

tạo điều kiện cho việc chuyển các gen mong muốn 

vào trong phôi để tạo ra được những con chuột có 

các gen mong muốn, ngoài ra cũng tạo bước tiến 

mới cho cơ sở bảo quản phôi, vận chuyển phôi và 

sau đó là cấy chuyền vào trong buồng trứng của 

chuột nhận phôi. Nôi dung thực hiện đề tài: - Tạo 

mô hình chuột đực bất thụ bằng phương pháp thắt 

ống dẫn tinh (nhằm mục đích cho chuột đực bất 

thụ làm đối tượng giao phối với chuột cái để gây 

nên hiện tượng động dục đồng pha (chuột cái nhận 

phôi) với chuột cái cho phôi.

- Thu nhận phôi bằng phương pháp in vitro và in 

vivo (Đối với phương pháp in vitro: Chuột cái 

tiêm hocmon PMSG và hCG để gây hiện tượng 

siêu bài noãn nhằm thu nhận trứng trưởng thành, 

chuột đực trưởng thành ta thu nhận tinh trùng, sau 

đó cho trứng và tinh trùng thụ tinh với nhau tại 

phòng thí nghiệm, bảo quản ở tủ ấm, sau 24 giờ 

thu được phôi 2 tế bào làm nguyên liệu cho việc 

chuyển phôi. Đối với phương pháp in vivo: Chuột 

đực trưởng thành được nuôi riêng ở một chuồng 

cho chuột đánh dấu lãnh thổ khoảng 1-2 tuần cho 

chuột cái trưởng thành vào, nhằm cho chúng giao 

phối với nhau. Nếu sau 13-15h quan sát thấy hiện 

tượng chuột cái có nút nhầy thì chứng tỏ chúng đã 

giao phối thành công và sau 24 giờ sau đó tiến 

hành thu nhận phôi 2 tế bào ở chuột cái và nuôi 

phôi lên đến giai đoạn blastocyst)

- Nuôi phôi in vitro và in vivo. (Nhằm mục đích 

119 08DH CNSH

Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ 

phân gà (N-P-k, 35:2:2,5) 

đến năng suất của 

Pleurotus Sajo-Caju trên 

cơ chất mùn cưa cao su 

phối trộn bã thải sau khi 

trồng nấm linh chi.

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung

Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ phân gà (N-P-K, 

3,5:2:2,5) đến năng suất của P. Sajo-caju trên 2 cơ 

chất mùn cưa cao su và bã thải sau khi trồng nấm 

linh chi được phối trộn theo tỷ lệ nhất định.

117 08DH CNSH

Thu nhận phôi in vitro và 

cấy chuyển phôi trên chuột 

nhắt trắng (Mus musculus 

var albino)

Âu Dương Tuyết 

Mai



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Phạm Kim Ngân

Hán Thị Kim Phước

Đặng Vũ Thu Thảo

Nguyễn Thị Trang

Lê Bá Khánh Trình

Trần Phước Huy

127 08DH CNSH

Nghiên cứu công nghệ sản 

xuất bia vàng sử dụng thế 

liệu mật ong.

Nguyễn Thị 

Thu
Vân Hoàng Xuân Thế

Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ bia sử 

dụng mật ong lên men.

Lê Thị Khánh Quy

Nguyễn Thùy 

Thúy
Vy

Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ phân bò khô đến năng 

suất của Pleurotus citrinopileatus trên 2 cơ chất 

được phối trộn ở một tỷ lệ nhất định.

123 08DH CNSH

bước đầu nghiên cứu lên 

men kombucha tạo thực 

phẩm.

Hoàng Xuân Thế
Nghiên cứu qui trình công nghệ lên men 

kombucha từ trà dùng làm thực phẩm.

122 08DH CNSH

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ 

lệ phân bò khô đến năng 

suất của Pleurotus 

citrinopileatus trên cơ chất 

mùn cưa cao su phối trộn 

bã thải sau khi trồng nấm 

linh chi.

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung

Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ sản xuất 

bia từ chanh dây.

128 08DH CNSH

Nghiên cứu sử dụng chủng 

vi khuẩn lactíc đồng hình 

và dị hình trong lên men 

thu acid lactic.

Hoàng Xuân Thế
Nghiên cứu sử dụng chủng vi khuẩn lactíc đồng 

hình và dị hình trong lên men thu acid lactic.

125 08DH CNSH

Nghiên cứu công nghệ lên 

men bia kết hợp dịch trái 

cây cô đặc.

Hoàng Xuân Thế



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

129 08DH CNSH

Nghiên cứu ứng dụng nấm 

men trong công nghệ lên 

men sản xuất cồn không 

gia nhiệt ở nồng độ chất 

khô cao.

Trần Thị Kim Chi Hoàng Xuân Thế

Nghiên cứu ứng dụng nấm men trong công nghệ 

lên men sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ 

chất khô cao.

130
01SDH

CNSH

Cao học 

ngành 

CNSH

Nghiên cứu chỉ tiêu vi 

sinh vật Coliform và 

Escherichia coli từ nguồn 

nước dùng để chế biến 

thực phẩm trong các quán 

ăn tại Quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh.

Đinh Thị Việt Linh Trịnh Xuân Ngọ

Tìm hiểu nguồn gốc ô nhiễm và đề xuất xử lý tình 

hình nhiễm Coliform và E. coli trong nước dùng 

cho thực phẩm trên địa bàn quận 3.

131
02SDH

CNSH

Cao học 

ngành 

CNSH

Khảo sát chỉ tiêu 

Escherichia coli trong 

nước đá dùng trong ăn 

uống phục vụ khách hàng 

tại TPHCM.

Châu Ngọc Hừng Trịnh Xuân Ngọ

Tìm hiểu nguồn gốc ô nhiễm và đề xuất xử lý tình 

hình nhiễm  E. coli trong nước đá trong các nhà 

hàng đồ ăn tại TPHCM.

132
02SDH

CNSH

Cao học 

ngành 

CNSH

Thiết kế và tạo dòng guide 

RNA hướng tới mô hình 

knockout gene sử dụng hệ 

thống CRISPR/Cas9.

Nguyễn Lê 

Trâm
Anh

Nguyễn Thị 

Thương Huyền, 

Thái Kế Quân

Thiết kế primer và tạo dòng hệ thống guide RNA 

của kỹ thuật CRISPR/Cas9.

133
02SDH

CNSH

Cao học 

ngành 

CNSH

Khảo sát đột biến gen 

BRCA1 và BRCA2 từ mô 

u buồng trứng người Việt 

Nam bằng kỹ thuật giải 

trình tự thế hệ mới.

Phạm Thị 

Thu
Giang

Nguyễn Trọng 

Bình

Ứng dụng phương pháp giải trình tự thế hệ mới để 

khảo sát sự đột biến gen BRCA1 và BRCA2 gây 

ung thư buồng trứng  người Việt Nam.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

134
02SDH

CNSH

Cao học 

ngành 

CNSH

Xây dựng mô hình chẩn 

đoán sớm và tiên lượng 

bệnh ung thư biểu mô tế 

bào gan bằng phương pháp 

phân tích dữ liệu lớn và 

học máy.

Nguyễn Văn Gió

Nguyễn Minh 

Nam, Trần Quỳnh 

Hoa

Khai thác cơ sở sử liệu đã công bố từ đó xây dựng 

mô hình tiên lượng bệnh ung thư biểu mô tế bào 

gan.

135
02SDH

CNSH

Cao học 

ngành 

CNSH

Tìm hiểu khả năng di 

truyền và khả năng kháng 

khuẩn của một số dòng lan 

kim tuyến.

Trần Thị Kim Phượng Hồ Viết Thế

Đánh giá đa dạng di truyền của một số dòng lan 

kim tuyến và bước đầu phân tích sự biến động về 

hợp chất thứ cấp của các mẫu lan.

136
02SDH

CNSH

Cao học 

ngành 

CNSH

Xây dựng quy trình nuôi 

cấy tế bào sơ phôi gà làm 

phương tiện sản xuất 

chủng vi rút vắc xin  trong 

phòng trị bệnh Newcastle 

và viêm khớp trên gia cầm.

Lê Lưu Trần
Nguyễn Đình 

Trường

Nghiên cứu phát triển môi trường nuôi cấy virus 

bằng tế bào sơ phôi gà.

137
02SDH

CNSH

Cao học 

ngành 

CNSH

Đánh giá sự biến động về 

kiểu gen và bước đầu khảo 

sát một số hợp chất thứ 

cấp có dược tính ở các 

mẫu cây hoàn ngọc thu 

thập ở các vùng địa lý 

khác nhau tại Việt Nam.

Bùi Sơn Tuyền Hồ Viết Thế

Đánh giá đa dạng di truyền của một số dòng  hoàn 

ngọc và bước đầu phân tích sự biến động về hợp 

chất thứ cấp của các mẫu hoàn ngọc.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

138
02SDH

CNSH

Cao học 

ngành 

CNSH

Nghiên cứu khả năng ứng 

dụng phương pháp 

MALDI - TOF trong định 

danh vi sinh vật gây nhiễm 

trùng huyết ở người bệnh 

đái tháo đường.

Hà Mẫn Xuyên
Phạm Thị Phương 

Thùy

Đánh giá khả năng ứng dụng của phương pháp 

MALDI-TOF so với các phương pháp thông 

thường trong định danh vi sinh vật gây nhiễm 

trùng huyết.

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Lê 

Hoàng
Huynh

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Cao Ngọc 

Thảo
Vi

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Hồng Minh

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nông Ngọc Hoàng

   KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Tìm kiếm ảnh tương tự 

theo nội dung dựa trên đồ 

thị cụm.

ThS. Nguyễn Văn 

Thịnh

`

- Tìm hiểu về ảnh số và phương pháp rút trích đặc 

trưng ảnh.

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu ảnh.

- Xây dựng cấu trúc dữ liệu và các thao tác trên đồ 

thị cụm nhằm phân cụm các bộ dữ liệu hình ảnh.

- Đề xuất các thuật toán và các thao tác tạo đồ thị 

cụm nhằm xây dựng một mô hình tìm kiếm trên cơ 

sở phương pháp học bán giám sát.

- Thiết kế mô hình truy vấn và tìm kiếm ảnh tương 

tự dựa trên đồ thị cụm.

- Xây dựng ứng dụng thực nghiệm và đánh giá 

hiệu suất của phương pháp.

2

ThS. Nguyễn Văn 

Thịnh

- Tìm hiểu về ảnh số và phương pháp rút trích đặc 

trưng, phân lớp ảnh.

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu ảnh.

- Xây dựng mạng nơ-ron tích chập để phân lớp 

ngữ nghĩa cho hình ảnh.

- Xây dựng Ontology và câu truy vấn SPARQL 

nhằm trích xuất ngữ nghĩa và các chú thích cho 

hình ảnh ban đầu.

- Xây dựng ứng dụng thực nghiệm và đánh giá 

hiệu suất của phương pháp.

Phân tích nội dung hình 

ảnh bằng phương pháp 

học sâu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Trần 

Gia
Tuấn

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Vĩnh Khiêm

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Võ Anh Hào

4

Tối đa ảnh hưởng lan 

truyền thông tin trong 

mạng xã hội.

ThS. Phạm 

Nguyễn Huy 

Phương

`

Bài toán: Một doanh nghiệp muốn quảng bá sản 

phẩm mới đến tất cả mọi người với những ưu điểm 

của sản phẩm đến người dùng trên mạng XH. Để 

làm việc này, do hạn chế về thời gian và kinh phí, 

ban đầu họ chọn một số ít người dùng trên MXH 

để quảng bá sản phẩm. Vấn đề đặt ra: chọn n 

người dùng nào để bắt đầu sự lan truyền thông tin 

sản phẩm trên MXH sao cho số lượng người dùng 

có thái độ tích cực là lớn nhất sau quá trình lan 

truyền. Yêu cầu đề tài:

1. Tìm hiểu các đặc điểm của mạng xã hội, mối 

quan hệ, các thành phần, cấu trúc cộng đồng và 

ảnh hưởng giữa các thành phần.

2. Nghiên cứu các thuật toán tối đa ảnh hưởng lan 

truyền như: IC, LT và các biến thể.

3. Cải tiến, phát triển thuật toán và triển khai thực 

nghiệm trên dữ liệu mạng xã hội thực hoặc giả 

định.

3

Tìm kiếm ảnh tương tự 

theo nội dung dựa trên cây 

phân cụm phân cấp GP-

tree.

ThS. Nguyễn Thị 

Thùy Trang

Đề tài thực hiện việc tìm kiếm một tập ảnh tương 

tự với một hình ảnh cho trước dựa trên việc phân 

hoạch dữ liệu trên cây phân cấp GP-Tree. Việc 

phân cụm trên cây tạo ra một mô hình học bán 

giám sát nhằm giúp cho việc tìm kiếm hình ảnh 

được nhanh chóng và hiệu quả hơn. - Nội dung 

thực hiện: (1) Tìm các tài liệu, bài báo có liên 

quan đến tìm kiếm hình ảnh tương tự theo nội 

dung, các phương pháp phân cụm dữ liệu; (2) Xây 

dựng các cấu trúc dữ liệu và các thao tác trên cây 

GP-tree; (3) Đề xuất các thuật toán và các thao tác 

tạo cây GP-tree; (4) Thiết kế mô hình truy vấn và 

tìm kiếm ảnh tương tự dựa trên cây GP-tree ; (5) 

Xây dựng ứng dụng thực nghiệm và đánh giá hiệu 

suất của phương pháp thực nghiệm đồng thời so 

sánh với các phương pháp khác trên cùng một bộ 

dữ liệu mẫu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Ngô Khánh Trình

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Chí Toàn
ThS.Nguyễn Văn 

Tùng

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Lê Tín

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Bùi Nguyễn 

Quang
Hải

4

Tối đa ảnh hưởng lan 

truyền thông tin trong 

mạng xã hội.

ThS. Phạm 

Nguyễn Huy 

Phương

`

Bài toán: Một doanh nghiệp muốn quảng bá sản 

phẩm mới đến tất cả mọi người với những ưu điểm 

của sản phẩm đến người dùng trên mạng XH. Để 

làm việc này, do hạn chế về thời gian và kinh phí, 

ban đầu họ chọn một số ít người dùng trên MXH 

để quảng bá sản phẩm. Vấn đề đặt ra: chọn n 

người dùng nào để bắt đầu sự lan truyền thông tin 

sản phẩm trên MXH sao cho số lượng người dùng 

có thái độ tích cực là lớn nhất sau quá trình lan 

truyền. Yêu cầu đề tài:

1. Tìm hiểu các đặc điểm của mạng xã hội, mối 

quan hệ, các thành phần, cấu trúc cộng đồng và 

ảnh hưởng giữa các thành phần.

2. Nghiên cứu các thuật toán tối đa ảnh hưởng lan 

truyền như: IC, LT và các biến thể.

3. Cải tiến, phát triển thuật toán và triển khai thực 

nghiệm trên dữ liệu mạng xã hội thực hoặc giả 

định.

5

Nghiên cứu phương pháp 

trích xuất nét đặt trưng của 

hình ảnh và ứng dụng vào 

thực tế.

- Nhận diện và ghi nhận biển số xe qua hình ảnh 

chụp camera.

- Nhận diện khuôn mặt của người gửi xe thông qua 

camera.

- Quy trình quản lý ra vào của xe.

- Thống kê, tìm kiếm, trích xuất nhật ký xe ra vào.

- Sử dụng thẻ từ trong việc ghi nhận và truy xuất 

nhât ký ra vào.

- Thống số lượng lần ra vào theo mốc thời gian cụ 

thể.

- Ghi nhận nhật ký vi phạm của từng xe ra vào.

- Sao lưu, phục hồi và nâng cấp độ bảo mật cho hệ 

thống.

6
ThS. Nguyễn Văn 

Tùng

(1) Đề tài đã xây dựng được bộ công cụ thu thập 

tin tức tự động. 

(2) Xây dựng tập huấn luyện phân loại tin tức, kết 

hợp các thành phần triển khai thành một hệ thống 

có khả năng áp dụng trong thực tế. 

(3) Nhóm sinh viên đã tìm hiểu về ngôn ngữ 

Python, các thư viện như Sklearn, Pyvi và thuật 

toán Naive Bayes để xây dựng được model phân 

loại tin tức. 

(4) NNhóm sinh viên đã xây dựng lên một hệ 

thống hoàn chỉnh có thể vận hành trên server thử 

nghiệm bao gồm một website có chức năng quản 

lý, thống kê tin tức. 

(5) Web API có chức năng kết hợp các thành phần 

trong hệ thống.

Hệ thống thu thập, phân 

loại, đánh giá tin tức liên 

quan đến An ninh quốc gia 

- Trật tự an toàn xã hội.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Bùi Nguyễn 

Quang
Quân

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Khưu Minh Triết

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Mai Thành Nhân

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Quốc Việt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Bùi Vũ Trường

6
ThS. Nguyễn Văn 

Tùng

(1) Đề tài đã xây dựng được bộ công cụ thu thập 

tin tức tự động. 

(2) Xây dựng tập huấn luyện phân loại tin tức, kết 

hợp các thành phần triển khai thành một hệ thống 

có khả năng áp dụng trong thực tế. 

(3) Nhóm sinh viên đã tìm hiểu về ngôn ngữ 

Python, các thư viện như Sklearn, Pyvi và thuật 

toán Naive Bayes để xây dựng được model phân 

loại tin tức. 

(4) NNhóm sinh viên đã xây dựng lên một hệ 

thống hoàn chỉnh có thể vận hành trên server thử 

nghiệm bao gồm một website có chức năng quản 

lý, thống kê tin tức. 

(5) Web API có chức năng kết hợp các thành phần 

trong hệ thống.

7

Nghiên cứu kỹ thuật bảo 

vệ thông tin riêng tư trong 

chia sẻ dữ liệu.

TS. Vũ Đức Thịnh

- Tìm hiểu các khái niệm, các cách bảo vệ thông 

tin riêng tư trong chia sẻ dữ liệu.

- Tìm hiểu các kỹ thuật bảo vệ tính riêng tư trong 

khai phá dữ liệu.

- Tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệu.

- Đề xuất kỹ thuật bảo vệ tính riêng tư trong chia 

sẻ dữ liệu

- Triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả đạt 

được của đề xuất.

Hệ thống thu thập, phân 

loại, đánh giá tin tức liên 

quan đến An ninh quốc gia 

- Trật tự an toàn xã hội.

8

Tìm hiểu mạng học sâu 

ứng dụng cho bài toán 

nhận dạng các hành vi bạo 

lực học đường.

ThS. Ngô Dương 

Hà

- Tìm hiểu python và thư viện Keras, tensorflow.... 

ứng dụng vào bài toán. Cụ thể đề xuất kĩ thuật học 

sâu.

- Xây dựng định nghĩa và phân loại bạo lực học 

đường.

- Xây dựng dữ liệu video phân loại bạo lực học 

đường (khoảng >=1000 video).

- Đề xuất tích hợp giải pháp để phân loại bạo lực 

học đường. Xây dựng ứng dụng nhận biết khả 

năng xảy ra hành vi bạo lực trong học đường.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Đăng Trường

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Quang Lộc

Vương Trung Thuận
ThS. Nguyễn Thị 

Bích Ngân

9
ThS.Nguyễn Hải 

Yến

- Tìm hiểu về luật kết hợp; luật kết hợp trong lĩnh 

vực chứng khoán.

- Tìm hiểu luật ích lợi (Profit Rules), các khái 

niệm về chứng khoán: Lệnh mua (BO), lệnh bán 

(SO), CSDL giao dịch (TDB), biểu đồ nến, lợi 

nhuận của luật giao dịch, mẫu mua (BP), mẫu bán 

(SP),…

- Xây dựng CSDL giao dịch cho khoảng 10 mã cổ 

phiếu trên sàn Café F để thử nghiệm thuật toán 

khai thác luật ích lợi.

- Tìm hiểu thuật toán PRMiner, PR-Miner cải tiến.

- Xây dựng ứng dụng khai thác luật ích lợi minh 

họa bằng winform hoặc web cho CSDL giao dịch 

trên sàn CafeF.

–	 Tìm hiểu ngôn ngữ Java hoặc .NET core, DBMS 

PostgreSQL, React Native.

–	 Tìm hiểu nghiệp vụ của hệ thống cổng thông tin 

Hội quán nông dân.

–	 Phân tích và xây dựng hệ thống thông tin hệ 

thống dự án.

–	 Xây dựng hệ thống thực hiện các chức năng:

• 	Quản lý và cung cấp các tin tức, bài viết giới 

thiệu về nông nghiệp, kinh nghiệm về chăm sóc 

cây xoài, hoạt động hội quán, v.v... Tin tức và bài 

viết được gom nhóm theo nhiều nhóm tin.

• Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tri thức về cây 

trồng - ứng dụng cụ thể là cây xoài.

•	 Các tính năng cho phép phản hồi, góp ý trên từng 

bài viết, tin tức nếu là thành viên hội quán.

•	 Xây dựng các tính năng quản lý và chia sẽ thông 

tin trồng trọt - mô hình vườn cây của tôi; nghĩa là 

toàn bộ lịch sử trồng trọt của người dân đều được 

ghi chép lại để làm tư liệu.

•	 Xây dựng kênh báo cáo sự cố nói chung và sự cố 

về cây xoài nói riêng hiệu quả từ người dân. Sự cố 

được kiểm tra và xử lý bởi cán bộ có chuyên môn, 

được phân công xử lý sự cố.

•	 Tích hợp dữ liệu dự báo thời tiết từ 

Openweather, windy.com

•	 Biễu diễn dữ liệu trên nền bản đồ số

•	 Tích hợp các tính năng chia sẽ thông tin, tin tức, 

bài viết (được cho phép chia sẽ) qua mạng xã hội 

Facebook hoặc Twitter nhằm tăng mức độ lan toả 

của Cổng thông tin Hội quán.

•	 Quản lý hồ sơ thành viên hội quán.

•	 Quản lý phân quyền quản trị Cổng thông tin Hội 

quán.

•	Tích hợp Google Analytics nhằm theo dõi và tạo 

lập các báo cáo, thống kê lượt truy cập cổng thông 

tin Hội quán để có cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả 

sử dụng của Cổng thông tin.

•	Xây dựng ứng dụng di động Cổng thông tin Hội 

10
Xây dựng cổng thông tin 

Hội quán nông dân.

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Khai thác luật ích lợi trên 

mô hình giao dịch liên 

ngày. Xây dựng ứng dụng 

minh họa cho thị trường 

chứng khoán Việt Nam.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

Phạm Thị 

Bích
Thùy

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Thái Hữu Nhân

11
ThS. Nguyễn Thị 

Bích Ngân

- 	Tìm hiểu React Native.

- Nghiên cứu công nghệ xử lý camera trên điện 

thoại.

- Nghiên cứu công nghệ phát hiện khuôn mặt trên 

điện

 thoại.

- Nghiên cứu và xây dựng phương thức giao tiếp 

với nhân. nhận diện khuôn mặt thông qua mạng 

GPRS hoặc Internet.

- Nghiên cứu kỹ thuật caching trên di động để tối 

ưu hiện suất ứng dụng.

- 	Nghiên cứu và xây dựng tính năng truy vết 

khuôn mặt.

- 	Nghiên cứu và xây dựng các tính năng ứng phó 

khi phát hiện đối tượng nghi vấn.

- Hiện thực ứng dụng di động sử dụng công nghệ 

React Native, cho phép tạo ứng dụng vận hành 

trên iOS và Android.

Xây dựng ứng dụng di 

động về nhận diện khuôn 

mặt

–	 Tìm hiểu ngôn ngữ Java hoặc .NET core, DBMS 

PostgreSQL, React Native.

–	 Tìm hiểu nghiệp vụ của hệ thống cổng thông tin 

Hội quán nông dân.

–	 Phân tích và xây dựng hệ thống thông tin hệ 

thống dự án.

–	 Xây dựng hệ thống thực hiện các chức năng:

• 	Quản lý và cung cấp các tin tức, bài viết giới 

thiệu về nông nghiệp, kinh nghiệm về chăm sóc 

cây xoài, hoạt động hội quán, v.v... Tin tức và bài 

viết được gom nhóm theo nhiều nhóm tin.

• Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tri thức về cây 

trồng - ứng dụng cụ thể là cây xoài.

•	 Các tính năng cho phép phản hồi, góp ý trên từng 

bài viết, tin tức nếu là thành viên hội quán.

•	 Xây dựng các tính năng quản lý và chia sẽ thông 

tin trồng trọt - mô hình vườn cây của tôi; nghĩa là 

toàn bộ lịch sử trồng trọt của người dân đều được 

ghi chép lại để làm tư liệu.

•	 Xây dựng kênh báo cáo sự cố nói chung và sự cố 

về cây xoài nói riêng hiệu quả từ người dân. Sự cố 

được kiểm tra và xử lý bởi cán bộ có chuyên môn, 

được phân công xử lý sự cố.

•	 Tích hợp dữ liệu dự báo thời tiết từ 

Openweather, windy.com

•	 Biễu diễn dữ liệu trên nền bản đồ số

•	 Tích hợp các tính năng chia sẽ thông tin, tin tức, 

bài viết (được cho phép chia sẽ) qua mạng xã hội 

Facebook hoặc Twitter nhằm tăng mức độ lan toả 

của Cổng thông tin Hội quán.

•	 Quản lý hồ sơ thành viên hội quán.

•	 Quản lý phân quyền quản trị Cổng thông tin Hội 

quán.

•	Tích hợp Google Analytics nhằm theo dõi và tạo 

lập các báo cáo, thống kê lượt truy cập cổng thông 

tin Hội quán để có cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả 

sử dụng của Cổng thông tin.

•	Xây dựng ứng dụng di động Cổng thông tin Hội 

10
Xây dựng cổng thông tin 

Hội quán nông dân.

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Thị 

Ngọc
Thu

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Xây dựng hệ thống Web-

App di động kết nối khách 

hàng và các dịch vụ sửa 

chữa trong gia đình

Trần Thanh Cảnh

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Thành
Đạt

11
ThS. Nguyễn Thị 

Bích Ngân

- 	Tìm hiểu React Native.

- Nghiên cứu công nghệ xử lý camera trên điện 

thoại.

- Nghiên cứu công nghệ phát hiện khuôn mặt trên 

điện

 thoại.

- Nghiên cứu và xây dựng phương thức giao tiếp 

với nhân. nhận diện khuôn mặt thông qua mạng 

GPRS hoặc Internet.

- Nghiên cứu kỹ thuật caching trên di động để tối 

ưu hiện suất ứng dụng.

- 	Nghiên cứu và xây dựng tính năng truy vết 

khuôn mặt.

- 	Nghiên cứu và xây dựng các tính năng ứng phó 

khi phát hiện đối tượng nghi vấn.

- Hiện thực ứng dụng di động sử dụng công nghệ 

React Native, cho phép tạo ứng dụng vận hành 

trên iOS và Android.

12
ThS Nguyễn Thị 

Bích Ngân

-	 Tìm hiểu Angular JS Framework, Webservice 

(LINQ, Entity FrameWork  hoặc Firebase), 

Android để xây dựng hệ thống phần mềm kết nối 

khách hàng và các dịch vụ cung cấp sửa chữa 

trong gia đình.

Ứng dụng di động thực hiện kết nối được các chức 

năng:

+ Quản lý tài khoản các thợ, dịch vụ

+ Quản lý tài khoản của khách hàng

+ Quản lý các loại hình dịch vụ sửa chữa trong gia 

đình (sửa điện, nước, nhà, thiết bị gia dụng,...).

+ Tìm kiếm, đề xuất các dịch vụ sửa chữa cho 

khách.

+ 	Cho khách hàng đánh giá dịch vụ; 

+ 	Cho thợ đánh giá khách hàng

+ Thực hiện kết nối, thực hiện hợp đồng giữa 

khách và bên cung cấp dịch vụ/thợ sửa.

-	 Website: quảng bá hệ thống dịch vụ, quản lý 

thông tin của Admin.

- 	Nghiên cứu thuật toán gom cụm tham lam phân 

cấp kết quả tìm kiếm dựa trên bản đồ (tìm dịch vụ 

sửa chữa theo khu vực/tìm khách hàng cần dịch vụ 

theo khu vực).

Xây dựng ứng dụng di 

động về nhận diện khuôn 

mặt



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Hoàng Thái 

Thanh
Nhàn

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Võ Trung Nam

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Hồ Chí Lên

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Văn Quân

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Vương 

Huỳnh Thanh
Tuấn

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Quang
Huy

13

Tim hiểu bài toán Stream 

Submodular maximization 

under noise. Xây dựng 

ứng dụng minh họa cho 

giải thuật giải quyết bài 

toán.

ThS Nguyễn Thị 

Bích Ngân

Tìm hiểu các bài toán submodular optimization, 

monotone submodular optimization.

- Tìm hiểu các bài toán nhiễu cộng, nhiễu nhân.

- Tìm hiểu các bài toán streaming optimization.

- Tìm hiểu các giải thuật T-SSMN, TA-SSMN

- Xây dựng chương trình minh họa 2 giải thuật cho 

bài toán trên.

14

Áp dụng học sâu trong bài 

toán phân lớp ảnh biển 

báo giao thông

ThS. Vũ Văn Vinh

`

- TIm hiểu về học sâu.

- TÌm hiểu một số thuật toán học sâu trên ảnh số.

- Áp dụng bài toán học sâu trong xử lý ảnh về biển 

báo giao thông.

- Xây dựng ứng dụng minh họa.

15

Xây dựng ứng dụng giám 

sát điệu kiện môi trường 

và điều khiển thông qua 

nền tảng di động trong hệ 

thống tự động chăm sóc 

cây trồng thông minh. 

ThS. Vũ Văn Vinh

`

- Tìm hiểu mô hình thông minh ứng dụng nông 

nghiệp.

- Xây dựng hệ thống áp dụng AI trong chăm sóc 

cây trồng tự động.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Bảo Sang

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Tấn Sỹ

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Thị Thu Trang

16
Hệ thống trả lời tự động tư 

vấn học vụ online

ThS. Bùi Công 

Danh

Tóm tắt

1.2. Mục đích

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết nền tảng của bài toán 

độ chính xác trong thuật toán

- Nghiên cứu các thuật toán ANN và kNN

- Nghiên cứu thuật toán BoW và TF-IDF

- Tích hợp các giải pháp vào một hệ thống trả lời 

tự động và đánh giá hiệu quả.

1.3. Đối tượng

- Nghiên cứu một số mô hình tính toán 

- Nghiên cứu phương pháp biểu diễn văn bản tiếng 

Việt

- Xây dựng ứng dụng thử nghiệm 

1.4. Phạm vi nghiên cứu

- Xây dựng và thực nghiệm ứng dụng tư vấn học 

vụ tự động đơn giản mô phỏng trợ lý ảo có trí tuệ 

nhân tạo, hiểu và có thể trả lời những câu hỏi về 

thông tin học vụ.

- Đánh giá giải pháp đề xuất trên cơ sở tích hợp 

vào ứng dụng

- Nghiên cứu dữ liệu Tiếng Việt và ngôn ngữ hội 

thoại sử dụng cho xây dựng chatbot.

17

Nghiên cứu thuật toán 

khai thác tập hữu ích cao 

trên cơ sở dữ liệu tăng 

trưởng và ứng dụng. 

ThS. Mạnh Thiên 

Lý

`

- Tìm hiểu về tập hữu ích cao (HUI - High Utility 

Itemset), khai thác tập hữu ích cao (High Utility 

Itemset Mining – HUIM), các nghiên cứu liên 

quan đến khai thác tập hữu ích cao.

- Tìm hiểu thuật toán LIHUP để khai thác tập hữu 

ích cao trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng, cài đặt thuật 

toán và thử nghiệm kết quả.

- Phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng website 

bán hàng.

- Ứng dụng thuật toán LIHUP vào website bán 

hàng để hỗ trợ cửa hàng hoạch định chiến lược 

kinh doanh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Võ Hoàng Thuận

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Hồ An Toàn

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Trương Quốc Thái

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Đánh giá cảm quan rượu 

vang dựa trên học máy.
Nguyễn Văn Phước

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Biện Quang Trường
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Nghiên cứu thuật toán 

khai thác tập hữu ích cao 

trên cơ sở dữ liệu tăng 

trưởng và ứng dụng. 

ThS. Mạnh Thiên 

Lý

`

- Tìm hiểu về tập hữu ích cao (HUI - High Utility 

Itemset), khai thác tập hữu ích cao (High Utility 

Itemset Mining – HUIM), các nghiên cứu liên 

quan đến khai thác tập hữu ích cao.

- Tìm hiểu thuật toán LIHUP để khai thác tập hữu 

ích cao trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng, cài đặt thuật 

toán và thử nghiệm kết quả.

- Phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng website 

bán hàng.

- Ứng dụng thuật toán LIHUP vào website bán 

hàng để hỗ trợ cửa hàng hoạch định chiến lược 

kinh doanh.

18

Nghiên cứu thuật toán 

khai thác tập hữu ích cao 

top-k và ứng dụng. 

ThS. Mạnh Thiên 

Lý

- Tìm hiểu về tập hữu ích cao (High Utility Itemset 

- HUI), khai thác tập hữu ích cao (High Utility 

Itemset Mining – HUIM), các nghiên cứu liên 

quan đến khai thác tập hữu ích cao.

- Tìm hiểu thuật toán top-k để khai thác tập hữu 

ích cao, cài đặt thuật toán và thử nghiệm kết quả.

- Phân tích thiết kế hệ thống và ứng dụng thuật 

toán vào app bán sách.

19
ThS. Mạnh Thiên 

Lý

- Tìm hiểu bài toán và mô hình đánh giá cảm quan 

rượu vang dựa trên học máy.

- Tìm hiểu một số thuật toán học có giám sát (vd: 

MLP, SVM, ...).

- Tìm hiểu quy trình Thiết kế các thí nghiệm và 

mô hình hồi quy trong phân tích hương vị và cảm 

quan thực phẩm.

- Xây dựng thực nghiệm bài toán đánh giá cảm 

quan rượu dựa trên học máy.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Thái Kim Hùng

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Thân Anh Tuấn

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Chí Sanh

20
Xây dựng mạng xã hội nội 

bộ doanh nghiệp.

ThS. Nguyễn Thị 

Bích Ngân

`

- 	Tìm hiểu ngôn ngữ C#, Angular framework, mô 

hình MVC, Web API, React Native

- Tìm hiểu nghiệp vụ của hệ thống mã xã hội nội 

bộ doanh nghiệp.

- 	Phân tích và xây dựng hệ thống thông tin hệ 

thống dự án.

- Xây dựng hệ thống gồm Web/App di động thực 

hiện được các chức năng sau:

+ Quản lý thông tin doanh nghiệp 

+ 	Quản lý các loại thông báo: từ công ty, từ các 

phòng ban

+ Quản lý phân quyền post tin theo loại

+ Phân loại bài post: Chào mừng thành viên, khen 

thưởng, ….

+ Template cho các phân loại bài post

+ Quản lý post bài

+ Quản lý tương tác trên các bài post: lượt xem, 

comment, like, emoji,…

+ Giao diện mạng xã hội cho tất cả thành viên 

công ty

-	 Xây dựng thuật toán hỗ trợ hiệu quả cho chức 

năng app.

21
Xây dựng hệ thống quản 

lý phê duyệt yêu cầu.

ThS. Nguyễn Thị 

Bích Ngân

`

- Tìm hiểu ngôn ngữ C#, Angular framework, mô 

hình MVC, Web API, React Native.

- Tìm hiểu nghiệp vụ của hệ thống mã xã hội nội 

bộ doanh nghiệp.

- Phân tích và xây dựng hệ thống thông tin hệ 

thống dự án.

- Xây dựng hệ thống gồm Web/App di động thực 

hiện được các chức năng sau:

+ Quản lý loại yêu cầu

+ Quản lý các thông tin của một loại yêu cầu

+ Quản lý các quy trình duyệt động

+ 	Thiết lập quy trình phê duyệt theo loại yêu cầu

+ Người dùng gửi yêu cầu phê duyệt

+ Các cấp có thẩm quyền phê duyệt yêu cầu theo 

quy trình đã thiết lập.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Dương Hoàng Phong

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Trường
Giang

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm 

Nguyễn Tuệ
Mẫn

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Ngọc Long

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Vũ Duy Dương

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Đăng Trường
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Xây dựng hệ thống quản 

lý phê duyệt yêu cầu.

ThS. Nguyễn Thị 

Bích Ngân

`

- Tìm hiểu ngôn ngữ C#, Angular framework, mô 

hình MVC, Web API, React Native.

- Tìm hiểu nghiệp vụ của hệ thống mã xã hội nội 

bộ doanh nghiệp.

- Phân tích và xây dựng hệ thống thông tin hệ 

thống dự án.

- Xây dựng hệ thống gồm Web/App di động thực 

hiện được các chức năng sau:

+ Quản lý loại yêu cầu

+ Quản lý các thông tin của một loại yêu cầu

+ Quản lý các quy trình duyệt động

+ 	Thiết lập quy trình phê duyệt theo loại yêu cầu

+ Người dùng gửi yêu cầu phê duyệt

+ Các cấp có thẩm quyền phê duyệt yêu cầu theo 

quy trình đã thiết lập.

22
Xây dựng phần mềm quản 

lý nhà hàng hải sản.

ThS Nguyễn Văn 

Lễ

Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý 

nhà hàng hải sản với các chức năng: Quản trị 

người dùng, quản lý các danh mục; quản đặt bàn, 

đặt món, định mức nguyên liệu; nhập nguyên liêu 

và xuất các báo cáo thống kê.

23
Xây dựng website bán các 

khóa học E-Learning.

ThS Mạnh Thiên 

Lý

- Phân tích thiết kế và xây dựng website bán các 

khóa học Elearning gồm có các chức năng sau: 

Quản lý khóa học, Quản lý giảng viên, Quản lý 

học viên, Tìm kiếm và lựa chọn khóa học (miễn 

phí, có trả phí), Quản lý học viên tham gia khóa 

học.

- Xây dựng App trên Mobile hỗ trợ học viên nhận 

thông báo từ hệ thống.

24
Xây dựng Website mua 

bán đồ dùng trẻ em.

ThS Đào Minh 

Châu

 - Tìm hiểu nghiệp vụ mua bán đồ dùng trẻ em các 

website (KidsPalza, Bibomart, Concung,..).

 - Phân tích hệ thống thống của phần mềm.

 - Xây dựng nghiệp vụ hệ thống bán hàng trực 

tuyến,(Website): hiển thị thông tin hàng hóa, quản 

lý thông tin khách hàng, quản lý thông tin hàng 

hóa, quản lý mua hàng.

 - Xây dựng nghiệp vụ hệ thống bán hàng trực 

tuyến (Website): hoàn thiện các chức năng của 

website, báo cáo thống kê, tư vấn khách hàng 

chatbot.

 - Xây dựng nghiệp vụ phần mềm bán hàng trực 

tiếp (Winform): bán hàng, quản lý hàng hóa, 

khách hàng, nhân viên, phân quyền, báo cáo thống 

kê.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Huỳnh Ngọc Khánh

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Đặng Xuân Dương

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Đinh Thành Tín

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Trương 

Nguyễn 

Quang

Tiến
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Xây dựng Website mua 

bán đồ dùng trẻ em.

ThS Đào Minh 

Châu

 - Tìm hiểu nghiệp vụ mua bán đồ dùng trẻ em các 

website (KidsPalza, Bibomart, Concung,..).

 - Phân tích hệ thống thống của phần mềm.

 - Xây dựng nghiệp vụ hệ thống bán hàng trực 

tuyến,(Website): hiển thị thông tin hàng hóa, quản 

lý thông tin khách hàng, quản lý thông tin hàng 

hóa, quản lý mua hàng.

 - Xây dựng nghiệp vụ hệ thống bán hàng trực 

tuyến (Website): hoàn thiện các chức năng của 

website, báo cáo thống kê, tư vấn khách hàng 

chatbot.

 - Xây dựng nghiệp vụ phần mềm bán hàng trực 

tiếp (Winform): bán hàng, quản lý hàng hóa, 

khách hàng, nhân viên, phân quyền, báo cáo thống 

kê.

25
Xây dựng Website bán vé 

xe online.

ThS Đào Minh 

Châu

`

- Tìm hiểu qui trình nghiệp vụ đặt vé xe online (xe 

Phương Trang).

 - Phân tích hệ thống thông tin phần mềm.

 - Xây dựng Website đặt vé online: hi.

ển thị thông tin chuyến đi, nghiệp vụ khách hàng, 

nghiệp vụ chuyến xe, bán vé online.

 - Hoàn thiện hệ thống Website: nghiệp vụ chuyến 

xe, báo cáo thống kê.

 - Xây dựng nghiệp vụ phần mềm bán vé trực tiếp 

(Winform): quản lý khách hàng, quản lý nhân 

viên, phân quyền, quản lý bác tài, nhân viên, bán 

vé trực tiếp, nhận đặt vé qua điện thoại, báo cáo 

thống kê.

26
Xây dựng Website mua 

bán trang thiết bị điện tử.

ThS Phan Thị 

Ngọc Mai

Tìm hiểu công nghệ Web (AngularJS, PHP,…), 

công nghệ xây dựng WebAPI(Node JS, .NET 

core), lập trình di động (Android, React 

Native,…). Chọn lựa công nghệ thực hiện để xây 

dựng hệ thống Website mua bán trang thiết bị điện 

tử.

Website thực hiện các chức năng sau:

- Phần user: Tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm; 

Đặt hàng, đổi trả hàng, huỷ đơn hàng; Xem thông 

tin sản phẩm đã mua, sản phẩm đổi trả, đơn hàng 

đã huỷ; Đăng nhập/đăng ký thành viên.

- Phần Admin: Hiển thị thông tin sản phẩm/Tin 

tức; Quản lý khách hàng: thông tin khách hàng, 

đăng nhập, đăng ký.; Quản lý danh mục: sản 

phẩm, khách hàng; Thực hiện quy trình đặt 

hàng/đổi trả hàng/huỷ đơn hàng; Thống kê báo cáo.

- Ứng dụng di động dành cho khách hàng thực 

hiện được các chức năng: Tìm kiếm sản phẩm; Đặt 

hàng/huỷ đơn hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Trung
Hiếu

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Ngọc Hồng
Thơ

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Hà Lê Huy

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Trung Hiếu

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Văn Nhứt

26
Xây dựng Website mua 

bán trang thiết bị điện tử.

ThS Phan Thị 

Ngọc Mai

Tìm hiểu công nghệ Web (AngularJS, PHP,…), 

công nghệ xây dựng WebAPI(Node JS, .NET 

core), lập trình di động (Android, React 

Native,…). Chọn lựa công nghệ thực hiện để xây 

dựng hệ thống Website mua bán trang thiết bị điện 

tử.

Website thực hiện các chức năng sau:

- Phần user: Tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm; 

Đặt hàng, đổi trả hàng, huỷ đơn hàng; Xem thông 

tin sản phẩm đã mua, sản phẩm đổi trả, đơn hàng 

đã huỷ; Đăng nhập/đăng ký thành viên.

- Phần Admin: Hiển thị thông tin sản phẩm/Tin 

tức; Quản lý khách hàng: thông tin khách hàng, 

đăng nhập, đăng ký.; Quản lý danh mục: sản 

phẩm, khách hàng; Thực hiện quy trình đặt 

hàng/đổi trả hàng/huỷ đơn hàng; Thống kê báo cáo.

- Ứng dụng di động dành cho khách hàng thực 

hiện được các chức năng: Tìm kiếm sản phẩm; Đặt 

hàng/huỷ đơn hàng.

27
Xây dựng website mua 

bán mỹ phẩm.

ThS Đào Minh 

Châu

 - Tìm hiểu nghiệp vụ mua bán mỹ phẩm các 

website (TheFaceShop, beatymart,...)

 - Phân tích hệ thống thống của phần mềm.

 - Xây dựng nghiệp vụ hệ thống bán hàng trực 

tuyến (Website): hiển thị thông tin hàng hóa, quản 

lý thông tin khách hàng, quản lý thông tin hàng 

hóa, quản lý mua hàng.

 - Xây dựng nghiệp vụ hệ thống bán hàng trực 

tuyến (Website): hoàn thiện các chức năng của 

website, báo cáo thống kê, tư vấn khách hàng 

chatbot.

 - Xây dựng nghiệp vụ phần mềm bán hàng trực 

tiếp (Winform): bán hàng, quản lý hàng hóa, 

khách hàng, nhân viên, phân quyền, báo cáo thống 

kê.

28

Tìm hiểu và triển khai 

phân tích FileLog trên 

Windows Server. 

TS Vũ Đức Thịnh

 

- Tìm hiểu về File Log.

- Tìm hiểu phần mềm mã nguồn mở Lucene.

- Tìm hiểu về bộ công cụ ELK.

- 	Xây dựng và triển khai phân tích file log trên 

Windows Server.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

07DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Đức Khiêm

07DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Văn Luật

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Tấn Đạt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Châu Nhất

29
Xây dựng tường lửa ứng 

dụng Web ModSecurity.

ThS Nguyễn Thị 

Hồng Thảo

`

-Xây dựng chính sách chống lại một số tấn công 

Web phổ biến.

- Thử nghiệm tấn công Web khi chưa tích hợp 

Mod Security.

- Thử nghiệm tấn công Web khi  tích hợp Mod 

Security.

30 Quản lý khách sạn.
ThS Huỳnh Thị 

Châu Lan

Đề tài thực hiện các yêu cầu sau:

- Quản lý quỹ phòng (trống, đã được đặt chỗ, đã 

thuê, …).

- Quản lý đặt phòng (trực tiếp, qua điện thoại, đặt 

bổ sung, …).

- Quản lý nhận phòng (có đặt trước), thuê phòng 

(đặt và thuê trực tiếp không qua đặt trước).

- Quản lý đổi phòng, hoặc gia hạn phòng (ở phòng 

cũ hay đổi sang phòng mới tương đương).

- 	Quản lý trả phòng (thanh toán tiền phòng và 

tiền dịch vụ).

- Quản lý các dịch vụ tại khách sạn (các dịch vụ 

tại chỗ như: giặt ủi, Massage, Karaoke, …).

- Quản lý trang thiết bị trong phòng khi khách 

hàng làm hư hỏng thì phải đền bù (nếu có).

- Quản lý được các chương trình khuyến mãi (nếu 

có).

- Tạo được các báo cáo thống kê cần thiết: báo cáo 

doanh thu, báo cáo quỹ phòng, báo cáo đổi/ trả 

phòng, ….



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Đào Hữu Minh

31

Xây dựng phần mềm quản 

lý thực hiện đề tài đồ án/ 

khóa luận tại  phòng thí 

nghiệm, thực hành của các 

đơn vị  thuộc trường Đại 

học Công nghiệp Thực 

phẩm Tp. Hồ Chí Minh

ThS Đinh Thị 

Mận

Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý 

thực hiện đề tài đồ án/khóa luận tại phòng thí 

nghiệm, thực hành của các đơn vị thuộc trường 

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí 

Minh. Hệ thống cần thực hiện được các chức năng 

sau:

- Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, 

sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng

- Nghiệp vụ: 

+	 Quản lý đơn vị, khóa, ngành, lớp, sinh viên, 

học kỳ, năm học, diện thực hiện đề tài của sinh 

viên

+	 Quản lý danh sách giáo viên hướng dẫn đề tài, 

sinh viên thực hiện đề tài 

+	 Quản lý phòng thí nghiệm, thực hành, thiết bị, 

dụng cụ, vật tư, hóa chất

+ 	Quản lý dự trù vật tư, dụng cụ, thiết bị, hóa 

chất

+	 Quản lý tập huấn sử dụng phòng, thiết bị

+	 Quản lý cấp phát, sử dụng phòng, vật tư, dụng 

cụ, thiết bị, hóa chất

+	 Quản lý thu hồi, dụng cụ, thiết bị sau khi kết 

thúc thời gian thực hiện

+	 Tự động gửi email thông báo kết quả đăng ký 

sinh viên đăng ký lịch thực hiện đồ án/ khóa luận 

tại phòng thí nghiệm

+ 	Báo cáo thống kê: danh sách giáo viên hướng 

dẫn và sinh viên thực hiện đề tài, lịch đăng ký và 

sử dụng thiết bị phòng và thiết bị, cấp phát vật tư - 

dụng cụ - hoá chất, thu hồi dụng cụ - thiết bị - hoá 

chất còn dư (nếu có) sau khi kết thúc đề tài

+ 	Tìm kiếm: lịch sử dụng phòng, lịch tập huấn, 

danh sách sinh viên thực hiện đồ án/ khóa luận, 

danh sách dụng cụ - thiết bị - hóa chất

+	Hướng dẫn sử dụng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Tấn Đạt

07DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Đỗ Tuấn Em

07DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Thị 

Tuyết
Hoa

31

Xây dựng phần mềm quản 

lý thực hiện đề tài đồ án/ 

khóa luận tại  phòng thí 

nghiệm, thực hành của các 

đơn vị  thuộc trường Đại 

học Công nghiệp Thực 

phẩm Tp. Hồ Chí Minh

ThS Đinh Thị 

Mận

Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý 

thực hiện đề tài đồ án/khóa luận tại phòng thí 

nghiệm, thực hành của các đơn vị thuộc trường 

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí 

Minh. Hệ thống cần thực hiện được các chức năng 

sau:

- Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, 

sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng

- Nghiệp vụ: 

+	 Quản lý đơn vị, khóa, ngành, lớp, sinh viên, 

học kỳ, năm học, diện thực hiện đề tài của sinh 

viên

+	 Quản lý danh sách giáo viên hướng dẫn đề tài, 

sinh viên thực hiện đề tài 

+	 Quản lý phòng thí nghiệm, thực hành, thiết bị, 

dụng cụ, vật tư, hóa chất

+ 	Quản lý dự trù vật tư, dụng cụ, thiết bị, hóa 

chất

+	 Quản lý tập huấn sử dụng phòng, thiết bị

+	 Quản lý cấp phát, sử dụng phòng, vật tư, dụng 

cụ, thiết bị, hóa chất

+	 Quản lý thu hồi, dụng cụ, thiết bị sau khi kết 

thúc thời gian thực hiện

+	 Tự động gửi email thông báo kết quả đăng ký 

sinh viên đăng ký lịch thực hiện đồ án/ khóa luận 

tại phòng thí nghiệm

+ 	Báo cáo thống kê: danh sách giáo viên hướng 

dẫn và sinh viên thực hiện đề tài, lịch đăng ký và 

sử dụng thiết bị phòng và thiết bị, cấp phát vật tư - 

dụng cụ - hoá chất, thu hồi dụng cụ - thiết bị - hoá 

chất còn dư (nếu có) sau khi kết thúc đề tài

+ 	Tìm kiếm: lịch sử dụng phòng, lịch tập huấn, 

danh sách sinh viên thực hiện đồ án/ khóa luận, 

danh sách dụng cụ - thiết bị - hóa chất

+	Hướng dẫn sử dụng

32
Quản lý cửa hàng mua bán 

vật liệu xây dựng

ThS Huỳnh Thị 

Châu Lan

Đề tài thực hiện các chức năng sau: 

-  Quản lý được danh mục mặt hàng (tạo được 

danh mục mặt hàng; thêm mới danh mục mặt 

hàng).

+ Quản lý danh mục khách hàng

+ Quản lý danh mục nhà phân phối

+ Quản lý các đơn hàng nhập (nhập một lần hay 

nhiều lần).

+ Quản lý được bảng giá bán theo từng ngày.

+ Quản lý các đơn hàng bán ra thông qua các 

phiếu xuất. Chú ý: một đơn hàng có thể có thể 

được giao nhiều lần.

+ Thống kê hàng tồn kho.

+ Thống kê những mặt hàng sắp hết.

+ Thông kê doanh thu  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

33
08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Đặng Mậu 

Thoại
Anh

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Thành Luân

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Quốc Nhiên

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Minh Duy

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Thị 

Thanh
Thanh

Xây dựng Website tiêm 

chủng Vaccine

ThS Đào Minh 

Châu

`

 - Tìm hiểu qui trình nghiệp vụ tiêm chủng vaccine 

online (NVVC).

 - Phân tích hệ thống thông tin phần mềm.

 - Xây dựng  nghiệp vụ Website tiêm chủng 

vaccine: hiển thị thông tin hàng hóa, quản lý 

khách hàng, quản lý vaccine, quản lý giỏ hàng.

 - Hoàn thiện hệ thống Website: quản lý lịch sử 

tiêm chủng, báo cáo thống kê, tư vấn khách hàng 

chatbot.

 - Xây dựng nghiệp vụ phần mềm bán hàng trực 

tiếp (Winform): quản lý khách hàng, quản lý nhân 

viên, phân quyền, quản lý hàng hàng hóa, bán 

hàng trực tiếp, báo cáo thống kê.

34

Xây dựng hệ thống 

website quản lý đặt vé xe 

khách cho hãng xe Thành 

Bưởi.

ThS Nguyễn Hải 

Yến

`

- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ xây dựng một phần 

mềm ứng dụng

- Xây dựng hệ thống gồm các chức năng sau:

1. Quản lý đăng nhập/ quản lý tài khoản người 

dùng

2. Quản lý xe, quản lý tuyến

3. Chức năng đặt vé, trả vé, thanh toán.

4. Chức năng thống kê doanh thu theo tuyến, theo 

thời gian.

5. Chức năng quản lý dịch vụ (vận chuyển hành 

khách, vận chuyển hàng hóa, cho thuê xe, tour du 

lịch, ).

6. Chức năng quản lý tin tức của web.

35
Xây dựng ứng dụng quản 

lý phòng trọ.
ThS Vũ Văn Vinh

`

- Tìm hiểu qui trình quản lý phòng trọ.

- Xây dựng ứng dụng quản lý phòng trọ thỏa các 

chức năng: thuê, trả, tính tiền,...

- Xây dựng app moblie hỗ trợ việc quản lý phòng 

trọ cho chủ trọ và khách sử dụng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Đinh Hoàng Hiếu

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Võ Văn Tuấn

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Cao Xuân Nhi

35
Xây dựng ứng dụng quản 

lý phòng trọ.
ThS Vũ Văn Vinh

`

- Tìm hiểu qui trình quản lý phòng trọ.

- Xây dựng ứng dụng quản lý phòng trọ thỏa các 

chức năng: thuê, trả, tính tiền,...

- Xây dựng app moblie hỗ trợ việc quản lý phòng 

trọ cho chủ trọ và khách sử dụng.

36

Xây dựng hệ thống Web-

App di động kết nối vận 

chuyển hàng theo dịch vụ 

xe tải - LOGIVAN. 

ThS Nguyễn Thị 

Bích Ngân

 `

Tìm hiểu công nghệ Web (AngularJS, PHP,…), 

công nghệ xây dựng WebAPI (Node JS, .NET 

core), lập trình di động (Android, React 

Native,…). Chọn lựa công nghệ thực hiện để xây 

dựng ứng dụng di động vận chuyển hàng hóa kết 

nối giữa tài xế và khách hàng (app logivan: 

https://www.logivan.com).

Ứng dụng di động thực hiện được các chức năng:

- Quản lý tài khoản chủ hàng/chủ xe

- Cho phép chủ hàng đăng tin đơn hàng;

- Cho phép tài xế đăng thông tin xe trống;

- Kết nối hợp đồng giữa chủ hàng và chủ xe;

- Tìm kiếm, đề xuất các đơn hàng, thông tin xe 

trống

- Cho chủ hàng, chủ xe đánh giá dịch vụ;

- Website: quảng bá hệ thống dịch vụ, giải đáp 

thắc mắc.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Nhân Kiệt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Hoàng
Thiện

07DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Tạ Đình Duy
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Xây dựng website Thư 

viện điện tử của chương 

trình phổ thông

Ths.Nguyễn Thị 

Thùy Trang

Xây dựng website Thư viện điện tử của chương 

trình phổ thông tương tự https://violet.vn/. Người 

dùng có thể xem thông tin về giáo án điện tử từng 

tiết học, xem ngân hàng đề thi, đề kiểm tra, chia sẽ 

tài liệu giảng dạy, thiết kế đề thi trắc nghiệm, trao 

đổi về chuyên môn,...

Các chức năng chính:

- Quản trị người dùng và phân quyền

- Quản lý, xét duyệt đăng tài liệu của người dùng 

chia sẽ

- Quản lý các thông tin liên quan đến tiến độ 

chương trình môn học theo từng cấp học

- Xây dựng và quản lý tài liệu liên quan đến môn 

học theo tiến độ: bài giảng, giáo án, đề kiểm tra

- Tìm kiếm tài liệu trong thư viện

- Quản lý phản hồi của người dùng về các nguồn 

tài liệu

- Đánh giá về chất lượng của tài liệu dựa trên đánh 

giá của người dùng

- Thống kê số lượng bài giảng, giáo án, đề thi, 

người dùng tham gia chia sẽ những tài liệu được 

đánh giá cao, cấp độ đánh giá của tài liệu ,...

- Hỗ trợ người dùng: chatbox

- App di động cho người dùng tìm kiếm tài liệu 

theo môn học theo từng cấp học.

38
ThS Đào Minh 

Châu

 - Tìm hiểu qui trình nghiệp vụ đặt vé tàu cao tốc 

đi Phú Quốc (tàu Superdong).

 - Phân tích hệ thống thông tin phần mềm.

 - Xây dựng Website: hiển thị thông tin chuyến đi, 

nghiệp vụ khách hàng, bán vé online.

 - Hoàn thiện hệ thống Website: hiện thị sơ đồ vị 

trí chỗ ngồi trên tàu (đã đặt chỗ, chưa đặt chỗ), 

báo cáo thống kê.

 - Xây dựng nghiệp vụ phần mềm bán vé trực tiếp 

(Winform): quản lý khách hàng, quản lý nhân 

viên, phân quyền, bán vé trực tiếp,  báo cáo thống 

kê.

Xây dựng Website bán vé 

tàu cao tốc đi Phú Quốc.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Văn Thiện

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Thị 

Minh
Thư

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Ngọc Khánh
Hà

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Thị 

Thanh
Tú

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Đỗ Thị 

Quỳnh
Như

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Danh Thị 

Cẩm
Nhung

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Thị 

Ngọc
Trâm
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ThS Đào Minh 

Châu

 - Tìm hiểu qui trình nghiệp vụ đặt vé tàu cao tốc 

đi Phú Quốc (tàu Superdong).

 - Phân tích hệ thống thông tin phần mềm.

 - Xây dựng Website: hiển thị thông tin chuyến đi, 

nghiệp vụ khách hàng, bán vé online.

 - Hoàn thiện hệ thống Website: hiện thị sơ đồ vị 

trí chỗ ngồi trên tàu (đã đặt chỗ, chưa đặt chỗ), 

báo cáo thống kê.

 - Xây dựng nghiệp vụ phần mềm bán vé trực tiếp 

(Winform): quản lý khách hàng, quản lý nhân 

viên, phân quyền, bán vé trực tiếp,  báo cáo thống 

kê.

Xây dựng Website bán vé 

tàu cao tốc đi Phú Quốc.
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Xây dựng phần mềm quản 

lý cửa hàng vật tư nông 

nghiệp.

Nguyễn Văn Lễ

`

Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý 

cửa hàng vật tư nông nghiệp với các chức năng: 

Quản trị người dùng, quản lý các danh mục; quản 

lý nhập xuất hàng vật tư nông nghiệp; đặt hàng 

online và giao hàng; quản lý công nợ khách hàng, 

nhà cung cấp và xuất các báo cáo thống kê.

40
Xây dựng ứng dụng quản 

lý mua bán đồ gỗ online.
Vũ Văn Vinh

`

- Xây dựng qui trình quản lý mua bán tại cửa hàng 

đồ gỗ.

- Quản lý các loại đồ gỗ, mua, bán.

- Xây dựng website mua bán đồ gỗ online.

- Xây ựng app hỗ trợ mua bán đồ gõ online.

41

Xây dựng phần mềm quản 

lý hoạt động khoa học 

công nghệ tại trường đại 

học Công nghiệp Thực 

phẩm TPHCM

Nguyễn Văn Lễ

Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý 

hoạt động khoa học công nghệ tại trường đại học 

Công nghiệp Thực phẩm với các chức năng: Quản 

trị người dùng, quản lý các danh mục hoạt động 

khoa học công nghệ; quản lý việc đăng ký và 

nghiệm thu đề tài NCKH; tính khối lượng hoạt 

động khoa học công nghệ hàng năm cho giảng 

viên và xuất các báo cáo thống kê tương ứng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Đoàn Trung Tính

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Thái Võ 

Thanh
Huy
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08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Xây dựng ứng dụng quản 

lý Bán Đồng hồ
Hoàng Vĩnh Huy

Trần Văn Thọ

`

-	 Rèn luyện kỹ năng tự học, đọc tài liệu, làm việc 

nhóm.

-	 Tìm hiểu ASP.NET/Java/PHP, Android để xây 

dựng ứng dụng bán hàng.

-	 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, vận 

hành Website và App Mobile bán hàng.

-	 Xây dựng CSDL lưu trữ trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/…

-	 Khảo sát hệ thống thông tin quản lý Website 

bán hàng:

+ 	Tìm hiểu nghiệp vụ và trình bày chi tiết dữ liệu 

khảo sát hệ thống thông tin Website bán hàng, xác 

định yêu cầu hệ thống.

+	 Lập mô hình biểu diễn quy trình nghiệp vụ (sơ 

đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động, sơ đồ 

tương tác).

+	 Thiết kế sơ đồ tuần tự cho các chức năng trong 

hệ thống.

-	 Thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm 

(Conceptual Data Model – CDM) và lập sưu liệu 

cho mô hình.

- 	Chuyển mô hình biểu diễn dữ liệu sang mô 

hình dữ liệu quan hệ.

-	 Thiết kế mô hình biểu diễn xử lý (Data Flow 

Diagram - DFD).

-	 Biểu diễn các ràng buộc toàn vẹn có trong mô 

hình dữ liệu.

-	 Thiết kế giao diện và diễn giải các xử lý cho hệ 

thống thông tin quản lý Website, App Mobile Bán 

Đồng hồ.

-	 Cài đặt cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh trên 2 nền tảng: 

Website và App Mobile.

42

Nghiên cứu các lỗi bảo 

mật phổ biến trên các thiết 

bị Camera và các phương 

thức tấn công thông dụng

ThS. Trần Đắc Tốt

-	 Tìm hiểu cơ chế hoạt động và cấu trúc phần 

cứng, Firmware của thiết bị Camera.

-	 Nghiên cứu các lỗi bảo mật phổ biến trên các 

thiết bị Camera.

-	 Nghiên cứu các phương thức tấn công thông 

dụng trên thiết bị Camera. 

-	 Triển khai Thực nghiệm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Thanh
Huy

Trần Văn Thọ

`

-	 Rèn luyện kỹ năng tự học, đọc tài liệu, làm việc 

nhóm.

-	 Tìm hiểu ASP.NET/Java/PHP, Android để xây 

dựng ứng dụng bán hàng.

-	 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, vận 

hành Website và App Mobile bán hàng.

-	 Xây dựng CSDL lưu trữ trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/…

-	 Khảo sát hệ thống thông tin quản lý Website 

bán hàng:

+ 	Tìm hiểu nghiệp vụ và trình bày chi tiết dữ liệu 

khảo sát hệ thống thông tin Website bán hàng, xác 

định yêu cầu hệ thống.

+	 Lập mô hình biểu diễn quy trình nghiệp vụ (sơ 

đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động, sơ đồ 

tương tác).

+	 Thiết kế sơ đồ tuần tự cho các chức năng trong 

hệ thống.

-	 Thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm 

(Conceptual Data Model – CDM) và lập sưu liệu 

cho mô hình.

- 	Chuyển mô hình biểu diễn dữ liệu sang mô 

hình dữ liệu quan hệ.

-	 Thiết kế mô hình biểu diễn xử lý (Data Flow 

Diagram - DFD).

-	 Biểu diễn các ràng buộc toàn vẹn có trong mô 

hình dữ liệu.

-	 Thiết kế giao diện và diễn giải các xử lý cho hệ 

thống thông tin quản lý Website, App Mobile Bán 

Đồng hồ.

-	 Cài đặt cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh trên 2 nền tảng: 

Website và App Mobile.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Phan Đức Tài

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Trịnh Nhật Hào
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Xây dựng hệ thống phần 

mềm quản lý và hỗ trợ 

mua bán các mặt hàng 

điện dân dụng

ThS Nguyễn Thị 

Bích Ngân

Tìm hiểu công nghệ Web (AngularJS, PHP,…), 

công nghệ xây dựng WebAPI (Node JS, .NET 

core), lập trình di động (Android, React 

Native,…). Chọn lựa

công nghệ thực hiện để xây dựng hệ thống phần 

mềm quản lý và hỗ trợ mua bán các mặt hàng điện 

dân dụng.

Ứng dụng di động thực hiện được các chức năng:

-  Đăng nhập tài khoản

- Tìm kiếm thông tin các mặt hàng

nhân viên thu ngân.

- Website thực hiện các chức năng 

Phần user

- Quảng bá thông tin sản phẩm.

- Cho khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Phần Admin:

- Quản lý danh mục: sản phẩm, nhân viên, khách 

hàng, hóa đơn

- Nhập hàng, phân loại hàng.

- Đặt/bán hàng cho khách.

- Đổi trả hàng.

- Thống kê báo cáo.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Hữu 

Tứ
Hải

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Dương Tôn Nguyên

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Phan Tại Thắng

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Hữu Nghiêm
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Xây dựng hệ thống phần 

mềm hỗ trợ các công ty 

xây dựng quản lý nhân 

công và công trình

ThS Nguyễn Thị 

Bích Ngân

`Tìm hiểu công nghệ Web (AngularJS, PHP,…), 

công nghệ xây dựng WebAPI (Node JS, .NET 

core), lập trình di động (Android, React 

Native,…). Chọn lựa công nghệ thực hiện để xây 

dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ các công ty xây

dựng quản lý nhân công và công trình.

Ứng dụng di động dành cho giám sát công trình 

thực hiện được các chức năng:

+ Chấm công nhân công.

+ Báo cáo tiến độ công trình.

+ Tình hình sử dụng vật tư, nhu cầu vật tư.

- Web app thực hiện chức năng:

+ Phân quyền người dùng.

+ Quản lý thông tin danh mục: nhân công, chủ đầu 

tư, công trình.

+ Thống kê báo cáo.

46
Ứng dụng mạng riêng ảo 

trong điện toán đám mây

ThS. Phạm Tuấn 

Khiêm

`

- Tìm hiểu về điện toán đám mây.

- Tìm hiểu về mạng riêng ảo.

- Tìm hiểu về VPC (Virtual Private Cloud).

- Triển khai hệ thống mạng sử dụng VPC.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Tâm Uyên Trang
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Xây dựng phần mềm quản 

lý phòng thí nghiệm tại 

các đơn vị thuộc trường 

Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm Tp. Hồ Chí 

Minh

Đinh Thị Mận

Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý 

phòng thí nghiệm tại các đơn vị thuộc trường Đại 

học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. 

Hệ thống cần thực hiện được các chức năng sau:

− 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, 

sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng

− 	Nghiệp vụ: 

+	 Quản lý các đơn vị được phân công quản lý 

phòng thí nghiệm.

+	 Quản lý lịch làm việc của nhân viên quản lý 

phòng thí nghiệm

+	 Quản lý lịch giảng dạy các lớp chính quy, các 

lớp ngắn hạn, lịch nghiên cứu tại phòng thí nghiệm 

của giáo viên và sinh viên.

+	 Quản lý phòng thí nghiệm, dụng cụ, thiết bị, 

vật tư, hóa chất.

+	 Quản lý lập dự trù, duyệt dự trù dụng cụ, thiết 

bị, vật tư, hóa chất.

+	 Quản lý cấp phát dụng cụ, thiết bị, vật tư, hóa 

chất.

+	 Quản lý lịch sử dụng phòng, vật tư, dụng cụ, 

thiết bị, hóa chất.

+	 Quản lý thu hồi phòng, dụng cụ, thiết bị sau 

khi kết thúc học phần.

+	 Tự động gửi email thông báo kết quả đăng ký 

lịch nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của giáo viên 

và sinh viên

+	 Báo cáo thống kê: danh sách học phần thí 

nghiệm và số nhóm giảng dạy của mỗi học phần 

trong từng học kỳ, giáo viên giảng dạy, tình trạng 

dụng phòng thí nghiệm, tình trạng dụng cụ, thiết 

bị, hóa chất, thống kê dụng cụ hư hỏng sau các 

buổi học.

+ 	Tìm kiếm: lịch sử dụng phòng, lịch dạy của giáo 

viên, lịch dạy các học phần, trình trạng sử dụng 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Tấn Trung

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trịnh Hoài Nam

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Ngô Ngọc Sinh

47

Xây dựng phần mềm quản 

lý phòng thí nghiệm tại 

các đơn vị thuộc trường 

Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm Tp. Hồ Chí 

Minh

Đinh Thị Mận

Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý 

phòng thí nghiệm tại các đơn vị thuộc trường Đại 

học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. 

Hệ thống cần thực hiện được các chức năng sau:

− 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, 

sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng

− 	Nghiệp vụ: 

+	 Quản lý các đơn vị được phân công quản lý 

phòng thí nghiệm.

+	 Quản lý lịch làm việc của nhân viên quản lý 

phòng thí nghiệm

+	 Quản lý lịch giảng dạy các lớp chính quy, các 

lớp ngắn hạn, lịch nghiên cứu tại phòng thí nghiệm 

của giáo viên và sinh viên.

+	 Quản lý phòng thí nghiệm, dụng cụ, thiết bị, 

vật tư, hóa chất.

+	 Quản lý lập dự trù, duyệt dự trù dụng cụ, thiết 

bị, vật tư, hóa chất.

+	 Quản lý cấp phát dụng cụ, thiết bị, vật tư, hóa 

chất.

+	 Quản lý lịch sử dụng phòng, vật tư, dụng cụ, 

thiết bị, hóa chất.

+	 Quản lý thu hồi phòng, dụng cụ, thiết bị sau 

khi kết thúc học phần.

+	 Tự động gửi email thông báo kết quả đăng ký 

lịch nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của giáo viên 

và sinh viên

+	 Báo cáo thống kê: danh sách học phần thí 

nghiệm và số nhóm giảng dạy của mỗi học phần 

trong từng học kỳ, giáo viên giảng dạy, tình trạng 

dụng phòng thí nghiệm, tình trạng dụng cụ, thiết 

bị, hóa chất, thống kê dụng cụ hư hỏng sau các 

buổi học.

+ 	Tìm kiếm: lịch sử dụng phòng, lịch dạy của giáo 

viên, lịch dạy các học phần, trình trạng sử dụng 

48

Đánh giá và thực nghiệm 

bảo mật hệ thống mạng- 

Sử dụng Kali Linux.

Nguyễn Thị Hồng 

Thảo

-	Tìm hiểu SQL Injection , nhận diện điểm yếu 

SQL Injection trong ứng dụng web.

-	Cơ chế  truy vấn, phân tích kỹ thuật tấn công SQL 

Injection

-	Tìm hiểu các cách phòng chống SQL-Injection: 

viết lại đường dẫn, sử dụng hàm, store procedure, 

mod security…  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Thanh
Tấn

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Trãi

07DHT

H5

Công 

nghệ 

thông tin

Ngô Hoàng Thiên

07DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Thành

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Hồng Quang

49

Nghiên cứu việc áp dụng 

Chuẩn OpenVAS để scan 

phát hiện các lỗi 

(vulnerabilities) trên các 

thiết bị Camera;

ThS. Trần Đắc Tốt

`-	 Tìm hiểu cơ chế hoạt động và cấu trúc phần 

cứng, Firmware của thiết bị Camera.

-	 Nghiên cứu Chuẩn OpenVAS. 

-	 Nghiên cứu các phương thức tấn công thông 

dụng trên thiết bị Camera.

-	 Triển khai Chuẩn OpenVAS để scan phát hiện 

các lỗi (vulnerabilities) trên các thiết bị Camera.

50

Ứng dụng kỹ thuật gom 

cụm để xây dựng trang 

web tư vấn lựa chọn 

chuyên ngành cho sinh 

viên.

Trần Như Ý

`Tìm hiểu ứng dụng kĩ thuật gọm cụm gồm k-

mean, k-NN,...từ dữ liệu điểm sinh viên khoa 

CNTT để xây dựng trang web tư vấn cho sinh viên 

lựa chọn chuyên ngành.

+	 Tìm hiểu các kỹ thuật gom cụm dữ liệu

+	 Thu thập bộ dữ liệu điểm sinh viên.

+	 Mô tả bộ dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, làm sạch dữ 

liệu

+ 	Phân tích thiết kế hệ thống

+	 Xây dựng trang web tư vấn lựa chọn chuyên 

ngành cho sinh viên.

51
Xây dựng phần mềm quản 

lý Resort.

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

Chức năng chính của phần mềm quản lý Resort:

- Quản lý đặt phòng.

- Quản lý buồng phòng.

- Quản lý sử dụng dịch vụ. 

- Quản lý nhân viên, lịch làm việc và phân công 

nhiệm vụ.

- Quản lý nhà hàng trong resort.

- Quản lý chương trình khuyến mãi, marketing, ….

- Báo cáo doanh thu bộ phận buồng (doanh thu 

phòng, doanh thu minibar, doanh thu giặt là,…) , 

tình hình sử dụng phòng,….

- Khách hàng xem thông tin tình trạng phòng và 

đặt phòng qua App di động.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Thị 

Thanh
Vân

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Thị 

Thùy
Dương

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Thị 

Ngọc
Ty

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Hồ Anh Kiệt

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Văn Thắng

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Thanh Điền

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Ngọc Lân

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Quốc Khánh

51
Xây dựng phần mềm quản 

lý Resort.

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

Chức năng chính của phần mềm quản lý Resort:

- Quản lý đặt phòng.

- Quản lý buồng phòng.

- Quản lý sử dụng dịch vụ. 

- Quản lý nhân viên, lịch làm việc và phân công 

nhiệm vụ.

- Quản lý nhà hàng trong resort.

- Quản lý chương trình khuyến mãi, marketing, ….

- Báo cáo doanh thu bộ phận buồng (doanh thu 

phòng, doanh thu minibar, doanh thu giặt là,…) , 

tình hình sử dụng phòng,….

- Khách hàng xem thông tin tình trạng phòng và 

đặt phòng qua App di động.

52
Quản lý điểm học sinh 

phổ thông

Huỳnh Thị Châu 

Lan

Đề tài thực hiện các yêu cầu sau: Quản lý người 

dùng; Quản lý cán bộ công nhân viên của trường; 

Thực hiện tra cứu được thông tin học sinh; Quản 

lý được điểm của học sinh theo từng học kỳ và cả 

năm; Đánh giá xếp loại học lực; In ấn bảng điểm; 

Thống kê báo cáo.

53
Tìm hiểu và xây dựng hệ 

thống mạng ảo với GNS3

ThS. Phạm Tuấn 

Khiêm

`

- Tìm hiểu về GNS3.

- Tìm hiểu về hệ thống mạng.

- Xây dựng một hệ thống mạng sử dụng GNS3.

54

Xây dựng chương trình 

minh họa quản lý bộ nhớ 

ảo

ThS. Phạm Tuấn 

Khiêm

`

- Tìm hiểu về bộ nhớ ảo.

- Phân tích các phương pháp quản lý bộ nhớ ảo.

- Viết ứng dụng minh họa.

- Sử dụng ngôn ngữ Java hoặc C#.

55

Xây dựng mô hình, phân 

tích, giải pháp an toàn cho 

mạng thế hệ mới SDN.

Đinh Huy Hoàng

`- Tìm hiểu mô hình mạng SDN.

  - Tìm hiểu phương pháp bảo mật cho mạng SDN.

  - Xây dựng mạng SDN với VMware NSX.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Ngọc Hiền

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Thị 

Phương
Uyên

55

Xây dựng mô hình, phân 

tích, giải pháp an toàn cho 

mạng thế hệ mới SDN.

Đinh Huy Hoàng

`- Tìm hiểu mô hình mạng SDN.

  - Tìm hiểu phương pháp bảo mật cho mạng SDN.

  - Xây dựng mạng SDN với VMware NSX.

56
Xây dựng ứng dụng quản 

lý Bán Máy vi tính.
Trần Văn Thọ

`

- 	Rèn luyện kỹ năng tự học, đọc tài liệu, làm việc 

nhóm.

-	 Tìm hiểu ASP.NET/Java/PHP, Android để xây 

dựng ứng dụng bán hàng.

-	 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, vận 

hành Website và App Mobile bán hàng.

-	 Xây dựng CSDL lưu trữ trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

- 	Khảo sát hệ thống thông tin quản lý Website 

bán hàng:

-	 Tìm hiểu nghiệp vụ và trình bày chi tiết dữ liệu 

khảo sát hệ thống thông tin Website bán hàng, xác 

định yêu cầu hệ thống.

-	 Lập mô hình biểu diễn quy trình nghiệp vụ (sơ 

đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động, sơ đồ 

tương tác).

-	 Thiết kế sơ đồ tuần tự cho các chức năng trong 

hệ thống.

-	 Thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm 

(Conceptual Data Model CDM) và lập sưu liệu 

cho mô hình.

-	 Chuyển mô hình biểu diễn dữ liệu sang mô 

hình dữ liệu quan hệ.

-	 Thiết kế mô hình biểu diễn xử lý (Data Flow 

Diagram - DFD).

-	 Biểu diễn các ràng buộc toàn vẹn có trong mô 

hình dữ liệu.

-	 Thiết kế giao diện và diễn giải các xử lý cho hệ 

thống thông tin quản lý Website, App Mobile Bán 

Máy vi tính.

-	 Cài đặt cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	 Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh trên 2 nền tảng: 

Website và App Mobile.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Xuân Nhật

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Phan Thị 

Cẩm
Yên

56
Xây dựng ứng dụng quản 

lý Bán Máy vi tính.
Trần Văn Thọ

`

- 	Rèn luyện kỹ năng tự học, đọc tài liệu, làm việc 

nhóm.

-	 Tìm hiểu ASP.NET/Java/PHP, Android để xây 

dựng ứng dụng bán hàng.

-	 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, vận 

hành Website và App Mobile bán hàng.

-	 Xây dựng CSDL lưu trữ trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

- 	Khảo sát hệ thống thông tin quản lý Website 

bán hàng:

-	 Tìm hiểu nghiệp vụ và trình bày chi tiết dữ liệu 

khảo sát hệ thống thông tin Website bán hàng, xác 

định yêu cầu hệ thống.

-	 Lập mô hình biểu diễn quy trình nghiệp vụ (sơ 

đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động, sơ đồ 

tương tác).

-	 Thiết kế sơ đồ tuần tự cho các chức năng trong 

hệ thống.

-	 Thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm 

(Conceptual Data Model CDM) và lập sưu liệu 

cho mô hình.

-	 Chuyển mô hình biểu diễn dữ liệu sang mô 

hình dữ liệu quan hệ.

-	 Thiết kế mô hình biểu diễn xử lý (Data Flow 

Diagram - DFD).

-	 Biểu diễn các ràng buộc toàn vẹn có trong mô 

hình dữ liệu.

-	 Thiết kế giao diện và diễn giải các xử lý cho hệ 

thống thông tin quản lý Website, App Mobile Bán 

Máy vi tính.

-	 Cài đặt cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	 Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh trên 2 nền tảng: 

Website và App Mobile.

57

Xây dựng website mua 

bán điện thoại tại cửa hàng 

FPT.

Nguyễn Thị Thu 

Tâm

`

− 	Xây dựng website mua bán điện thoại tại cửa 

hàng FPT với các yêu cầu chức năng sau:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Quản lý nhân viên, quản lý khách hàng.

. Quản lý hàng nhập kho, hàng bán, hàng tồn kho.

. 	Quản lý các danh mục sản phẩm.

. 	Quản lý thông tin bảo hành, khuyến mãi sản 

phẩm.

. 	Tìm kiếm, xác nhận đơn hàng, lập hóa đơn thanh 

toán.

+ 	Tạo chatbot để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

+ 	Cài đặt App di động cho phép khách hàng đặt 

sản phẩm online.

+ 	Thống kê báo cáo.

+ 	Hướng dẫn sử dụng.

−	 Upload website lên host.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Kim Phụng

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Xây dựng ứng dụng quản 

lý Bán sách

Đặng Thị 

Ngọc
Nữ

57

Xây dựng website mua 

bán điện thoại tại cửa hàng 

FPT.

Nguyễn Thị Thu 

Tâm

`

− 	Xây dựng website mua bán điện thoại tại cửa 

hàng FPT với các yêu cầu chức năng sau:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Quản lý nhân viên, quản lý khách hàng.

. Quản lý hàng nhập kho, hàng bán, hàng tồn kho.

. 	Quản lý các danh mục sản phẩm.

. 	Quản lý thông tin bảo hành, khuyến mãi sản 

phẩm.

. 	Tìm kiếm, xác nhận đơn hàng, lập hóa đơn thanh 

toán.

+ 	Tạo chatbot để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

+ 	Cài đặt App di động cho phép khách hàng đặt 

sản phẩm online.

+ 	Thống kê báo cáo.

+ 	Hướng dẫn sử dụng.

−	 Upload website lên host.

58 Trần Văn Thọ

`

-	 Rèn luyện kỹ năng tự học, đọc tài liệu, làm việc 

nhóm.

-	 Tìm hiểu ASP.NET/Java/PHP, Android để xây 

dựng ứng dụng bán hàng.

- 	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, vận 

hành Website và App Mobile bán hàng.

-	 Xây dựng CSDL lưu trữ trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

- 	Khảo sát hệ thống thông tin quản lý Website 

bán hàng:

+	 Tìm hiểu nghiệp vụ và trình bày chi tiết dữ liệu 

khảo sát hệ thống thông tin Website bán hàng, xác 

định yêu cầu hệ thống.

+ 	Lập mô hình biểu diễn quy trình nghiệp vụ (sơ 

đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động, sơ đồ 

tương tác).

+ 	Thiết kế sơ đồ tuần tự cho các chức năng trong 

hệ thống.

-	 Thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm 

(Conceptual Data Model – CDM) và lập sưu liệu 

cho mô hình.

-	 Chuyển mô hình biểu diễn dữ liệu sang mô 

hình dữ liệu quan hệ.

-	 Thiết kế mô hình biểu diễn xử lý (Data Flow 

Diagram - DFD).

-	 Biểu diễn các ràng buộc toàn vẹn có trong mô 

hình dữ liệu.

- 	Thiết kế giao diện và diễn giải các xử lý cho hệ 

thống thông tin quản lý Website, App Mobile Bán 

sách và văn phòng phẩm.

-	 Cài đặt cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	 Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh trên 2 nền tảng: 

Website và App Mobile.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Hoàng Ánh

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Minh Khánh

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Hửu Phúc

58 Trần Văn Thọ

`

-	 Rèn luyện kỹ năng tự học, đọc tài liệu, làm việc 

nhóm.

-	 Tìm hiểu ASP.NET/Java/PHP, Android để xây 

dựng ứng dụng bán hàng.

- 	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, vận 

hành Website và App Mobile bán hàng.

-	 Xây dựng CSDL lưu trữ trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

- 	Khảo sát hệ thống thông tin quản lý Website 

bán hàng:

+	 Tìm hiểu nghiệp vụ và trình bày chi tiết dữ liệu 

khảo sát hệ thống thông tin Website bán hàng, xác 

định yêu cầu hệ thống.

+ 	Lập mô hình biểu diễn quy trình nghiệp vụ (sơ 

đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động, sơ đồ 

tương tác).

+ 	Thiết kế sơ đồ tuần tự cho các chức năng trong 

hệ thống.

-	 Thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm 

(Conceptual Data Model – CDM) và lập sưu liệu 

cho mô hình.

-	 Chuyển mô hình biểu diễn dữ liệu sang mô 

hình dữ liệu quan hệ.

-	 Thiết kế mô hình biểu diễn xử lý (Data Flow 

Diagram - DFD).

-	 Biểu diễn các ràng buộc toàn vẹn có trong mô 

hình dữ liệu.

- 	Thiết kế giao diện và diễn giải các xử lý cho hệ 

thống thông tin quản lý Website, App Mobile Bán 

sách và văn phòng phẩm.

-	 Cài đặt cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	 Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh trên 2 nền tảng: 

Website và App Mobile.

59
Xây dựng website cung 

cấp dịch vụ giúp việc nhà.
Mạnh Thiên Lý

- Tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ, phân tích thiết kế hệ 

thống và xây dựng website bao gồm các chức năng 

sau: Quản lý nhân viên; Quản lý khách hàng; 

Quản lý dịch vụ, loại dịch vụ; Quản lý đăng ký 

dịch vụ;  Tìm kiếm, thống kê báo cáo.

- Xây dựng App trên Mobile hỗ trợ khách hàng 

đăng ký dịch vụ, nhận thông báo và phản hồi 

thông tin.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Phi Nhung

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Đỗ Thị Hồng Thắm

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Tấn

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Đỗ Tấn Phát

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Đào Trần 

Thanh
Đông

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Như Hoàng

60

Xây dựng phần mềm quản 

lý đề tài đồ án, khóa luận 

tại khoa Công nghệ thông 

tin.

Nguyễn Văn Lễ

Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý 

đề tài đồ án, khóa luận với các chức năng: Quản trị 

người dùng, quản lý việc đăng ký đồ án online, xét 

duyệt đề tài, cập nhật kết quả thực hiện đề tài, 

quản lý việc chấm hội đồng khóa luận và xuất các 

báo cáo thống kê tương ứng.

61

Tìm hiểu Kubernetes, triển 

khai microservices với 

docker.

ThS. Trần Thị 

Bích Vân

`

- Tìm hiểu về Kubernetes.

- Tìm hiểu microservices.

- Triển khai ứng dụng minh họa với docker. 

62

Tìm hiểu giải pháp an toàn 

thông tin cho cổng thông 

tin điện tử trường Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm 

TPHCM.

Phạm Nguyễn 

Huy Phương

`

- Tìm hiểu về an toàn thông tin và cổng thông tin 

điện tử trực tuyến HUFI.

- Tìm hiểu các biện pháp cơ bản phòng chống, tấn 

công ATTT vào hệ thống.

- Đề xuất giải pháp ATTT.

- Triển khai thực nghiệm, đánh giá kết quả.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Ngô Tiến Thanh

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Võ Nguyễn 

Hải
Đăng

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Hoàng Ngọc 

Thành
Nam

63

Xây dựng hệ thống quản 

lý tài sản cố định tại 

doanh nghiệp

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

`

Xây dựng hệ thống quản lý tài sản cố định tại 

doanh nghiệp với các chức năng chính:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản từ cấp đơn 

vị, quản lý quá trình mua sắm từ việc lập phiếu 

yêu cầu mua sắm, đặt hàng nhà cung cấp đến nhập 

tài sản về kho.

. Quản lý các danh mục liên quan đến tài sản như: 

nhà cung cấp, danh mục tài sản, loại tài sản, đơn vị 

sử dụng tài sản, nhân viên sử dụng tài sản.

. Quản lý các thông tin chi tiết về tài sản: nhà sản 

xuất, năm sản xuất, các thông tin thông số kỹ 

thuật, công suất hoạt động,…

. Quản lý vòng đời khai thác sử dụng tài sản từ 

nhập mới, cấp phát sử dụng, in nhãn, điều chuyển, 

thu hồi, sửa chữa, kiểm kê và thanh lý tài sản. 

Nhắc lịch bảo trì tài sản khi đến hạn.

. Tìm kiếm, thống kê.

64

Xây dựng giải pháp và thi 

công hệ thống wifi 

marketing tại căn hộ mini 

trên thiết bị HomeWifi

Nguyễn Văn Tùng

`

`- Tìm hiểu giải pháp về Wifi Marketing

 - Thi công và cấu hình hệ thống wifi

 - Phân tích về chi phí tài chính đầu tư hệ thống 

Wifi Marketing

 - Xây dựng trang web marketing khi kế nối wiifi

 - Xây dựng hệ thống từ server đến client trên hệ 

thống homewifi

 - Xây dựng hệ thống kiểm soát tài khoản truy cập

 - Xây dựng cách thức quản lý user, quy định dụng 

lượng định mức cho từng đối tượng người dùng 

wifi.

 - Lắp đặt vận hành trực tiếp tại cơ sở sử dụng

 - Đánh giá tần suất kế nối hệ thống trên ứng dụng 

web hoặc mobile.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Nguyễn Tỉ Phú

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Hứa Tôn Đạt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Nhật Lâm

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Trang Tấn Nhựt

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Võ 

Tuấn
Thành

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Hồ Văn Đạt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Hải Nam

64

Xây dựng giải pháp và thi 

công hệ thống wifi 

marketing tại căn hộ mini 

trên thiết bị HomeWifi

Nguyễn Văn Tùng

`

`- Tìm hiểu giải pháp về Wifi Marketing

 - Thi công và cấu hình hệ thống wifi

 - Phân tích về chi phí tài chính đầu tư hệ thống 

Wifi Marketing

 - Xây dựng trang web marketing khi kế nối wiifi

 - Xây dựng hệ thống từ server đến client trên hệ 

thống homewifi

 - Xây dựng hệ thống kiểm soát tài khoản truy cập

 - Xây dựng cách thức quản lý user, quy định dụng 

lượng định mức cho từng đối tượng người dùng 

wifi.

 - Lắp đặt vận hành trực tiếp tại cơ sở sử dụng

 - Đánh giá tần suất kế nối hệ thống trên ứng dụng 

web hoặc mobile.

65

Xây dựng ứng dụng quản 

lý thư viện tại trương 

CNTP.

Vũ Văn Vinh

`

- Tìm hiểu nghiệp vụ về quản lý thư viện.

- Quản lý mượn trả sách tại thư viện trường CNTP.

- Xây dựng ứng dụng quản lý mượn trả tại Thư 

viện.

- Xây dựng app moblie quản lý mượn trả tại thư 

viện.

66

Thiết kế xây dựng mô hình 

mạng dựa trên an toàn 

Zero Trust.

Đinh Huy Hoàng

`

- Tìm hiểu mô hình mạng Zero Trust.

-  Phương thức xây dựng và quản lý hệ thống 

mạng Zero Trust.

- Mô phỏng hệ thống mạng Zero Trust.

67

Xây dựng ứng dụng gợi ý 

tư vấn thực tập nghề 

nghiệp cho sinh viên dựa 

trên điểm số.

Ngô Dương Hà

`

- Tìm hiểu ứng dụng kĩ thuật gọm cụm: k-mean, k-

NN/...

- Thu thập dữ liệu điểm sinh viên.

- Thu thập dữ liệu vị trí thực tập của sinh viên.

- Mô tả bộ dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, làm sạch dữ 

liệu

- Phân tích, thiết kế được hệ thống

- Xây dựng trang web gợi ý tư vấn cho sinh viên 

lựa chọn thực tập nghề nghiệp phù hợp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Võ Hoàng Phúc

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Thị 

Kim
Tuyến

68

Xây dựng hệ thống tìm 

kiếm và đặt vé tàu lửa trực 

tuyến của công ty Đường 

Sắt Việt Nam

Nguyễn Thị Bích 

Ngân

`Tìm hiểu công nghệ Web (AngularJS, PHP,…), 

công nghệ xây dựng WebAPI (Node JS, .NET 

core), lập trình di động (Android, React 

Native,…). Chọn lựa công nghệ thực hiện để xây 

dựng hệ thống tìm kiếm và đặt vé tàu lửa trực 

tuyến của công ty Đường Sắt Việt Nam.

- Ứng dụng di động dành cho khách hàng thực 

hiện được các chức năng:

. Tìm kiếm thông tin tuyến, chuyến tàu

. Tìm kiếm thông tin vé.

. Đặt vé.

- Website thực hiện các chức năng

Phần user

. Tìm kiếm thông tin tuyến, chuyến tàu

. Tìm kiếm thông tin vé.

. Đặt vé.

Phần Admin:

. Quản lý danh mục: tuyến tàu, chuyến tàu, vé tàu, 

khách hàng

. Thực hiện quy trình đặt vé/đổi vé/hủy vé

. Thống kê báo cáo.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Trần 

Phước
Vinh

69

Xây dựng ứng dụng quản 

lý Đặt tiệc và Thanh toán 

tại nhà hàng

Trần Văn Thọ

`

- 	Rèn luyện kỹ năng tự học, đọc tài liệu, làm việc 

nhóm.

-	 Tìm hiểu ASP.NET/Java/PHP, Android để xây 

dựng ứng dụng đặt tiệc.

- 	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, vận 

hành Website và App Mobile đặt tiệc.

- 	Xây dựng CSDL lưu trữ trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	 Khảo sát hệ thống thông tin quản lý Website 

đặt tiệc:

+	 Tìm hiểu nghiệp vụ và trình bày chi tiết dữ liệu 

khảo sát hệ thống thông tin Website đặt tiệc, xác 

định yêu cầu hệ thống.

+ 	Lập mô hình biểu diễn quy trình nghiệp vụ (sơ 

đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động, sơ đồ 

tương tác).

+	 Thiết kế sơ đồ tuần tự cho các chức năng trong 

hệ thống.

-	 Thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm 

(Conceptual Data Model – CDM) và lập sưu liệu 

cho mô hình.

-	 Chuyển mô hình biểu diễn dữ liệu sang mô 

hình dữ liệu quan hệ.

- 	Thiết kế mô hình biểu diễn xử lý (Data Flow 

Diagram - DFD).

- 	Biểu diễn các ràng buộc toàn vẹn có trong mô 

hình dữ liệu.

-	 Thiết kế giao diện và diễn giải các xử lý cho hệ 

thống thông tin quản lý Website, App Mobile Tiệc 

tại nhà hàng.

-	 Cài đặt cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh trên 2 nền tảng: 

Website và App Mobile.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Hữu 

Ngọc
Lâm

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Hứa Đăng Khôi

69

Xây dựng ứng dụng quản 

lý Đặt tiệc và Thanh toán 

tại nhà hàng

Trần Văn Thọ

`

- 	Rèn luyện kỹ năng tự học, đọc tài liệu, làm việc 

nhóm.

-	 Tìm hiểu ASP.NET/Java/PHP, Android để xây 

dựng ứng dụng đặt tiệc.

- 	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, vận 

hành Website và App Mobile đặt tiệc.

- 	Xây dựng CSDL lưu trữ trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	 Khảo sát hệ thống thông tin quản lý Website 

đặt tiệc:

+	 Tìm hiểu nghiệp vụ và trình bày chi tiết dữ liệu 

khảo sát hệ thống thông tin Website đặt tiệc, xác 

định yêu cầu hệ thống.

+ 	Lập mô hình biểu diễn quy trình nghiệp vụ (sơ 

đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động, sơ đồ 

tương tác).

+	 Thiết kế sơ đồ tuần tự cho các chức năng trong 

hệ thống.

-	 Thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm 

(Conceptual Data Model – CDM) và lập sưu liệu 

cho mô hình.

-	 Chuyển mô hình biểu diễn dữ liệu sang mô 

hình dữ liệu quan hệ.

- 	Thiết kế mô hình biểu diễn xử lý (Data Flow 

Diagram - DFD).

- 	Biểu diễn các ràng buộc toàn vẹn có trong mô 

hình dữ liệu.

-	 Thiết kế giao diện và diễn giải các xử lý cho hệ 

thống thông tin quản lý Website, App Mobile Tiệc 

tại nhà hàng.

-	 Cài đặt cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị 

MySQL/SQL Server/….

-	Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh trên 2 nền tảng: 

Website và App Mobile.

70

Xây dựng hệ thống quản 

lý thiết bị dạy học tại 

trường trung học phổ 

thông Bùi Thị Xuân

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

`

Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị dạy học tại 

trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân gồm các 

chức năng sau:

- Quản lý nhân viên.

- Quản lý nhà cung cấp.

- Quản lý việc đăng ký mua thiết bị dạy học.

- Quản lý thanh lý thiết bị.

- Quản lý lịch bảo trì thiết bị (máy chiếu, hệ thống 

âm thanh, ròng rọc,...).

- Quản lý mượn, trả thiết bị dạy học (bảng đồ, kính 

hiển vi, ...)

- Quản lý phản hồi của giáo viên về tình trạng thiết 

bị (máy chiếu, micro hư,...).

- App di động cho nhân viên, giáo viên phản ánh 

tình trạng thiết bị theo từng phòng học.

- Thống kê, báo cáo.

- Quản trị người dùng, phân quyền.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Tấn Tính

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Đức Thông

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trương Quốc Phong

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

 Xây dựng Website quản 

lý kinh doanh khóa học 

trực tuyến

Lý Xuân Thành

70

Xây dựng hệ thống quản 

lý thiết bị dạy học tại 

trường trung học phổ 

thông Bùi Thị Xuân

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

`

Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị dạy học tại 

trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân gồm các 

chức năng sau:

- Quản lý nhân viên.

- Quản lý nhà cung cấp.

- Quản lý việc đăng ký mua thiết bị dạy học.

- Quản lý thanh lý thiết bị.

- Quản lý lịch bảo trì thiết bị (máy chiếu, hệ thống 

âm thanh, ròng rọc,...).

- Quản lý mượn, trả thiết bị dạy học (bảng đồ, kính 

hiển vi, ...)

- Quản lý phản hồi của giáo viên về tình trạng thiết 

bị (máy chiếu, micro hư,...).

- App di động cho nhân viên, giáo viên phản ánh 

tình trạng thiết bị theo từng phòng học.

- Thống kê, báo cáo.

- Quản trị người dùng, phân quyền.

71

Xây dựng hệ thống 

Chatbot hỗ trợ trả lời tự 

động các câu hỏi của sinh 

viên cho Đoàn Thanh 

Niên - Hội sinh viên 

trường ĐH CNTP TPHCM

Nguyễn Thế Hữu

`

- Nghiên cứu mô hình Chatbot.

- Tìm hiểu ngôn ngữ Python.

- Sử dụng được FrameWork (BERT) để triển khai 

ứng dụng. 

- Thu thập dữ liệu cho Chatbot tại Đoàn Thanh 

Niên – Hội sinh viên  tại trường ĐH CNTP 

TPHCM bằng phương pháp thủ công và bán thủ 

công.

- Định dạng chuẩn hóa dữ liệu: Sửa lỗi chính tả, 

tách câu, tách từ.

- Nghiên cứu các kiến thức nền tảng về NLP có 

liên quan đến Chatbot.

72
Nguyễn Thị Thu 

Tâm

`

`

−	 Xây dựng Website quản lý kinh doanh khóa học 

trực tuyến với các yêu cầu chức năng sau:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+ 	Nghiệp vụ: 

. 	Quản lý học viên: Học những khóa học đã mua, 

thanh toán khóa học mới

. Quản lý giảng viên: Quản trị khóa học (thêm, 

xóa, sửa), tạo các voucher giảm giá, combo 

voucher.

. Quản lý danh mục các khóa học (thêm, xóa, sửa 

khóa học,...)

. Quản lý các danh mục khuyến mãi.

. Tìm kiếm, đăng ký khóa học, thanh toán online.

. Thống kê doanh thu, báo cáo.

. 	Xây dựng chatbot để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

. Xây dựng App di động quảng cáo các khóa học 

trực tuyến.

+	 Hướng dẫn sử dụng.

− 	Upload website lên host.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Bảo Long

73
07DHT

H5

Công 

nghệ 

thông tin

Xây dựng website quản lý 

nhà sách Nguyễn Văn Cừ 

Nguyễn 

Phạm Tường
Vi

Nguyễn Thị Thu 

Tâm

`

- Xây dựng website quản lý nhà sách Nguyễn Văn 

Cừ với các yêu cầu chức năng sau:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ:

. Quản lý danh mục sách.

. Quản lý danh mục văn phòng phẩm.

. 	Quản lý hàng nhập kho, hàng bán, hàng tồn.

. Quản lý hàng khuyến mãi.

. Tìm kiếm, xác nhận đơn hàng, lập hóa đơn thanh 

toán.

+	 Tạo chatbot để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

+	 Cài đặt App di động cho phép khách hàng đặt 

sản phẩm online.

+ 	Thống kê báo cáo.

+	 Hướng dẫn sử dụng.

- 	Upload website lên host.

72
Nguyễn Thị Thu 

Tâm

`

`

−	 Xây dựng Website quản lý kinh doanh khóa học 

trực tuyến với các yêu cầu chức năng sau:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+ 	Nghiệp vụ: 

. 	Quản lý học viên: Học những khóa học đã mua, 

thanh toán khóa học mới

. Quản lý giảng viên: Quản trị khóa học (thêm, 

xóa, sửa), tạo các voucher giảm giá, combo 

voucher.

. Quản lý danh mục các khóa học (thêm, xóa, sửa 

khóa học,...)

. Quản lý các danh mục khuyến mãi.

. Tìm kiếm, đăng ký khóa học, thanh toán online.

. Thống kê doanh thu, báo cáo.

. 	Xây dựng chatbot để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

. Xây dựng App di động quảng cáo các khóa học 

trực tuyến.

+	 Hướng dẫn sử dụng.

− 	Upload website lên host.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Xây dựng hệ thống 

website quản lý lưu trữ hồ 

sơ kiểm định tại khoa 

CNTT

Nguyễn Võ 

Thanh
Duy

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Trần Duy Nhất

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Quốc Huy

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Văn Hải

74 Nguyễn Hải Yến

`

- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ xây dựng một phần 

mềm ứng dụng

- Xây dựng hệ thống gồm các chức năng sau: Quản 

lý đăng nhập/ quản lý tài khoản người dùng

2. Quản lý nhóm công tác và công việc phân công 

nhóm (thêm, bớt nhóm, thêm bớt thành viên trong 

nhóm, chuyển công việc cho một nhân sự khác)

3. Quản lý hồ sơ minh chứng cho từng tiêu chuẩn, 

tiêu chí (Minh chứng cấp trường, minh chứng cấp 

khoa, minh chứng từng tiêu chuẩn, tiêu chí).

4. Quản lý bản báo cáo từng tiêu chuẩn tiêu chí và 

bản báo cáo tổng hợp

5. Chức năng đánh giá nội bộ (thể hiện việc các 

trưởng nhóm đã đọc và nhận xét về các công việc 

của nhóm mình)

6. Chức năng quản lý đánh giá ngoài sơ bộ và 

đánh giá ngoài chính thức

7. Chức năng tìm kiếm hồ sơ liên quan đến tiêu chí

8. Chức năng quản lý kế hoạch hành động sau 

đánh giá

9. Chức năng thống kê, so sánh giữa các lần đánh 

giá

75
Xây dựng website khoa 

Công nghệ Thông tin
Vũ Văn Vinh

`

- Phân tích qui trình quản lý của khoa CNTT

- Xây dựng và thiết kế hệ thống về website khoa 

CNTT

- Xây dựng website khoa CNTT

- Xây dựng ứng dụng trên moblie cho website 

khoa CNTT

- Xây dựng module đăng ký đồ án khóa luận cho 

SV



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Đỗ Thị Mỹ Diễm

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Hoài Sang

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Tuấn Phúc

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Quang Huy

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Xuân Lực

76 Xây dựng website du lịch
Phan Thị Ngọc 

Mai

`

Tìm hiểu công nghệ Web (AngularJS, PHP,…), 

công nghệ xây dựng WebAPI(Node JS, .NET 

core), lập trình di động (Android, React 

Native,…). Chọn lựa công nghệ thực hiện để xây 

dựng hệ thống Website mua bán mỹ phẩm.

Website thực hiện các chức năng sau:

- Phần user: Tìm kiếm và xem thông tin tour; Đặt 

tour, huỷ tour; Xem thông tin tour đã đăng lý

- Phần Admin: Quản lý khách hàng: thông tin 

khách hàng, đăng nhập, đăng ký; Quản lý danh 

mục: tour, khách hàng; Thực hiện quy trình đặt 

tour/huỷ tour; Thống kê báo cáo.

Ứng dụng di động dành cho khách hàng thực hiện 

được các chức năng: Tìm kiếm tour; Đặt đặt tour; 

Huỷ tour. 

77

Xây dựng phần mềm Quản 

lý mặt bằng Trung tâm 

Thương mại

Mạnh Thiên Lý

`

-  Tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ, phân tích thiết kế 

và xây dựng ứng dụng Window bao gồm các chức 

năng sau: quản lý gian hàng, quản lý nhân viên, 

quản lý thuê/trả mặt bằng, quản lý các dịch vụ, xử 

lý vi phạm qui định, Thống kê báo cáo.

- Xây dựng app trên Mobile hỗ trợ người thuê theo 

dõi thông tin dịch vụ và nhận thông báo từ BQL.

78 Nguyễn Văn Tùng

`

- 	Tìm hiểu nghiệp vụ phần mềm quản lý dịch vụ 

phòng trọ.

-	 Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu truy vấn 

cho ứng dụng.

-	 Tìm hiểu hệ thống giao thức truyền thông trong 

đồ hồ đo tiêu thụ điện tử có modbus RS485.

- 	Xây dựng hệ thống giúp quản lý toàn bộ thông 

tin về công suất tiêu thụ điện, cường độ dòng điện.

-	 Tìm hiểu hệ thống cổng chuyển đổi tín hiệu 

RS485 to USB.

-	 Xây dựng hệ thống ghi nhận tính hiệu RS485.

- 	Xây dựng phần mềm quản lý các dịch vụ thuê 

phòng trọ.

-	 Xây dựng mô hình thực tế.

-	 Tính năng hiển thị thông tin hệ thống.

-	 Ngôn ngữ: C# + SQL.

Xây dựng phần mềm quản 

lý dịch vụ phòng trọ và hệ 

thống ghi nhận công suất 

tiêu thụ điện tự động



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Lý Thanh Vinh

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Hữu Trọng

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Huỳnh Ngọc Trí

78 Nguyễn Văn Tùng

`

- 	Tìm hiểu nghiệp vụ phần mềm quản lý dịch vụ 

phòng trọ.

-	 Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu truy vấn 

cho ứng dụng.

-	 Tìm hiểu hệ thống giao thức truyền thông trong 

đồ hồ đo tiêu thụ điện tử có modbus RS485.

- 	Xây dựng hệ thống giúp quản lý toàn bộ thông 

tin về công suất tiêu thụ điện, cường độ dòng điện.

-	 Tìm hiểu hệ thống cổng chuyển đổi tín hiệu 

RS485 to USB.

-	 Xây dựng hệ thống ghi nhận tính hiệu RS485.

- 	Xây dựng phần mềm quản lý các dịch vụ thuê 

phòng trọ.

-	 Xây dựng mô hình thực tế.

-	 Tính năng hiển thị thông tin hệ thống.

-	 Ngôn ngữ: C# + SQL.

79

Xây dựng phần mềm quản 

lý phòng trọ áp dụng tại số 

18 Nguyễn Sáng, P. Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, 

Tp.HCM

Nguyễn Thế Hữu

 `

- Quản lý thông tin cá nhân, hộ gia đình.

- Quản lý các dịch vụ sử dụng của từng hộ gia 

đình, các dịch vụ đã sử dụng.

- Thông báo thông tin cho khách trọ biết trên trang 

web.

- Thông báo các sự cố cần khắc phục cho quản lý 

tòa nhà.

- Quản lý tìm kiếm thông tin bằng QR code hoặc 

Barcode.

- Thống kê thông tin phòng trọ ( số lượng phòng, 

khách trọ, … ).

- Tính năng khác: nhập, xuất, sao lưu dữ liệu, liệt 

kê, thống kê, in thông tin.

Xây dựng phần mềm quản 

lý dịch vụ phòng trọ và hệ 

thống ghi nhận công suất 

tiêu thụ điện tự động



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Minh Quang

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Ngọc 

Minh
Thư

80

Xây dựng hệ thống phân 

loại khách hàng vay vốn 

theo yêu cầu  tại ngân 

hàng VCB

Nguyễn Thị Định

`

-  Đề tài thực hiện phân loại khách hàng vay vốn 

theo yêu cầu của ngân hàng VCB. Dựa vào các đặc 

trưng nghiệp vụ quản lý ngân hàng, xây dựng hệ 

thống quản lý khách hàng vay vốn, trả nợ định kỳ, 

báo cáo thống kê tình hình thu nợ, trả nợ, nợ xấu...  

 - Hoàn thiện phần phân tích và thiết kế, xây dựng 

phần mềm với các chức năng:  

+ Quản lý hồ sơ khách hàng vay vốn.

+ Quản lý lịch trả lãi theo kỳ hạng của khách hàng.

+ Quản lý khách hàng trả nợ không đúng hạn.

+ Quản lý khách hàng bị nợ xấu; quản lý công nợ. 

+ Thống kê, báo cáo định kỳ.

- Thu thập và thực hiện tiền xử lý dữ liệu khách 

hàng vay vốn VCB, loại bỏ các mẫu dữ liệu gây 

nhiễu.

- Nghiên cứu thuật toán phân loại khách hàng bằng 

kỹ thuật tìm kiếm láng giềng kNN (k Nearest 

Neighbors).

- Phân tích dữ liệu khách hàng đã thu thập và cài 

đặt thuật toán kNN để phân loại khách hàng theo 

yêu cầu.

- Hoàn thiện Demo chương trình quản lý và phân 

loại khách hàng vay vốn tại VCB.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Thanh
Khánh

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Minh Hiệp

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Trọng
Tuấn

81

Xây dựng hệ thống quản 

lý sử dụng điện tại công ty 

điện lực Miền Nam 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

`Xây dựng hệ thống quản lý sử dụng điện tại công 

ty điện lực Miền Nam với các chức năng chính:

+	 Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Quản lý quá trình đăng ký lắp đặt điện và lập 

biên bản nghiệm thu hồ sơ điện kế cho khách hàng.

. Quản lý lịch ghi điện theo từng khu vực, Ghi số 

điện hàng tháng.

. 	Quản lý đơn giá điện theo từng mức.

. Lập hóa đơn tiền điện.

. 	Lập phiếu nhắc nhở các hộ đóng tiền chậm và 

giải quyết các sự cố.

 phát sinh.

. 	Tìm kiếm, thống kê.

. Xây dựng App di động cho phép khách hàng tra 

cứu thông tin sử dụng điện hàng tháng trên 

Website.

82
Xây dựng hệ thống quản 

lý phòng tập GYM

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

`

Xây dựng hệ thống quản lý phòng tập GYM với 

các chức năng chính:

+	 Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+ 	Nghiệp vụ: 

. 	Lập và quản lý các gói tập, các chính sách ưu 

đãi.

. Đăng ký gói tập cho học viên: lưu trữ thông tin 

học viên cũng như các gói tập, ngày đăng ký, hạn 

đăng ký.

. 	Quản lý việc gia hạn, nâng cấp, chuyển nhượng 

và hủy gói tập của học viên.

. 	Quản lý và kiểm soát lịch tập của học viên theo 

gói tập đã đăng ký, quét thẻ (mã vạch) học viên 

mỗi khi học viên ra vào phòng tập.

. 	Tìm kiếm, thống kê.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Ngọc Hưng

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Đào Công Tuấn

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn 

Thành
Nghiệp
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Xây dựng hệ thống quản 

lý phòng tập GYM

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

`

Xây dựng hệ thống quản lý phòng tập GYM với 

các chức năng chính:

+	 Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+ 	Nghiệp vụ: 

. 	Lập và quản lý các gói tập, các chính sách ưu 

đãi.

. Đăng ký gói tập cho học viên: lưu trữ thông tin 

học viên cũng như các gói tập, ngày đăng ký, hạn 

đăng ký.

. 	Quản lý việc gia hạn, nâng cấp, chuyển nhượng 

và hủy gói tập của học viên.

. 	Quản lý và kiểm soát lịch tập của học viên theo 

gói tập đã đăng ký, quét thẻ (mã vạch) học viên 

mỗi khi học viên ra vào phòng tập.

. 	Tìm kiếm, thống kê.
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Xây dựng hệ thống 

website học và luyện thi 

TOIEC

Nguyễn Hải Yến

`

- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ xây dựng một phần 

mềm ứng dụng

- Xây dựng hệ thống gồm các chức năng sau:

1. Quản lý đăng nhập/ quản lý tài khoản người 

dùng

2. Chức năng học từ vựng theo chủ đề

3. Chức năng học theo bài giảng (PDF, MP4, 

word, ppt,..)

4. Chức năng luyện tập theo các phần ( part 1 -  

part 7) trên từng mức (level); Có thể chia nhiều 

cấp độ theo mức điểm mục tiêu.

5. Chức năng thi thử theo format một bài thi thực 

tế; Chấm điểm sau khi thi.

6. Chức năng quản lý tin tức của web.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

84
08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Xây dựng hệ thống quản 

lý sản xuất tại công ty may 

mặc

Nguyễn Chí Thanh
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

`

Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất tại công ty 

may mặc với các chức năng chính:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Quản lý quá trình nhận đơn đặt hàng từ khách 

hàng.

. 	Lập kế hoạch sản xuất tổng thể cho đơn hàng.

. 	Thiết lập định mức tiêu hao nguyên phụ liệu 

cho các sản phẩm trong đơn hàng.

. Tính toán số liệu nguyên phụ liệu cần mua để sản 

xuất đơn hàng dựa trên lượng tồn kho và định mức 

nguyên phụ liệu cho từng sản phẩm.

. 	Lập đơn hàng nguyên phụ liệu gửi nhà cung 

cấp, quản lý quá trình giao hàng của nhà cung cấp, 

nhập kho nguyên phụ liệu.

. 	Theo dõi tiến độ sản xuất các đơn hàng: xuất kho 

nguyên phụ liệu để sản xuất đơn hàng, nhập xuất 

kho bán thành phẩm theo từng công đoạn sản xuất.

. Quản lý nhập kho thành phẩm và lập lệnh xuất 

hàng cho khách.

. Tìm kiếm, thống kê.

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Phan Hải Sơn

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Lý Thạc Ninh

85

Thiết kế chương trình đa 

tiểu trình minh họa trò 

chơi Sudoku

ThS. Phạm Tuấn 

Khiêm

`

- Tìm hiểu về lập trình đa tiểu trình.

- Tìm hiểu về trò chơi Sudoku.

- Sử dụng ngôn ngữ Java hoặc C# hoặc Java.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Đào Tuấn Hùng

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Phan Hoàng Gia

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Tấn Trung

86

Xây dựng plugin 

Wordpress cung cấp hệ 

thống bán hàng

Đinh Nguyễn 

Trọng Nghĩa

`

- Tìm hiểu các kiến thức nền tảng về Wordpress và 

cách thiết kế Wordpress plugin

- Tìm hiểu về hệ thống bán hàng.

- Xây dựng plugin cung cấp các chức năng: (1) 

Cho phép người dùng tạo ra hệ thống bán hàng 

nền Website Wordpress; (2) Nghiệp vụ: Danh 

mục, quản lý nhập hàng, bán hàng, giao hàng, 

thanh toán, tồn kho, báo cáo thống kê.

- Ngôn ngữ lập trình: PHP

Yêu cầu:

- Sinh viên có kỹ năng lập trình khá và đọc hiểu 

tốt tài liệu tiếng Anh.

- Giai đoạn đồ án chuyên ngành: Tìm hiểu 

Wordpress và plugin. Cách can thiệp mã code để 

thay đổi chức năng Wordpress. Tìm hiểu hệ thống 

bán hàng.

- Giai đoạn đồ án tốt nghiệp: phân tích, thiết kế, 

cài đặt, kiểm thử và triển khai plugin.
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 Xây dựng Website quản 

lý kinh doanh khóa học 

trực tuyến

Nguyễn Thị Thu 

Tâm

`

−	 Xây dựng Website quản lý kinh doanh khóa học 

trực tuyến với các yêu cầu chức năng sau:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Quản lý học viên: Học những khóa học đã mua, 

thanh toán khóa học mới

. Quản lý giảng viên: Quản trị khóa học (thêm, 

xóa, sửa), tạo các voucher giảm giá, combo 

voucher.

. Quản lý danh mục các khóa học (thêm, xóa, sửa 

khóa học,...)

. 	Quản lý các danh mục khuyến mãi.

. Tìm kiếm, đăng ký khóa học, thanh toán online.

. Thống kê doanh thu, báo cáo.

. Xây dựng chatbot để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

. Xây dựng App di động quảng cáo các khóa học 

trực tuyến.

+	 Hướng dẫn sử dụng.

−	 Upload website lên host.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Hồ Đức Hiếu

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Lý Tùng 

Quang
Huy

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Lâm 

Tấn
Lộc
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 Xây dựng Website quản 

lý kinh doanh khóa học 

trực tuyến

Nguyễn Thị Thu 

Tâm

`

−	 Xây dựng Website quản lý kinh doanh khóa học 

trực tuyến với các yêu cầu chức năng sau:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Quản lý học viên: Học những khóa học đã mua, 

thanh toán khóa học mới

. Quản lý giảng viên: Quản trị khóa học (thêm, 

xóa, sửa), tạo các voucher giảm giá, combo 

voucher.

. Quản lý danh mục các khóa học (thêm, xóa, sửa 

khóa học,...)

. 	Quản lý các danh mục khuyến mãi.

. Tìm kiếm, đăng ký khóa học, thanh toán online.

. Thống kê doanh thu, báo cáo.

. Xây dựng chatbot để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

. Xây dựng App di động quảng cáo các khóa học 

trực tuyến.

+	 Hướng dẫn sử dụng.

−	 Upload website lên host.

88

Xây dựng website quản lý 

mua bán hóa chất tại công 

ty Kiến Vương

Nguyễn Thị Thu 

Tâm

`

- Xây dựng website quản lý mua bán hóa chất tại 

công ty Kiến Vương với các yêu cầu chức năng 

sau:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Quản lý nhân viên, quản lý khách hàng.

. Quản lý hàng nhập kho, hàng bán, hàng tồn kho.

. Quản lý các danh mục sản phẩm.

. Quản lý thông tin bảo hành, khuyến mãi sản 

phẩm.

. Tìm kiếm, xác nhận đơn hàng, lập hóa đơn thanh 

toán.

+	 Tạo chatbot để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

+ 	Xây dựng App di động quảng cáo các sản phẩm 

của công ty, đặt hàng online.

+ 	Thống kê báo cáo.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Ngô Duy Thái

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Tri Long

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Hồng Phúc

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Nguyễn 

Trọng
Tuyển

89

Ứng dụng Django xây 

dựng trang web cho cửa 

hàng trang trí nội thất.

Trần Như Ý

`

- Tìm hiểu Django lập trình web bằng python.

- Tìm hiểu HQT CSDL tương ứng (My 

SQL/Postgresql/…)

Xây dựng trang web cho cửa hàng trang trí nội thất.

+ Phân tích thiết kế được hệ thống

+ Thiết kế và xây dựng các chức năng chính:

. Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, quản trị người 

dùng.

. Nghiệp vụ: Danh mục, quản lý nhập hàng, bán 

hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng, tồn kho, báo 

cáo thống kê.

90

Ứng dụng Django xây 

dựng trang web cho sinh 

viên đăng ký đề tài và 

đăng ký các hoạt động của 

Khoa.

Trần Như Ý

Ứng dụng Diango để xây dựng trang web cho sinh 

viên đăng ký đề tài đồ án chuyên ngành/khóa luận, 

các hoạt động khoa.

+ Phân tích thiết kế được hệ thống

+ Thiết kế và xây dựng các chức năng chính: Hệ 

thống: đăng nhập, đăng xuất, quản trị người dùng.

 Nghiệp vụ: 

1) Quản lý danh mục sinh viên, đề tài, giáo viên, 

thông báo.

2) Quản lý import và export dữ liệu.

3) Quản lý đăng ký đề tài. 

4) Qản lý điểm của sinh viên.

5) Quản lý đăng ký các hoạt động của Khoa.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Đặng Quốc Hải
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Xây dựng hệ thống phân 

loại để dự đoán khách 

hàng mua bảo hiểm tại 

VCLI

Nguyễn Thị Định

`- Đề tài thực hiện phân loại khách hàng mua bảo 

hiểm tại VCLI, để từ đó có cơ sở đưa ra các gói 

bảo hiểm tiềm năng. Dựa vào các đặc trưng nghiệp 

vụ quản lý mua, bán bảo hiểm nhằm xây dựng hệ 

thống quản lý khách hàng mua bảo hiểm, đóng bảo 

hiểm định kỳ, báo cáo thống kê tình hình đóng bảo 

hiểm, trễ hạn, khách hàng đến  hạng hưởng bảo 

hiểm, khách hàng rút bảo hiểm không đúng hạn... 

Hoàn thiện phần phân tích và thiết kế, xây dựng 

phần mềm với cácchức năng:  

+ Quản lý khách hàng mua bảo hiểm theo các gói. 

+ Quản lý lịch đóng bảo hiểm định kỳ của khách 

hàng. 

+ Quản lý khách hàng đến hạng hưởng bảo hiểm, 

khách hàng phải rút bảo hiểm vì lý do rủi ro.

+ Quản lý khách hàng chấm dứt hợp đồng bảo 

hiểm.

+ Quản lý khách hàng đóng bảo hiểm không đúng 

hạn.

+  Thống kê, báo cáo định kỳ.

+ Thu thập và thực hiện tiền xử lý dữ liệu khách 

hàng mua bảo hiểm tại VCLI.

+ Ứng dụng thuật toán gom cụm k-Means để gom 

cụm các khách hàng theo các tiêu chí, làm cơ sở 

dự đoán và định hướng chiến lược đưa ra các gói 

bảo hiểm tiềm năng.

+ Phân tích dữ liệu khách hàng mua bảo hiểm tại 

VCLI sau khi thực hiện gom cụm.

+ Thực hiện chiến lược dự đoán khả năng mua các 

gói bảo hiểm của từng đối tượng khách hàng.

+ Hoàn thiện Demo chương trình quản lý và phân 

loại khách hàng mua bảo hiểm tại VCLI. Từ kết 

quả phân loại khách hàng, dự đoán và có chiến 

lược kinh doanh phù hợp cho ngành bảo hiểm tại 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Quốc Bảo

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Phan Khắc Tùng

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Huỳnh Kỳ Hùng

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Duy Trân

93

Tìm hiểu mạng CNN xây 

dựng ứng dụng phân loại 

hoa

Trần Như Ý

Đề tài thực hiện phân loại loài hoa bằng mạng 

CNN. Dựa trên bộ dữ liệu loài hoa thu thập từ các 

trang web

+	 Tìm hiểu mạng neural network

+	 Thu thập bộ dữ liệu cho (>=3 loại hoa phổ 

biến).

+	 Mô tả bộ dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu

+	 Ứng dụng mạng CNN nhận dạng loài hoa 

gồm: xây dựng mạng neuron, huấn luyện mạng 

CNN và nhận dạng ảnh hoa.

+	 Xây dựng ứng dụng thực nghiệm trên bộ dữ liệu 

kiểm thử vào bộ dữ liệu xây dựng.

91

Xây dựng hệ thống phân 

loại để dự đoán khách 

hàng mua bảo hiểm tại 

VCLI

Nguyễn Thị Định

`- Đề tài thực hiện phân loại khách hàng mua bảo 

hiểm tại VCLI, để từ đó có cơ sở đưa ra các gói 

bảo hiểm tiềm năng. Dựa vào các đặc trưng nghiệp 

vụ quản lý mua, bán bảo hiểm nhằm xây dựng hệ 

thống quản lý khách hàng mua bảo hiểm, đóng bảo 

hiểm định kỳ, báo cáo thống kê tình hình đóng bảo 

hiểm, trễ hạn, khách hàng đến  hạng hưởng bảo 

hiểm, khách hàng rút bảo hiểm không đúng hạn... 

Hoàn thiện phần phân tích và thiết kế, xây dựng 

phần mềm với cácchức năng:  

+ Quản lý khách hàng mua bảo hiểm theo các gói. 

+ Quản lý lịch đóng bảo hiểm định kỳ của khách 

hàng. 

+ Quản lý khách hàng đến hạng hưởng bảo hiểm, 

khách hàng phải rút bảo hiểm vì lý do rủi ro.

+ Quản lý khách hàng chấm dứt hợp đồng bảo 

hiểm.

+ Quản lý khách hàng đóng bảo hiểm không đúng 

hạn.

+  Thống kê, báo cáo định kỳ.

+ Thu thập và thực hiện tiền xử lý dữ liệu khách 

hàng mua bảo hiểm tại VCLI.

+ Ứng dụng thuật toán gom cụm k-Means để gom 

cụm các khách hàng theo các tiêu chí, làm cơ sở 

dự đoán và định hướng chiến lược đưa ra các gói 

bảo hiểm tiềm năng.

+ Phân tích dữ liệu khách hàng mua bảo hiểm tại 

VCLI sau khi thực hiện gom cụm.

+ Thực hiện chiến lược dự đoán khả năng mua các 

gói bảo hiểm của từng đối tượng khách hàng.

+ Hoàn thiện Demo chương trình quản lý và phân 

loại khách hàng mua bảo hiểm tại VCLI. Từ kết 

quả phân loại khách hàng, dự đoán và có chiến 

lược kinh doanh phù hợp cho ngành bảo hiểm tại 
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Xây dựng ứng dụng tư vấn 

và quảng bá tuyển sinh 

trên iOS

Phạm Nguyễn 

Huy Phương

1. Tìm hiểu lập trình di động trên iOS, các công 

nghệ, hệ thống trả lời tự động.

2. Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, thu thập dữ liệu 

và quy định về tuyển sinh.

3. Đề xuất giải pháp tư vấn, quảng bá tuyển sinh.

4. Khảo sát và phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu, 

mô hình chức năng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Cao Hoàng 

Ngọc
Nhi

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Thanh Phương

08DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Phan 

Trí
Nhân

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Mai Minh Tuấn
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Tìm hiểu mạng CNN xây 

dựng ứng dụng phân loại 

hoa

Trần Như Ý

Đề tài thực hiện phân loại loài hoa bằng mạng 

CNN. Dựa trên bộ dữ liệu loài hoa thu thập từ các 

trang web

+	 Tìm hiểu mạng neural network

+	 Thu thập bộ dữ liệu cho (>=3 loại hoa phổ 

biến).

+	 Mô tả bộ dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu

+	 Ứng dụng mạng CNN nhận dạng loài hoa 

gồm: xây dựng mạng neuron, huấn luyện mạng 

CNN và nhận dạng ảnh hoa.

+	 Xây dựng ứng dụng thực nghiệm trên bộ dữ liệu 

kiểm thử vào bộ dữ liệu xây dựng.
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`

-  	Xây dựng phần mềm quản lý thuốc tại nhà thuốc 

Minh Châu với các yêu cầu chức năng sau:

-  Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, 

sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

-  	Nghiệp vụ: 

+ Quản lý danh mục sản phẩm (thuốc, thiết bị y 

tế,…).

+ Quản lý hàng nhập kho (thời gian nhập kho, tên 

sản phẩm, nhà cung cấp, số lượng, đơn giá nhập).

+ 	Quản lý đổi trả (thông tin sản phẩm đổi trả,...).

+ 	Quản lý hàng bán.

+ 	Quản lý hàng tồn kho.

+ 	Tìm kiếm, xác nhận đơn hàng, lập hóa đơn thanh 

toán.

+ 	Thống kê doanh thu theo tháng, quý, năm hoặc 

khoảng thời gian xác định. Thống kê hàng bán 

chạy, hàng tồn kho, tích hợp biểu đồ khi kết xuất 

báo cáo.

+ 	Xây dựng chức năng đặt hàng online.

+	 Hướng dẫn sử dụng.

+ 	Đóng gói ứng dụng và kiểm thử phần mềm.

Xây dựng phần mềm quản 

lý thuốc tại nhà thuốc 

Minh Châu

Nguyễn Thị Thu 

Tâm
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Tìm hiểu và triển khai giải 

pháp cân bằng tải cho hệ 

thống WebServer

Vũ Đức Thịnh

`

-  Tìm hiểu về phần mềm mã nguôn mở và các 

công nghệ ảo hóa.

-  Tìm hiểu về Linux Virtual Server (LVS).

-  Tìm hiểu về các giải thuật cân bằng tải.

-  Nghiên cứu và tiến hành đề xuất thiết kế mô 

hình hệ thống LVS thích hợp.

-  	Xây dựng và triển khai hệ thống cân bằng tải 

cho dịch vụ Web của hệ thống. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Lê Khổng Tiên

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Văn Lê Bảo

07DHT

H5

Công 

nghệ 

thông tin

Phạm Trung Kiên

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Văn Phú
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Tìm hiểu và triển khai giải 

pháp cân bằng tải cho hệ 

thống WebServer

Vũ Đức Thịnh

`

-  Tìm hiểu về phần mềm mã nguôn mở và các 

công nghệ ảo hóa.

-  Tìm hiểu về Linux Virtual Server (LVS).

-  Tìm hiểu về các giải thuật cân bằng tải.

-  Nghiên cứu và tiến hành đề xuất thiết kế mô 

hình hệ thống LVS thích hợp.

-  	Xây dựng và triển khai hệ thống cân bằng tải 

cho dịch vụ Web của hệ thống. 
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Tìm hiểu và xây dựng 

phần mềm quản lý sinh 

viên và chương trình đào 

tạo của khoa CNTT.

Huỳnh Thị Châu 

Lan

`

- Tìm hiểu chương trình đào tạo của khoa CNTT 

dựa vào cuốn niên giám chương trình đào tạo.

- Tìm hiểu các thông tin liên quan đến SV.

- Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý chương 

trình đào tạo và sinh viên khoa CNTT.

- Xây dựng ứng dụng cung cấp các chức năng sau: 

(1) Quản lý danh sách môn học theo từng học kỳ 

cho từng niên khóa.

 (2) Đề xuất các học phần mở cho từng học kỳ 

thoe từng niên khóa và nguyện vọng của SV.

 (3) Quản lý hồ sơ các nhân SV.

(4) Quản lý các học phần SV đã tích lũy.

(5) Quản lý thông tin các học phần SV chưa đạt.

(5) Thống kê tình trạng SV theo từng học kỳ.
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Xây dựng hệ thống làm 

bài thi và chấm thi trực 

tuyến cho môn Nhập môn 

lập trình

Nguyễn Văn 

Thịnh

`

- Thiết kế và phát triển hệ thống hỗ trợ làm bài thi 

và chấm thi trực tuyến theo thời gian thực. Hệ 

thống bao gồm Server và Client, Server sẽ chịu 

trách nhiệm lưu trữ toàn bộ Database về bài thi, 

thời gian thi, cũng như chấm điểm trực tiếp ngay 

khi thí sinh nộp bài thi.

- Các chức năng chính:

+ Server: quản lý bài thi, thời gian thi, module 

kiểm soát thời gian thi, bộ kiểm tra kết quả, nhập 

xuất thông tin sinh viên, quản lý sinh viên theo 

từng lớp, báo cáo điểm thi.

 + Client: kết nối với server đảm bảo tính thời gian 

thực, hiển thị thông báo cho thí sinh về thời gian 

làm bài, kết quả điểm từng bài làm mỗi khi submit.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H2

Công 

nghệ 

thông tin

Phan Hữu Thắng

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Trần Hoàng Anh

08DHT

H1

Công 

nghệ 

thông tin

Đặng Hữu Nhân
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07DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Tìm hiểu các giải thuật 

tính toán trên số nhị phân - 

 Viết ứng dụng minh hoạ

Tôn Võ Thuỷ Tiên
Th.S Phạm Tuấn 

Khiêm

`

- Tìm hiểu các giải thuật cộng, trừ, nhân, chia số 

nhị phân

- Minh họa các giải thuật Booth để nhân hai số nhị 

phân, giải thuật chia hai số nhị phân

- Sử dụng ngôn ngữ Java hoặc C#.

08DHT

H4

Công 

nghệ 

thông tin

Nguyễn Tú Nguyên

09DHB

M3

An toàn 

thông tin
Cô Thị Ngọc Quý
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Xây dựng hệ thống làm 

bài thi và chấm thi trực 

tuyến cho môn Nhập môn 

lập trình

Nguyễn Văn 

Thịnh

`

- Thiết kế và phát triển hệ thống hỗ trợ làm bài thi 

và chấm thi trực tuyến theo thời gian thực. Hệ 

thống bao gồm Server và Client, Server sẽ chịu 

trách nhiệm lưu trữ toàn bộ Database về bài thi, 

thời gian thi, cũng như chấm điểm trực tiếp ngay 

khi thí sinh nộp bài thi.

- Các chức năng chính:

+ Server: quản lý bài thi, thời gian thi, module 

kiểm soát thời gian thi, bộ kiểm tra kết quả, nhập 

xuất thông tin sinh viên, quản lý sinh viên theo 

từng lớp, báo cáo điểm thi.

 + Client: kết nối với server đảm bảo tính thời gian 

thực, hiển thị thông báo cho thí sinh về thời gian 

làm bài, kết quả điểm từng bài làm mỗi khi submit.
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Tìm Xây dựng giải pháp 

học tập trực tuyến tại khoa 

CNTT

Phạm Nguyễn 

Huy Phương

`

1. Tìm hiểu các hệ thống học tập trực tuyến.

2. Phân tích, đánh giá, so sánh giữa các hệ thống 

học tập trực tuyến.

3. Khảo sát, phân tích hiện trạng nghiệp vụ quy 

trình đào tạo, học tập tại khoa CNTT.
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Nghiên cứu thuật toán 

ngăn chặn thông tin sai 

lệch trong mạng xã hội 

trực tuyến

ThS. Phạm 

Nguyễn Huy 

Phương

`

1. Tìm hiểu về mô hình lan truyền thông tin, thông 

tin sai lệch, nguồn phát thông tin v.v..

2. Nghiên cứu các thuật toán ngăn chặn thông tin 

sai lệch trên các mô hình IC và LT có ràng buộc về 

thời gian, ngân sách. 

3. Cải tiến, phát triển thuật toán và triển khai thực 

nghiệm trên dữ liệu mạng xã hội thực hoặc giả 

định.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

101
08DHB

M2

An toàn 

thông tin

Nghiên cứu và xây dựng 

thực nghiệm bài toán phân 

khúc khách hàng dựa trên 

học máy.

Lê An Huy
ThS. Mạnh Thiên 

Lý

`

- Tìm hiểu bài toán phân phân khúc khách hàng.

- Tìm hiểu một số thuật toán gom cụm (vd: K-

means) và mô hình RFM (RecencyFrequency-

Monetary) trong lĩnh vực phân khúc khách hàng.

- Xây dựng thực nghiệm bài toán phân khúc khách 

hàng dựa trên học máy.

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Trần Hỷ Linh

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Nguyễn Tấn Kiệt

08DHB

M2

An toàn 

thông tin

Phạm 

Nguyễn Anh
Khoa

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Bùi Minh Quang

08DHT

H4

An toàn 

thông tin
Diệp Chấn Đạt

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Nguyễn Tuấn Khải
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Nghiên cứu và Xây dựng 

hệ thống giám sát và cảnh 

báo an ninh mạng

ThS. Trần Đắc Tốt

`

- Nghiên cứu các hệ thống giám sát an ninh sự 

kiện (SIEM). 

- Nghiên cứu các thuật toán máy học ứng dụng 

trong Phát hiện bất thường. 

- Triển khai AlienVault® OSSIM.
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Xây dựng ứng dụng chữ 

ký số trong bảo mật tài 

liệu điện tử tại trường Đại 

học Công nghiệp Thực 

phẩm Thành phố Hồ Chí 

Minh

TS.Vũ Đức Thịnh

` 

-	 Nghiên cứu cac giải pháp mã hóa để bảo mật 

thông tin

-	 Nghiên cứu các Phương pháp, kỹ thuật tạo chữ 

ký số trên các tài liệu, văn bản điện tử

-	 Xây dựng ứng dụng chữ ký số trong bảo mật tài 

liệu điện tử tại trường Đại học Công nghiệp Thực 

phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
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Tìm hiểu và triển khai hệ 

thống quản lý Gửi Email 

Marketing với Google 

Gmail API.

ThS. Trần Thị 

Bích Vân

`

- Tìm hiểu Email Marketing và các phương thức 

gửi email. 

- Tìm hiểu Google Gmail API (Cách xác thực, 

Cách kết hợp với Gmail API để gửi email).

- Tìm hiểu Framework Laravel. 

- Tìm hiểu về API (Cách triển khai API trên 

Framework Laravel).  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Võ Phú Hải

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Nguyễn Minh Nhã

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Ngô Minh Cảnh

08DHB

M2

An toàn 

thông tin

Nguyễn 

Thành
Sĩ

08DHB

M2

An toàn 

thông tin

Nguyễn 

Thanh
Ngân

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Trần Như Đào

08DHB

M1

An toàn 

thông tin

Trương Thị 

Hồng
My

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Phan Cẩm Tiên
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Tìm hiểu và triển khai 

MPLS cho hệ thống mạng

Phạm Nguyễn 

Huy Phương

`

- Tìm hiểu về giao thức TCP/IP, switching và 

routing.

- Tìm hiểu kiến trúc, đặc điểm của MPLS.

- Phân tích, khảo sát hạ tầng hệ thống mạng để 

triển khai MPLS.
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Tìm hiểu và triển khai 

MPLS VPN trên nền tảng 

GNS3

Phạm Nguyễn 

Huy Phương

`

- Tìm hiểu về giao thức TCP/IP, switching và 

routing.

- Tìm hiểu kiến trúc, đặc điểm của MPLS.

- Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN.

- Phân tích, khảo sát hạ tầng hệ thống mạng để 

triển khai MPLS VPN.
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Phát hiện và khai thác các 

lỗ hổng bảo mật trên tổng 

đài mã nguồn mở Freepbx

ThS. Trần Đắc Tốt

`

- 	Tìm hiểu phần mềm tổng đài VoIP Asterisk.

-	 Tìm hiểu phần mềm quản lý tổng đài Freepbx. 

-	 Liệt kê các vấn đề bảo mật trên tổng đài 

Asterisk/Freepbx 

-	 Tăng cường bảo mật tổng đài Asterisk/Freepbx 

-	 Demo một vài loại tấn công và cách bảo mật 

tổng đài VoIP Asterisk/Freepbx.
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Tìm hiểu và xây dựng hệ 

thống giám sát sử dụng 

Zabbix

ThS. Trần Đắc Tốt

`

-  Mục tiêu 1. Tìm hiểu các giải pháp giám sát

-  Mục tiêu 2. Đề xuất giải pháp giám sát phù hợp

-  Mục tiêu 3. Giám sát hệ thống mạng doanh 

nghiệp với Zabbix.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHB

M1

An toàn 

thông tin

Nguyễn Thị 

Huỳnh
Như

08DHB

M2

An toàn 

thông tin

Nguyễn Võ 

Trọng
Thành

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Đặng Hải Đăng

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Lý Chân Thành

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Hồ Khưu Trí

08DHB

M2

An toàn 

thông tin

Nguyễn 

Huỳnh Hải
Sơn
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Tìm hiểu và triển khai hệ 

thống OpenStack trên nền 

Linux

Vũ Đức Thịnh

`

- Tìm hiểu về phần mềm mã nguôn mở và các 

công nghệ ảo hóa.

-	 Tìm hiểu về công nghệ ảo hóa máy chủ

-	 Tìm hiểu về Openstack.

- 	Nghiên cứu và tiến hành đề xuất thiết kế mô hình 

OpenStack thích hợp.

- Xây dựng và triển khai hệ thống OpenStack trên 

nền Linux. 
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Tìm hiểu và xây dựng hệ 

thống giám sát sử dụng 

Garfana + Prometheus

ThS. Trần Đắc Tốt

`

-	 Tìm hiểu phần mềm Prometheus.

- 	Tìm hiểu phần mềm Grafana. 

- 	Sử dụng Grafana + Prometheus để giám sát hạ 

tầng máy chủ doanh nghiệp, các ứng dụng nội bộ: 

web server, cơ sở dữ liệu, Firewall, DHCP,....

-	 Đánh giá ưu nhược điểm và hướng phát triển đề 

tài để áp dụng vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

111

Tìm hiểu và đánh giá bảo 

mật hệ thống video 

conference sử dụng Jitsi 

Meet

ThS. Trần Đắc Tốt

`

- 	Tìm hiểu phần mềm video conference Jitsi Meet.

-	 So sánh Jitsi Meet với các giải pháp Video 

conference thông dụng: Zoom, Google Hangout, 

Microsoft Teams. 

- 	Triển khai hệ thống Video conference sử dụng 

Jitsi Meet trên nền ảo hóa

-	 Tích hợp Jitsi Meet với tổng đài Asterisk để tham 

gia conference từ điện thoại 

-	 Đánh giá bảo mật đối với hệ thống Jitsi Meet.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHB

M1

An toàn 

thông tin

Nguyễn Vũ 

Hồng
Thanh

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Mã Phụng Nhi

08DHB

M1

An toàn 

thông tin

Đỗ Thị 

Quỳnh
Hương

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Đinh Tuấn Kiệt

08DHB

M1

An toàn 

thông tin

Nguyễn Thị 

Thanh
Tuyền

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Huỳnh Lê Mỹ Nhung

112

Nghiên cứu giải pháp thu 

thập chứng cứ phục vụ 

điều tra số trong tấn công 

ứng dụng Web

Vũ Đức Thịnh

`

- Tìm hiểu các kỹ thuật tấn công Web phổ biến 

hiện nay và giải pháp phòng chống.

- Tìm hiểu về điều tra số.

- Tìm hiểu kỹ thuật điều tra và phân tích tấn công 

web.

- Xây dựng mô hình thực hiện mô phỏng tấn công 

Web và ứng. dụng các công cụ đã tìm hiểu vào 

việc phân tích tấn công.

113

Nghiên cứu, triển khai hệ 

thống phát hiện và ngăn 

chặn xâm nhập Suricata

Vũ Đức Thịnh

`

- 	Nghiên cứu các chức năng chính của tường lửa 

thế hệ mới và các kỹ thuật sử dụng trong tường lửa 

thế hệ mới.

- Nghiên cứu cấu trúc của tường lửa thế hệmới 

Suricata, các chức năng của Suricata và các cài 

đặt, cấu hình trên hệ điều hành Linux.

- Nghiên cứu về các luật của Suricata, cấu trúc luật 

và các thành phần trong luật của Suricata. 

- Triển khai một số luật đơn giản trong Suricata và 

thực thi các luật.

- Nghiên cứu, phân tích dấu hiệu của một số cuộc 

tấn công, hình thành các luật tương ứng với đặc 

điểm của các dạng tấn công và xâm nhập đó.

114

Nghiên cứu triển khai hệ 

thống giám sát an ninh 

mạng mã nguồn mở Zabbix

TS Vũ Đức Thịnh

`

- Nghiên cứu các chức năng chính của hệ thống 

giám sát mạng nói chung.

- 	Nghiên cứu cấu trúc của phần mềm giám sát 

mạng Zabbix, các chức năng của Zabbix và cách 

cài đặt, cấu hình trên hệ điều hành Linux.

- 	Nghiên cứu về các giao thức giám sát mạng.

- Nghiên cứu các tính năng của Zabbix và triển 

khai hệ thống giám sát Zabbix.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Phạm Chí Chung

08DHB

M1

An toàn 

thông tin
Trần Mạnh Cường

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Bành Nhật Huy

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Đặng Nguyên Triệu

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Trương Thế Dương

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Lê Ý Như

115
SQL Injection tấn công và 

phòng thủ

ThS. Trần Thị 

Bích Vân

`

- Tìm hiểu các kỹ thuật tấn công phổ biến nhất 

hiện nay như SQL Injection, Denial Of Service, 

Local Attack,…

- Cách bảo mật, phòng thủ các loại tấn công. 

- Các công cụ được sử dụng, giả lập hệ thống minh 

họa.

116

Tìm hiểu và đánh giá bảo 

mật cho hệ thống mạng 

SDN. 

Nguyễn Thị Hồng 

Thảo

`

- Tổng quan về SDN.

- Ứng dụng SDN vào mô hình mạng doanh nghiệp. 

	1. Install Omoada SDN controller on Linux.

2. Set up an SDN network controller in VMM 

fabric.

117

Nghiên cứu về LDAP và 

triển khai cho doanh 

nghiệp

Vũ Đức Thịnh

`

-	 Tìm hiểu về LDAP.

- Tìm hiểu về Active Directory. 

- 	Tìm hiểu về OpenLDAP.

- 	Thiết lập mô hình ứng dụng LDAP.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

H1

An toàn 

thông tin
Trà Xuân Sơn

08DHT

H2

An toàn 

thông tin
Lê Thị Thùy Nhung

118

Nghiên cứu Kmeans ứng 

dụng xây dựng hệ thống 

quản lý  lưu trữ hồ sơ

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền

`

Nghiên cứu thuật toán Kmeans.

- Nghiên cứu các mô hình liên quan

Xây dựng hệ thống phần mềm có các chức năng:

- Phân loại văn bản trước khi lưu trữ: Ứng dụng 

Kmeans gợi ý nơi lưu trữ.

- Quản lý kho: kho là đơn vị lưu trữ cấp cao nhất, 

dùng để khởi tạo và quản lý các đơn vị lưu trữ 

khác dựa trên nó như kệ, hộp, tập hồ sơ/ hồ sơ... 

Với mỗi kho, người dùng có thể chọn đơn vị quản 

lý, người quản lý kho...

- Quản lý kệ: kệ là đơn vị lưu trữ mà đối tượng 

quản lý chính là các hộp hồ sơ. Với mỗi kệ, người 

dùng có thể chọn kho để gán vào, quy định số 

lượng hộp tối đa bên trong, khoảng thời gian lưu 

trữ (năm bắt đầu đến năm kết thúc)...

- Quản lý hộp: hộp là đơn vị lưu trữ mà đối tượng 

quản lý chính là các tập hồ sơ/ hồ sơ. Với mỗi hộp, 

người dùng có thể chọn kho, kệ, chuyên đề, phòng 

ban, khoảng thời gian lưu trữ...

- Quản lý hồ sơ: hồ sơ là đơn vị lưu trữ mà đối 

tượng quản lý chính là các văn bản, tài liệu có 

cùng tính chất.

- Với mỗi hồ sơ, người dùng có thể chọn kho, kệ, 

hộp, tập hồ sơ, phông lưu trữ, tình trạng lưu trữ, 

thời gian bảo quản...

- Quản lý lưu trữ: cung cấp các chức năng tạo mới 

tài liệu/ văn bản để cán bộ lưu trữ nhập dữ liệu 

vào hệ thống.

- Thống kê – báo cáo.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHB

M2

An toàn 

thông tin
Nguyễn Bảo Thảo

08DHB

M2

An toàn 

thông tin

Trương 

Hoàng
Phúc

Nguyễn Bảo Sang

Huỳnh Tấn Sỹ

Khóa luận Đồ án chuyên ngành.
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Đánh giá và thực nghiệm 

các phương thức tấn công 

và bảo mật Web.

Ths. Nguyễn Thị 

Hồng Thảo

`

-	Tìm hiểu SQL Injection , nhận diện điểm yếu 

SQL Injection trong ứng dụng web.

-	Cơ chế  truy vấn, phân tích kỹ thuật tấn công SQL 

Injection

-	Tìm hiểu các cách phòng chống SQL-Injection: 

viết lại đường dẫn, sử dụng hàm, store procedure, 

mod security…

  

120

Hệ thống trả lời tự động tư 

vấn học vụ online.

`

Tìm hiều về hệ thống tìm kiếm thông tin văn bản.

- Tìm hiểu và sử dụng mô hình túi từ dựa vào mô 

hình túi từ trong việc biểu diễn dữ liệu văn bản.

- Tìm hiểu và sử dụng độ đo cosine trong xác định 

tài liệu tương đồng hoặc độ tương đồng tài liệu 

theo thuật toán LSI.

- Tìm hiểu và sử dụng phương pháp k láng giềng 

(KNN).

- Nghiên cứu các phương pháp thu thập, làm sạch 

dữ liệu.

- Sinh viên tự chọn loại ngôn ngữ hỗ trợ tiếng anh 

hoặc tiếng việt.

- So sánh đánh giá hiệu quả các thuật toán trên tập 

dữ liệu thu thập được.

- Xây dựng hệ thống tư vấn trực tuyến có các chức 

năng sau:

. Quản lý phân quyền hệ thống.

. Thu thập dữ liệu, quản lý danh sách câu hỏi, câu 

trả lời.

. Quản lý người dùng hệ thống.

. Chức năng trainning bộ câu hỏi thu thập được.

. Chức năng tư vấn tự động cho người dùng.

. Thống kê – báo cáo .

08DHT

H2

An toàn 

thông tin
Bùi Công Danh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

121
07DHT

H5

Công 

nghệ 

thông tin

Xây dựng website quản lý 

nhà sách Nguyễn Văn Cừ.
Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thu 

Tâm

`

- Xây dựng website quản lý nhà sách Nguyễn Văn 

Cừ với các yêu cầu chức năng sau:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Quản lý danh mục sách.

. Quản lý danh mục văn phòng phẩm.

. Quản lý hàng nhập kho, hàng bán, hàng tồn.

. Quản lý hàng khuyến mãi.

. 	Tìm kiếm, xác nhận đơn hàng, lập hóa đơn thanh 

toán.

+	 Tạo chatbot để hỗ trợ tư vấn khách hàng.

+	 Cài đặt App di động cho phép khách hàng đặt 

sản phẩm online.

+	 Thống kê báo cáo.

+ 	Hướng dẫn sử dụng.

- 	Upload website lên host.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

122
07DHT

H3

Công 

nghệ 

thông tin

Xây dựng hệ thống quản 

lý sản xuất tại công ty may 

mặc.

Vũ Thị Thảo
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất tại công ty 

may mặc với các chức năng chính:

+ 	Hệ thống: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật 

khẩu, sao lưu, phục hồi, quản trị người dùng.

+	 Nghiệp vụ: 

. Quản lý quá trình nhận đơn đặt hàng từ khách 

hàng.

. Lập kế hoạch sản xuất tổng thể cho đơn hàng.

. Thiết lập định mức tiêu hao nguyên phụ liệu cho 

các sản phẩm trong đơn hàng.

. Tính toán số liệu nguyên phụ liệu cần mua để sản 

xuất đơn hàng dựa trên lượng tồn kho và định mức 

nguyên phụ liệu cho từng sản phẩm.

. 	Lập đơn hàng nguyên phụ liệu gửi nhà cung 

cấp, quản lý quá trình giao hàng của nhà cung cấp, 

nhập kho nguyên phụ liệu.

. Theo dõi tiến độ sản xuất các đơn hàng: xuất kho 

nguyên phụ liệu để sản xuất đơn hàng, nhập xuất 

kho bán thành phẩm theo từng công đoạn sản xuất.

. Quản lý nhập kho thành phẩm và lập lệnh xuất 

hàng cho khách.

. Tìm kiếm, thống kê.

1 08DH Kế toán

Hoàn thiện kế toán tính 

giá thành tại Công ty CP 

TM Phú Nhuận.

Đỗ Ái Ngân Trần Phước

-  Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về Kế toán tính giá 

thành.

-  Khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá những 

ưu điểm và tồn tại về.

-  Kế toán tính giá thành của Công ty Cổ Phần 

Thương Mại Phú Nhuận.

-  Đề xuất giải pháp hoàn thiện về Kế toán tính giá 

thành.

   KHOA: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

2 08DH Kế toán

Tổ chức vận dụng kế toán 

quản trị tại Công ty CP 

TM Phú Nhuận.

Ngô Thị Thúy Hằng Trần Phước

`

- Thứ nhất: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận căn 

bản về kế toán quản trị để làm khung lý thuyết cho 

vấn đề nghiên cứu. 

- Thứ hai: Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán 

quản trị tại công ty. 

- Thứ ba: Phân tích đánh giá các ưu điểm, nhược 

điểm và hạn chế trong công tác kế toán quản trị 

của công ty. 

- Thứ tư: Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để 

hoàn thiện công tác kế toán quản trị của công ty, 

góp phần cải thiện việc cung cấp thông tin kế toán 

cho hoạt động quản lý của công ty.

3 08DH Kế toán

Phân tích và đánh giá chu 

trình kế toán mua hàng tại 

Công ty CP TM Phú 

Nhuận.

Trần Đặng 

Tường
Vy Trần Phước

`

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về kế toán nghiệp 

vụ mua hàng tại doanh nghiệp thương mại.

- Khảo sát thực trạng, phân tích và đánh giá chu 

trình kế toán mua hàng tại Công ty Cổ phần 

Thương mại Phú Nhuận.

- Đề xuất một số giải pháp, đưa ra một số ý kiến 

để góp phần hoàn thiện công tác kế toán mua hàng 

tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

4 08DH Kế toán

Nghiên cứu việc tính giá 

thành sản phẩm theo chi 

phí thực tế kết hợp với chi 

phí ước tính tại Công ty 

TNHH Phụ Gia Và Nhựa 

Đồng Thuận.

Lê Thị Bích Thùy Trần Phước

`- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về mô hình kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo 

chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính.

-  Khảo sát thực trạng, phân tích, đánh giá những 

ưu điểm và tồn tại về việc tính giá thành sản phẩm 

theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính 

của công ty TNHH Phụ gia và Nhựa Đồng Thuận.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao về 

phương pháp tính giá thành sản phẩm theo chi phí 

thực tế kết hợp với chi phí ước tính của công ty.

5 08DH Kế toán

Nghiên cứu việc tính giá 

thành sản phẩm theo chi 

phí định mức tại Công ty 

TNHH Phụ Gia Và Nhựa 

Đồng Thuận.

Nguyễn Thị Nhớ Trần Phước

`

- Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí 

định mức.

- Khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá những ưu 

điểm và tồn tại về kế toán tập hợp chi phí và tính 

giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Phụ gia và 

nhựa Đồng Thuận.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện/nâng cao về Công 

tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm theo chi phí định mức.

6 08DH Kế toán

Phân tích và đánh giá chu 

trình kế toán hàng tồn kho 

của Công ty CP Trang trí 

Nội thất Đông Đô.

Bùi Thị Loan Trần Phước

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tình hình quản lý 

và kế toán hàng tồn kho của Công ty Đông Đô.

- Khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá những ưu 

điểm và tồn tại về tình hình quản lý và kế toán 

hàng tồn kho của Công ty Đông Đô.

- Đề xuất giải pháp, hoàn thiện về tình hình quản 

lý hàng tồn kho của Công ty Đông Đô.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

7 08DH Kế toán

Phân tích và đánh giá chu 

trình kế toán mua hàng tại 

Công ty CP Trang trí Nội 

thất Đông Đô.

Nguyễn Thị 

Ngọc
Duyên Trần Phước

+ Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chu trình kế 

toán mua hàng.

+ Khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá những 

ưu điểm và tồn tại về chu trình kế toán mua hàng 

tại Công ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Đông Đô.

+ Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chu trình kế 

toán mua hàng.

8 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

bán hàng tại Công ty CP 

TIGICO.

Trần Thùy Linh Trần Phước

Mục tiêu nghiên cứu của kế toán bán hàng nhằm 

tìm hiểu tình hình thực tế về kế toán bán hàng tại 

công ty. Qua nghiên cứu sẽ thấy được những mặt 

ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần có 

những giải pháp khắc phục, đề xuất những ý kiến 

đóng góp kịp thời khắc phục nhằm hoàn thiện 

công tác kế toán bán hàng tại công ty.

9 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

mua hàng và thanh toán tại 

Công ty CP TIGICO.

Trần Bảo Ngọc Trần Phước

Mục tiêu nghiên cứu kế toán mua bán hàng hóa 

nhằm tìm hiểu kế toán tổ chức công việc như thế 

nào để cho quá trình mua bán chứng từ được gọn 

nhẹ, việc lên sổ sách, báo cáo được nhanh chóng, 

nhưng phải đảm bảo tính chính xác để cung cấp 

thông tin kịp thời cho các cấp lãnh đạo đề ra các 

quyết định kinh doanh. Chính vì lẽ này đòi hỏi 

người kế toán phải có trình độ nghiệp vụ vững 

vàng có kinh nghiệm thực tế.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

10 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp 

theo chi phí thực tế tại 

Công ty CP ĐT XD Tân 

Bình.

Đặng Hoàng 

Khánh 
Linh Trần Phước

+ Hệ thống hoá  một số vấn  đề về kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh 

nghiệp sản xuất. 

+ Tìm  hiểu  thực  trạng  công  tác  kế  toán  tập  

hợp  chi  phí  sản  xuất  và  tính  giá thành sản 

phẩm tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Đầu Tư Tân 

Bình.

+ Đánh giá thực trạng, rút ra những ưu điểm, hạn 

chế,đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn 

thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây Dựng 

Đầu Tư Tân Bình.

11 08DH Kế toán

Thực trạng và giải pháp 

kiểm soát rủi ro trong cho 

vay trả góp xe ô tô của 

Công ty CP Bến Thành 

ÔTô (Ford).

Đỗ Lâm Oanh Trần Phước

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt 

động cho mua trả góp xe và hạn chế rủi ro trong 

cho vay trả góp xe.

- Đánh giá thực trạng cho mua trả góp và công tác 

hạn chế rủi ro trong cho mua trả góp xe tại công ty 

cổ phần Bến Thành ô tô.

- Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong 

cho mua trả góp xe tại công ty cổ phần Bến Thành 

ô tô.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

12 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

bán hàng tại Công ty Bến 

Thành Ôtô.

Trần Thị Ý Nhi Trần Phước

- Tìm hiểu lý luận về công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp.

- Tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực 

tập.

- Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác 

kế toán nói chung cũng như công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp 

đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế 

toán.

13 08DH Kế toán

Phân tích và đánh giá chu 

trình kế toán bán hàng và 

thu tiền tại Công ty T.H.I 

Group Viet Nam

Nguyễn Thị 

Mỹ
Tuyền Trần Phước

- Khảo sát thực trạng, phân tích và đánh giá chu 

trình kế toán bán hàng và thu tiền tại Công Ty 

TNHH T.H.I GROUP VIỆT NAM.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao chu 

trình kế toán bán hàng và thu tiền tại Công Ty 

TNHH T.H.I GROUP VIỆT NAM.

14 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

doanh thu và thu tiền 

Công ty TNHH T.H.I 

Group Viet Nam

Nguyễn Thị 

Hồng
Tuyết Trần Phước

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chu trình kế toán 

doanh thu và tu tiền tại công ty.

- Khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá những ưu 

điểm và tồn tại về chu trình kế toán doanh thu và 

thu tiền tại công ty TNHH T.H.I GROUP VIỆT 

NAM.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện nâng cao về công 

tác kế toán tại công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

15 08DH Kế toán

Phân tích và đánh giá kế 

toán hoạt động bán hàng 

và cung cấp dịch vụ của 

Công ty TNHH T.H.I 

Group Viet Nam

Huỳnh Thị Giang Trần Phước

+ Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về chu trình bán 

hàng và cung cấp dịch vụ

+ Khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá những 

ưu điểm và tồn tại về của Công ty TNHH T.H.I 

GROUP VN

+ Đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao chu trình 

bán hàng, để Công ty có thể tiếp nhận giải pháp và 

hoàn thiện chu trình ngày càng tốt hơn

16 08DH Kế toán

Hoàn thiện chu trình kế 

toán bán hàng tại Công ty 

CP Trang trí Nội thất 

Đông Đô

Trần Thị 

Ngọc 
Bích Trần Phước

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chu trình kế toán 

bán hàng; khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá 

những ưu điểm và tồn tại về chu trình kế toán bán 

hàng của Công ty Cổ phần trang trí nội thất Đông 

Đô. Đề xuất giải pháp hoàn thiện về chu trình kế 

toán bán hàng.

17 08DH Kế toán

Phân tích kế toán thanh 

toán tại Công ty CP Trang 

trí Nội thất Đông Đô.

Huỳnh Tố Duyên Trần Phước

- Nghiên cứu, nắm vững, tổng hợp những cơ sở lý 

luận của kế toán phải thu, phải trả nói chung và 

phải thu khách hàng, phải trả người bán nói riêng 

nhằm điều chỉnh tình hình tài chính trong doanh 

nghiệp.

- Thu nhập, đánh giá được thực trạng công tác kế 

toán thanh toán với người mua, người bán tại 

Công ty Cổ phần trang trí nội thất Đông Đô.

- Qua quá trình nghiên cứu lý luận và đánh giá 

thực trạng công tác kế toán thanh toán có thể đưa 

ra những đề xuất hợp lý để giúp công ty hoàn thiện 

công tác thanh toán tại Công ty Cổ phần trang trí 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

18 08DH Kế toán

Xây dựng dự toán ngân 

sách tại Công ty TNHH 

Đào tạo Thông Minh.

Kiều Thị Thường Trần Phước

- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác lập dự 

toán tại Công ty TNHH Đào Tạo Thông Minh.

- Đề xuất quy trình và phương pháp lập dự toán tại 

Công ty TNHH Đào Tạo Thông Minh

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác lập dự toán tại đơn vị trong thời gian tới.

19 08DH Kế toán

Hoàn thiện chu trình kế 

toán cung cấp dịch vụ đào 

tạo tại Công ty TNHH Đào 

tạo Thông Minh.

Diệp Thị 

Diễm 
Quỳnh Trần Phước

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chu trình cung 

cấp dịch vụ. 

- Khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá những ưu 

điểm. 

- Đề xuất giải pháp, hoàn thiện nâng cao về chu 

trình kế toán cung cấp dịch vụ.

20 08DH Kế toán

Phân tích và đánh giá chu 

trình kế toán mua hàng và 

thanh toán tại Công ty 

TNHH TM DV Kỹ thuật 

Xe nâng Đức Minh.

Dương Thị 

Phương
Uyên Trần Phước

 

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quy trình mua 

hàng và thanh toán.

- Nghiệp vụ các khoản mua hàng, và các khoản 

thanh toán. 

- Khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá những ưu 

điểm và tồn tại về quy trình mua hàng và thanh 

toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Kỹ Thuật Xe Nâng Đức Minh.

- Đề xuất giải pháp thực hiện.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

21 08DH Kế toán

Phân tích và đánh giá chu 

trình kế toán bán hàng và 

thanh toán tại Công ty 

TNHH TM DV Kỹ thuật 

Xe nâng Đức Minh.

Nguyễn Thị 

Hồng
Ngọc Trần Phước

`

Tìm hiểu kỹ hơn lý luận về kế toán bán hàng và 

thanh toán theo Chuẩn mực và Chế độ kế toán 

Việt Nam hiện hành, đồng thời là cơ sở cho việc 

nghiên cứu thực trạng chu trình kế toán bán hàng 

xe nâng tay, xe nâng bán tự động, xe nâng động 

cơ…tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Xe Nâng Đức Minh. Trên cơ sở đó sẽ phát 

hiện ra được những ưu điểm, nhược điểm trong 

công tác kế toán bán hàng tại công ty, từ những 

điều này sẽ đề xuất một số giải pháp khắc phục 

các hạn chế nhằm góp phần hoàn thiện kế toán bán 

hàng và thanh toán tại Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xe Nâng Đức Minh.

22 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

nguyên vật liệu và công cụ 

dụng cụ tại Công ty 

TNHH SX Hàng Tiêu 

dùng Bình Tân.

Ngô Thị 

Thanh
Thủy Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán NVL, CCDC. 

Phân tích quy trình kế toán NVL, CCDC tại đơn 

vị. Qua đó, đề xuất các giải pháp.

23 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

mua hàng và thanh toán 

tiền tại Công ty Liên hiệp 

Khoa học Kiểm định nền 

móng Xây dựng SG.

Nguyễn Thị Xưa Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán mua hàng và 

thanh toán tiền. Phân tích quy trình kế toán mua 

hàng và thanh toán tiền tại đơn vị. Qua đó, đề xuất 

các giải pháp.

24 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH ĐT DV 

TM Thanh Hiền.

Võ Nhật Tâm Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán mua hàng và 

thanh toán tiền. Phân tích quy trình kế toán mua 

hàng và thanh toán tiền tại đơn vị. Qua đó, đề xuất 

các giải pháp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

25 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH Trục Cao 

Su Việt Roll.

Nguyễn Hồng  Thy Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán mua hàng và 

thanh toán tiền. Phân tích quy trình kế toán mua 

hàng và thanh toán tiền tại đơn vị. Qua đó, đề xuất 

các giải pháp.

26 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế 

toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty CP 

Quảng cáo TM Sen Vàng.

Nguyễn Thị 

Vân 
Anh Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán doanh thi, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh. Phân tích quy 

trình kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại đơn vị. Qua đó, đề xuất các giải 

pháp.

27 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương tại Công ty CP 

Quảng cáo TM Sen Vàng.

Trần Thị 

Ngọc 
Châu Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán tiền lương. Phân 

tích quy trình kế toán tiền lương tại đơn vị. Qua 

đó, đề xuất các giải pháp.

28 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH 

Kinh doanh khí đốt và 

khoáng sản Gia Linh.

Ngô Thùy Na Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về phân tích báo cáo tài 

chính. Phân tích báo cáo tài chính tại đơn vị. Qua 

đó, đề xuất các giải pháp.

29 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH MTV 

TM DV Logistics Quốc 

Hào.

Trần Thị 

Hồng 
Thắm Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán doanh thi, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh. Phân tích quy 

trình kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại đơn vị. Qua đó, đề xuất các giải 

pháp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

30 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH MTV TM DV 

Logistics Quốc Hào.

Nguyễn Thị 

Ngọc
Huyền Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán bán hàng và thu 

tiền. Phân tích quy trình kế toán mua hàng và 

thanh toán tiền tại đơn vị. Qua đó, đề xuất các giải 

pháp.

31 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền của Công 

ty TNHH TM SX Kim 

Thịnh Phát.

Nguyễn Thị 

Thanh 
Tâm Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán bán hàng và thu 

tiền. Phân tích quy trình kế toán bán hàng và thu 

tiền tại đơn vị. Qua đó, đề xuất các giải pháp.

32 08DH Kế toán

Phân tích chu trình tính 

giá thành sản phẩm tại 

Công ty TNHH TM SX 

Kim Thịnh Phát.

Mai Thị Cẩm Tú Huỳnh Xuân Hiệp

Hệ thống hoá lý luận về kế toán tính giá thành sản 

phẩm. Phàn ánh thực trạng tính giá thành tại đơn 

vị. Qua đó, đề xuất các giải pháp.

33 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH Ban Mai Imex.

Bùi Thị Thơm Đinh Thành Cung

 

Phân tích quy trình công tác kế toán liên quan đến 

việc  bán hàng và thu tiền tại công ty Ban Mai 

Index.

34 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng - trả tiền tại Công ty 

TNHH Ban Mai Imex.

Hồ Thị Minh  Hậu Đinh Thành Cung

 

Phân tích quy trình công tác kế toán liên quan đến 

mua hàng - trả tiền tại Công ty TNHH Ban Mai 

Imex.

35 08DH Kế toán

Phân tích chi phí quản lý 

tại Liên hiệp Khoa học 

Kiểm định Nền móng Xây 

dựng Sài Gòn.

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Ngọc Đinh Thành Cung

 

Phân tích công tác kế toán chi phí quản lý tại Liên 

hiệp Khoa học Kiểm định Nền móng Xây dựng Sài 

Gòn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

36 08DH Kế toán

Phân tích quy trình tiền 

lương tại Liên hiệp Khoa 

học Kiểm định Nền móng 

Xây dựng Sài Gòn.

Nguyễn Thị 

Hà 
Vi Đinh Thành Cung

Phân tích quy trình công tác kế toán tiền lương tại 

Liên hiệp Khoa học Kiểm định Nền móng Xây 

dựng Sài Gòn.

37 08DH Kế toán

Phân tích việc ghi nhận và 

quản lý doanh thu tại 

Công ty TNHH Văn phòng 

phẩm Thiên Kim.

Nguyễn Thị Thêm Đinh Thành Cung

Phân tích công tác kế toán ghi nhận và quản lý 

doanh thu tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm 

Thiên Kim.

38 08DH Kế toán

Phân tích việc quản lý 

hàng tồn kho tại Công ty 

TNHH Văn phòng phẩm 

Thiên Kim.

Lê Thị Kim Đào Đinh Thành Cung
Phân tích công tác kế toán quản lý hàng tồn kho 

tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Thiên Kim.

39 08DH Kế toán

Phân tích việc quản lý nợ 

phải thu tại Công ty 

TNHH Điện Tâm Giao.

Trần Thị Thu Hoài Đinh Thành Cung
Phân tích công tác kế toán quản lý nợ phải thu tại 

Công ty TNHH Điện Tâm Giao.

40 08DH Kế toán

Phân tích việc quản lý 

hàng tồn kho tại công ty 

TNHH Điện Tâm Giao.

Nguyễn Thị 

Thu
Hương Đinh Thành Cung

Phân tích công tác kế toán quản lý hàng tồn kho 

tại công ty TNHH Điện Tâm Giao.

41 08DH Kế toán

Phân tích việc quản lý nợ 

phải trả tại Công ty TNHH 

Điện Tâm Giao.

Nguyễn Thị 

Lan
Anh Đinh Thành Cung

Phân tích công tác kế toán quản lý nợ phải trả tại 

Công ty TNHH Điện Tâm Giao.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

42 08DH Kế toán

Phân tích quy trình quản 

lý công nợ tại Công ty 

TNHH Hàn cắt Tân 

Cường Thịnh.

Nguyễn Thị 

Nhựt 
Linh Đinh Thành Cung

Phân tích quy trình kế toán quản lý công nợ tại 

Công ty TNHH Hàn cắt Tân Cường Thịnh.

43 08DH Kế toán

Phân tích quy trình quản 

lý hàng tồn kho tại Công 

ty TNHH Hàn cắt Tân 

Cường Thịnh.

Phan Thị 

Phương
Huyền Đinh Thành Cung

Phân tích quy trình  công tác kế toán quản lý hàng 

tồn kho tại Công ty TNHH Hàn cắt Tân Cường 

Thịnh.

44 08DH Kế toán

Phân tích việc quản lý  

hàng tồn kho tại Công ty 

TNHH TM DV Mắt Việt.

Nguyễn Thị 

Tố
Anh Đinh Thành Cung

Phân tích công tác kế toán  quản lý  hàng tồn kho 

tại Công ty TNHH TM DV Mắt Việt.

45 08DH Kế toán

Phân tích việc quản lý 

công nợ tại Công ty 

TNHH TM DV Mắt Việt.

Trần Thị Vân Anh Đinh Thành Cung
Phân tích công tác kế toán quản lý công nợ tại 

Công ty TNHH TM DV Mắt Việt.

46 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH Công nghiệp 

Thiện Thành.

Trần Thị 

Khánh
 Huyền Đinh Thành Cung

Phân tích quy trình kế toán bán hàng và thu tiền tại 

Công ty TNHH Công nghiệp Thiện Thành.

47 08DH Kế toán

Phân tích việc quản lý 

công nợ tại Công ty 

TNHH Công nghiệp Thiện 

Thành.

Võ Đặng 

Thanh
 Hoài Đinh Thành Cung

Phân tích công tác kế toán quản lý công nợ tại 

Công ty TNHH Công nghiệp Thiện Thành.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

48 08DH Kế toán

Quy trình kiểm toán chi 

phí quản lý doanh nghiệp 

tại Công ty TNHH Kiểm 

toán DV Tin học TP.HCM.

Trần Đình 

Thảo
Nguyên Đinh Thành Cung

Phân tích Quy trình thực hiện  kiểm toán chi phí 

quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Kiểm 

toán DV Tin học TP.HCM.

49 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Long.

Nguyễn Thị 

Thùy 
Trang Đinh Thành Cung

Phân tích  các thông tin và các chỉ số trên báo cáo 

tài chính tại Công ty TNHH Dược phẩm Gia Long.

50 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và quản lý công nợ 

phải thu tại Công ty 

TNHH Tín Tâm.

Nguyễn Thị 

Thanh 
Lý Đinh Thành Cung

Phân tích quy trình công tác kế toán bán hàng và 

quản lý công nợ phải thu tại Công ty TNHH Tín 

Tâm.

51 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kiểm 

toán Nợ phải thu tại Công 

ty TNHH Kiểm toán DFK 

Việt Nam.

Phạm Thị 

Phương 
Như Đinh Thành Cung

Phân tích quy trình thực hiện kiểm toán Nợ phải 

thu tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

52 08DH Kế toán

Vận dụng chuẩn mực kế 

toán quốc tế về công cụ tài 

chính để hoàn thiện chế độ 

Kế toán tại Việt Nam.

Lê Thị Thúy Trang Chu Thúy Anh

Tìm hiểu kế toán về công cụ tài chính hiện đang 

được áp dụng tại Việt Nam và theo quy định của 

chuẩn mực kế toán quốc tế, nhận dạng các khó 

khăn của doanh nghiệp Việt Nam khi thiếu chuẩn 

mực kế toán về công cụ tài chính. Từ đó áp dụng 

chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam qua báo 

cáo tài chính.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

53 08DH Kế toán

Quy trình kế toán công nợ, 

tình hình thanh toán và 

khả năng thanh toán tại 

Công ty TNHH ĐT TM 

Dịch Xây dựng Nhân Phát.

Nguyễn 

Thanh 
Ngoãn Chu Thúy Anh

Để tìm hiểu về công tác kế toán phải thu, phải trả 

và khả năng thanh toán tại công Ty TNHH Đầu Tư 

Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Nhân Phát. Trước 

hết, cần phải tìm hiểu về cơ sở lý luận về kế toán 

công nợ phải thu, phải trả và đồng thời cũng cần 

phải tìm hiểu rõ khả năng thanh toán tại doanh 

nghiệp. Từ đó, đưa ra những thực tế phát sinh tại 

đơn vị về kế toán công nợ phải thu, phải trả và khả 

năng thanh toán. Cuối cùng, sẽ đưa ra những đánh 

giá nhận xét về thực tế công tác kế toán công nợ 

phải thu và phải trả tại công Ty, và đề xuất một số 

biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán 

kế toán công nợ phải thu và phải trả tại công Ty 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

54 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tính lương và các khoản 

trích theo lương tại Công 

ty TNHH Triết Anh.

Tô Hoài Thương Chu Thúy Anh

Mô tả quy trình tính lương tại một công ty sản 

xuất. Bao gồm: Lương cơ bản, phụ cấp, tăng ca, 

nghỉ ốm, thai sản,.... Và lập báo cáo tài chính của 

công ty.

55 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng phải trả người bán tại 

công tytnhh thương mại 

dịch vụ Trường Vinh.

Nguyễn 

Quang
Đạt Chu Thúy Anh

Tìm hiểu về quy trình mua hàng, các phương thức, 

hình thức áp dụng tại Công ty. Phân tích tình hình 

biến đông của Công ty và đưa ra các giải pháp.

56 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng phải trả người bán tại 

công tytnhh thương mại 

dịch vụ Trường Vinh.

Trần Huỳnh Tú Chu Thúy Anh

Tìm hiểu về quy trình bán hàng thu tiền tại công 

ty, phân tích những ảnh hưởng của công tác kế 

toán đến công ty và phân tích một số chỉ tiêu về 

tình hình bán hàng và thu tiền khách hàng trên báo 

cáo tài chính.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

57 08DH Kế toán

Kế toán bán hàng thu tiền 

và phân tích một vài chỉ 

tiêu trên bảng cđkt, bảng 

bckqhđkd tại công ty tnhh 

phát triển nhà Khang 

Thịnh.

Nguyễn Lâm 

Anh
Sơn Chu Thúy Anh

Tìm hiểu về quy trình lao động tiền lương, tính 

lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm: 

lương cơ bản, chế độ, thưởng,.. và cách tính khấu 

hao tài sản cố định.

58 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công 

ty CP Tư vấn Synergy.

Nguyễn 

Hoàng Thục 
Đoan Chu Thúy Anh

Tìm hiểu về quy trình kế toán tiền lương tại Công 

ty, các chế độ về lương, thưởng, ngoài ra tìm hiểu 

thêm về cách tính khấu hao tài sản cố định và trình 

bày trên Báo cáo tài chính.

59 08DH Kế toán

Phân tích và so sánh giữa 

chuẩn mực kế toán quốc tế 

và việt nam về tài sản cố 

định hữu hình.

Đỗ Hoàng Huy Chu Thúy Anh

Tìm hiểu và phân tích lý thuyết và ví dụ giữa hai 

chuẩn mực kế toán quốc tế về tài sản cố định bao 

gồm các phương pháp khấu hao, hoạch toán và 

trình bày trên Báo cáo tài chính.

60 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH MTV 

Cơ khí Duy Nhật.

La Thục Trinh Chu Thúy Anh

Tìm hiểu lý thuyết và phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí thực tế tại công ty, từ đó xác 

định kết quả kinh doanh. Phân tích tình hình hoạt 

động kinh doanh của công ty thông qua bảng báo 

cáo và đưa ra một số kiến nghị.

61 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH 

MTV Cơ khí Duy Nhật.

Lê Thị Hoàng Yến Chu Thúy Anh

Tìm hiểu về lý thuyết của báo cáo tài chính. Phân 

tích bảng CĐKT về tài sản và nguồn vốn theo 

chiều ngang và chiều dọc. Phân tích bảng báo cáo 

KQHDKD theo biến động doanh thu và chi phí. 

Phân tích bảng BCTC thông qua cách tỉ số tài 

chính. Và đưa ra những nhận xét và một số kiến 

nghị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

62 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền Công ty 

CP Công nghệ Citek.

Hoàng Mai Anh Chu Thúy Anh

Tìm hiểu về quy trình kế toán bán hàng và quy 

trình thu tiền tại Công ty. Lập báo cáo tài chính, 

tìm hiểu và phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài 

chính.Đưa ra nhận xét và kiến nghị.

63 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính Công ty CP Rừng 

tre.

Lê Thị Bảo Ngân Chu Thúy Anh

Phân tích báo cáo tài chính tại một công ty cổ 

phần. Bao gồm phân tích báo cáo tài chính, báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ, và tình hình tài chính thông qua các 

chỉ số của công ty.

64 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm tại Công 

ty TNHH TM SX Song 

Toàn.

Lê Thị Hồng Điệp 
Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích ưu, nhược điểm quy trình kế toán chi 

phí sản xuất, tính giá thành theo đơn đặt hàng. Đề 

xuất các biện pháp  hoàn thiện công tác tính giá 

thành tại đơn vị.

65 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

phải thu của khách hàng 

và phải trả cho người bán 

tại Công ty TNHH TM SX 

Song Toàn.

Nguyễn Võ 

Bích 
Kiều

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán công 

nợ phải thu, phải trả và đề xuất các biện pháp 

nhằm hoàn thiện quy trình kế toán tại đơn vị.

66 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

mua hàng và phải trả cho 

người bán tại Công ty 

TNHH DV Tư vấn và Đại 

lý Thuế Trương Gia.

Hoàng Thiên Tính
Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán mua 

công cụ, dịch vụ mua ngoài, công nợ phải trả và đề 

xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kế 

toán tại đơn vị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

67 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế 

toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH SX Gạch 

Cơ Phát.

Khưu Thị 

Cẩm 
Giang

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán tiền 

lương, chính sách trả lương, các khoản trích theo 

lương và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình kế toán tại đơn vị.

68 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế 

toán bán hàng và phải thu 

của khách hàng tại Công 

ty TNHH SX Gạch Cơ 

Phát.

Nguyễn Thị 

Tú 
Uyên

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán bán 

hàng về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn, công nợ 

phải thu và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình kế toán tại đơn vị.

69 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

vốn bằng tiền và các 

khoản thanh toán tại Công 

ty TNHH Dịch Vụ Viễn 

thông Ngọc Hân.

Đỗ Thị Cẩm Nhi
Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán tiền 

mặt, TGNH, công nợ phải thu và đề xuất các biện 

pháp nhằm hoàn thiện quy trình kế toán tại đơn vị.

70 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

bán hàng và nợ phải thu 

tại Công ty TNHH Dịch 

Vụ Viễn thông Ngọc Hân.

Biện Thị 

Tuyết
Nhung

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán bán 

hàng về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn, công nợ 

phải thu và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình kế toán tại đơn vị.

71 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế 

toán hàng tồn kho tại 

Công ty TNHH TM Giấy 

Toàn Quốc.

Nguyễn Thị 

Kim 
Chi

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán mua, 

bán, sử dụng hàng hóa, công cụ, NVL và đề xuất 

các biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kế toán 

tại đơn vị.

72 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công 

ty TNHH TM Giấy Toàn 

Quốc

Nguyễn Thị 

Thảo 
Nguyên

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán tiền 

lương, chính sách trả lương, các khoản trích theo 

lương và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình kế toán tại đơn vị



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

73 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

vốn bằng tiền và phải thu 

của khách hàng tại Công 

ty TNHH Nghệ thuật 

Nước Đại Phát Đạt.

Nguyễn Thị 

Kiều
 Liên 

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán tiền 

mặt, TGNH, công nợ phải thu và đề xuất các biện 

pháp nhằm hoàn thiện quy trình kế toán tại đơn vị.

74 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công 

ty TNHH Nghệ thuật 

Nước Đại Phát Đạt.

Châu Khánh Vy
Trần Thị Ngọc 

Cẩm

Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán tiền 

lương, chính sách trả lương, các khoản trích theo 

lương và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình kế toán tại đơn vị.

75 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

mua hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH Nghệ thuật 

Nước Đại Phát Đạt.

Nguyễn 

Thanh Thảo 
Vy

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán mua 

hàng hóa, công cụ, dịch vụ mua ngoài, công nợ 

phải trả và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình kế toán tại đơn vị.

76 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế 

toán vốn bằng tiền và phải 

thu của khách hàng tại 

Công ty TM SX Dầu Thực 

vật Minh Huê.

Nguyễn Thị 

Kim 
Hạnh

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán tiền 

mặt, TGNH, công nợ phải thu và đề xuất các biện 

pháp nhằm hoàn thiện quy trình kế toán tại đơn vị.

77 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

hàng tồn kho tại Công ty 

TNHH Năm Dũng.

Hồ Thị Thu Điệp
Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán mua, 

xuất bán, sử dụng hàng hóa, công cụ tại DN và đề 

xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kế 

toán tại đơn vị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

78 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

bán hàng và phải thu của 

khách hàng tại Công ty 

TM SX Dầu Thực vật 

Minh Huê.

Ngô Thị 

Phương 
Quyên 

Trần Thị Ngọc 

Cẩm

 Phân tích quy trình tổ chức công tác kế toán bán 

hàng về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn, công nợ 

phải thu và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình kế toán tại đơn vị.

79 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

tiền lương tại công ty 

TNHH MTV Hoàng Gia 

Nghĩa.

Nguyễn Thị 

Minh 
Tân Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích chu trình kế toán tiền 

lương tại công ty TNHH MTV Hoàng Gia Nghĩa.

80 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

tiền lương tại công ty 

TNHH AZTECH.

Hoàng Thị 

Bích 
Trâm Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích chu trình kế toán tiền 

lương tại công ty TNHH AZTECH.

81 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý hàng tồn kho tại Công 

ty TNHH Asia Pacific 

Engravers (Việt Nam).

Phạm Thị Nhung Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích tình hình quản lý 

hàng tồn kho tại Công ty TNHH Asia Pacific 

Engravers (Việt Nam).

82 08DH Kế toán

Phân tích quy trình phân 

phối lợi nhuận và xác định 

kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty TNHH 

New Diamond.

Nguyễn Thị Quỳnh Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích quy trình phân phối 

lợi nhuận và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty TNHH New Diamond.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

83 08DH Kế toán

Phân tích tình hình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH Giải pháp Công 

nghệ TVG.

Hồ Lê Tường Vi Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích tình hình bán hàng 

và thu tiền tại Công ty TNHH Giải pháp Công 

nghệ TVG.

84 08DH Kế toán

Phân tích tình hình mua 

hàng và trả tiền tại Công 

ty TNHH Giải pháp Công 

nghệ TVG.

Trần Ngọc Dinh Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích tình hình mua hàng 

và trả tiền tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 

TVG.

85 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và chi tiền tại Công 

ty CP Dây cáp Điện Việt 

Nam CADIVI.

Nguyễn 

Phượng 
Hằng Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích quy trình mua hàng 

và chi tiền tại Công ty CP Dây cáp Điện Việt Nam 

CADIVI.

86 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty CP Dây cáp Điện Việt 

Nam CADIVI.

Huỳnh Thị 

Tuyết
Anh Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích quy trình bán hàng 

và thu tiền tại Công ty CP Dây cáp Điện Việt Nam 

CADIVI.

87 08DH Kế toán

Phân tích tình hình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH MTV TM DV 

Điện tử Hoàng Thịnh.

Ngô Thiên Thanh Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích tình hình bán hàng 

và thu tiền tại Công ty TNHH MTV TM DV Điện 

tử Hoàng Thịnh.

88 08DH Kế toán

Phân tích quy trình xuất - 

nhập khẩu tại Công ty CP 

Steel Buider.

Nguyễn 

Ngọc Yến
Nhi Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích quy trình xuất - nhập 

khẩu tại Công ty CP Steel Buider.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

89 08DH Kế toán

Phân tích tình hình mua 

hàng và trả tiền tại Công 

ty CP Steel Builder.

Vũ Thị Hoài Lương Quế Chi
Thực hiện công tác phân tích tình hình mua hàng 

và trả tiền tại Công ty CP Steel Builder.

90 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và chi tiền của Công 

ty CP TM Hoàng Thịnh 

Thông.

Dương Vũ 

Nhật
Kha Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích quy trình mua hàng 

và chi tiền của Công ty CP TM Hoàng Thịnh 

Thông.

91 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH TM DV Nguyễn 

Thắng.

Lê Trí Hiếu Lương Quế Chi

Thực hiện công tác phân tích quy trình bán hàng 

và thu tiền tại Công ty TNHH TM DV Nguyễn 

Thắng.

92 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty CP TM Hoàng Thịnh 

Thông.

Huỳnh 

Nguyễn Anh
Khoa Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán bán hàng và thu tiền. Sau đó, tác giả trình bày 

thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu trình kế 

toán này tại công ty CP TM Hoàng Thịnh Thông.

93 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

tiền lương tại Công ty 

TNHH SX TM Thủy sản 

Hưng Thịnh.

Trần Trí Thành Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán mua hàng và thanh toán tiền. Sau đó, tác giả 

trình bày thực trạng và các giải pháp hoàn thiện 

chu trình kế toán này tại công ty TNHH SX TM 

Thủy sản Hưng Thịnh.

94 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

bán hàng thu tiền tại Công 

ty TNHH SX TM Thủy 

sản Hưng Thịnh.

Nguyễn Thị 

Bích
Hiền Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán bán hàng và thu tiền. Sau đó, tác giả trình bày 

thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu trình kế 

toán này tại công ty TNHH SX TM Thủy sản 

Hưng Thịnh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

95 08DH Kế toán

Tìm hiểu và hoàn thiện 

chu trình kế toán mua 

hàng và thanh toán tiền tại 

Công ty TNHH TM DV 

SX Hưng Thịnh Lợi.

Võ Hoài Thương Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán mua hàng và thanh toán. Sau đó, tác giả trình 

bày thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu 

trình kế toán này tại công ty TNHH TM DV SX 

Hưng Thịnh Lợi.

96 08DH Kế toán

Tìm hiểu và phân tích chu 

trình kế toán bán hàng tại 

Công ty TNHH TM DV 

Thịnh An.

Trần Thị 

Diễm 
Quỳnh Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán bán hàng. Sau đó, tác giả trình bày thực trạng 

và các giải pháp hoàn thiện chu trình kế toán này 

tại công ty TNHH TM DV Thịnh An.

97 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

bán hàng và thu tiền tại 

Công ty TNHH TM XD 

Thế Hệ Mới.

Lê Thị Thu Trang Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán bán hàng và thu tiền. Sau đó, tác giả trình bày 

thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu trình kế 

toán này tại công ty TNHH TM XD Thế Hệ Mới.

98 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH TM XD 

Thế Hệ Mới.

Lê Thị Hải Yến Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán mua hàng và thanh toán. Sau đó, tác giả trình 

bày thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu 

trình kế toán này tại công ty TNHH TM XD Thế 

Hệ Mới.

99 08DH Kế toán

Phân tích chu trình mua 

hàng và thanh toán tiền tại 

Công ty TNHH TM DV 

PCCC Trang Linh.

Nguyễn Thị 

Kim 
Thơ Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán mua hàng và thanh toán. Sau đó, tác giả trình 

bày thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu 

trình kế toán này tại công ty TNHH TM DV PCCC 

Trang Linh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

100 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

bán hàng và thu tiền tại 

Công ty TNHH TM DV 

PCCC Trang Linh.

Trần Thị Mỹ Tho Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán bán hàng và thu tiền. Sau đó, tác giả trình bày 

thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu trình kế 

toán này tại công ty TNHH TM DV PCCC Trang 

Linh.

101 08DH Kế toán

Hoàn thiện công tác kế 

toán công nợ phải thu và 

phải trả tại Công ty CP ĐT 

Kelsey.

Huỳnh Thị 

Thùy 
Trang Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán công nợ phải thu và phải trả. Sau đó, tác giả 

trình bày thực trạng và các giải pháp hoàn thiện 

chu trình kế toán này tại công ty CP ĐT Kelsey.

102 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

mua hàng và thanh toán tại 

Công ty CP ĐT Kelsey.

Huỳnh Bích Trâm Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán mua hàng và thanh toán. Sau đó, tác giả trình 

bày thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu 

trình kế toán này tại công ty CP ĐT Kelsey.

103 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

mua hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH TM DV 

TTNT PK.

Lê Hoàng 

Diễm
Quỳnh Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán mua hàng và thanh toán. Sau đó, tác giả trình 

bày thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu 

trình kế toán này tại công ty TNHH TM DV TTNT 

PK.

104 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

bán hàng và thu tiền tại 

Công ty TNHH TNHH 

TM DV TTNT PK.

Nguyễn Thị 

Thiên
Thảo Nguyễn Chí Công

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về chu trình kế 

toán bán hàng và thu tiền. Sau đó, tác giả trình bày 

thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chu trình kế 

toán này tại công ty TNHH TNHH TM DV TTNT 

PK.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

105 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TV ĐT Tri 

Thức.

Hồ Nguyễn 

Phương 
Nhi Bùi Hồng Điệp

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích sau:

. Những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế 

toán tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh

. Nghiên cứu kế toán tiêu thụ, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn 

Đầu Tư Tri Thức

. Đánh giá ưu nhược điểm về công tác kế toán tiêu 

thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty

. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác kế toán nói chung về kế toán tiêu thụ, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

106 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TV ĐT 

Tri Thức.

Ngô Thượng Sĩ Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết về việc lập và phân 

tích báo cáo tài chính, phân tích thực trạng Phân 

tích báo cáo tài chính tại Công ty TV ĐT Tri Thức 

từ đó đề xuất một số giải pháp hữu ích nhằm nâng 

cao hiệu quả kinh doanh.

107 08DH Kế toán

Phân tích chu trình kế toán 

tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Chi 

cục Thuế Huyện Bình 

Chánh.

Dương Thị 

Mỹ
Huyền Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết Kế toán tiền lương 

và các khoản trích theo lương, phân tích thực trạng 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  

tại Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh từ đó đề xuất 

một số giải pháp hữu ích nhằm hoàn thiện quy 

trình Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

108 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ tại Công ty 

TNHH TM Sắt thép Minh 

Hiếu.

Nguyễn Thị  Thảo Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết về Kế toán các 

khoản phải thu và các khoản phải trả, phân tích 

thực trạng Kế toán công nợ tại Công ty TNHH TM 

Sắt thép Minh Hiếu từ đó đề xuất một số giải pháp 

hữu ích nhằm hoàn thiện quy trình Kế toán công 

nợ.

109 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công 

ty TNHH TM Sắt Thép 

Minh Hiếu.

Lê Thị Diễm  My Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết Kế toán tiền lương 

và các khoản trích theo lương, phân tích thực trạng 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  

tại Công ty TNHH TM Sắt Thép Minh Hiếu từ đó 

đề xuất một số giải pháp hữu ích nhằm hoàn thiện 

quy trình Kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương.

110 08DH Kế toán

Phân tích quy trình Kế 

toán bán hàng tại Công ty 

CP SX TM DV Toàn 

Nhân.

Phan Thị Thu Hạnh Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết Kế toán bán hàng, 

phân tích thực trạng Kế toán bán hàng tại Công ty 

CP SX TM DV Toàn Nhân từ đó đề xuất một số 

giải pháp hữu ích nhằm hoàn thiện quy trình Kế 

toán bán hàng.

111 08DH Kế toán

Quy trình lập báo cáo tài 

chính và phân tích báo cáo 

tài chính tại Viện Kế toán -

 Kiểm toán & Tài chính 

Doanh nghiệp.

Hồ Thị Mộng Hiền Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết về việc lập và phân 

tích báo cáo tài chính, phân tích thực trạng Phân 

tích báo cáo tài chính tại  Viện Kế toán - Kiểm 

toán & Tài chính Doanh nghiệp từ đó đề xuất một 

số giải pháp hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả kinh 

doanh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

112 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

vốn bằng tiền và các 

khoản phải thu Công ty 

TNHH TM DV Đại lý 

Thuế A&M.

Lê Thị Ánh Nguyệt Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết về Kế toán vốn 

bằng tiền  và Kế toán các khoản phải thu, phân 

tích thực trạng Kế toán các khoản phải thu khách 

hàng và phải trả người bán tạiCông ty TNHH TM 

DV Đại lý Thuế A&M từ đó đề xuất một số giải 

pháp hữu ích nhằm hoàn thiện quy trình Kế toán 

công nợ.

113 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiêu thụ thành phẩm và 

xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH 

Nhật Trung Việt.

Đặng Thị Lan Phương Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết về quy trình kế 

toán tiêu thụ thành phẩm, phân tích thực trạng  kế 

toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Nhật Trung Việt từ đó 

đề xuất một số giải pháp hữu ích nhằm hoàn thiện 

quy trình kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhật Trung 

Việt.

114 08DH Kế toán

Phân tích quy trình Kế 

toán mua hàng tại Công ty 

TNHH Nhật Trung Việt.

Khổng 

Thanh Huyền
Sen Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết Kế toán mua hàng, 

phân tích thực trạng Kế toán mua hàng tại Công ty 

TNHH Nhật Trung Việt từ đó đề xuất một số giải 

pháp hữu ích nhằm hoàn thiện quy trình Kế toán 

mua hàng.

115 08DH Kế toán

Phân tích quy trình Kế 

toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH Tuấn 

Phong.

Phan Thị 

Thanh 
Thủy Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết Kế toán tiền lương 

và các khoản trích theo lương, phân tích thực trạng 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  

tại Công ty TNHH Tuấn Phong từ đó đề xuất một 

số giải pháp hữu ích nhằm hoàn thiện quy trình Kế 

toán tiền lương và các khoản trích theo lương.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

116 08DH Kế toán

Phân tích quy trình Kế 

toán bán hàng tại Công ty 

TNHH Tuấn Phong.

Lưu Ngọc Xuân Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết Kế toán bán hàng, 

phân tích thực trạng Kế toán bán hàng tại Công ty 

TNHH Tuấn Phong từ đó đề xuất một số giải pháp 

hữu ích nhằm hoàn thiện quy trình Kế toán bán 

hàng.

117 08DH Kế toán

Phân tích quy trình Kế 

toán  mua hàng tại Công ty 

TNHH Tuấn Phong.

Nguyễn 

Thanh
Tuyền Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết Kế toán mua hàng, 

phân tích thực trạng Kế toán mua hàng tại Công ty 

TNHH Tuấn Phong từ đó đề xuất một số giải pháp 

hữu ích nhằm hoàn thiện quy trình Kế toán mua 

hàng.

118 08DH Kế toán

Phân tích quy trình Kế 

toán mua bán hàng hóa tại 

Công ty TNHH SX TM 

DV Hà Minh Cường

Trần Phan 

Duyên
An Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết Kế toán mua hàng 

và bán hàng, phân tích thực trạng Kế toán mua- 

bán hàng hóa tại Công ty TNHH SX TM DV Hà 

Minh Cường từ đó đề xuất một số giải pháp hữu 

ích nhằm hoàn thiện quy trình Kế toán mua-bán 

hàng hóa.

119 08DH Kế toán

Phân tích quy trình Kế 

toán các khoản phải thu 

khách hàng và phải trả 

người bán tại Công ty 

TNHH SX TM DV Hà 

Minh Cường.

Đỗ Ngọc 

Minh
Anh Bùi Hồng Điệp

 

Báo cáo tóm tắt cơ sở lý thuyết về Kế toán các 

khoản phải thu và các khoản phải trả, phân tích 

thực trạng Kế toán các khoản phải thu khách hàng 

và phải trả người bán tại Công ty TNHH SX TM 

DV Hà Minh Cường từ đó đề xuất một số giải 

pháp hữu ích nhằm hoàn thiện quy trình Kế toán 

công nợ.

120 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH TM DV 

SX XNK Công nghiệp 

Đông Phương.

Đỗ Thị 

Quỳnh
Như Đào Thúy Em

Phân tích quy trình kế toán mua hàng và thanh 

toán tại Công ty TNHH TM DV SX XNK Công 

nghiệp Đông Phương.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

121 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH TM DV SX 

XNK Công nghiệp Đông 

Phương.

Bùi Thái Ly Đào Thúy Em

Phân tích quy trình kế toán bán hàng và thu tiền tại 

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghiệp 

Đông Phương.

122 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH 

DV Sửa chữa Xe Ôtô 

Đồng Chí.

Nguyễn Thị 

Thu
Huyền Đào Thúy Em

Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH DV 

Sửa chữa Xe Ôtô Đồng Chí.

123 08DH Kế toán

Kế toán dịch vụ sửa chữa 

xe ôtô và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty 

TNHH Dịch vụ Sửa chữa 

Xe Ôtô Đồng Chí.

Nguyễn Thị 

Thu
Huyền Đào Thúy Em

Thực hiện công việc kế toán dịch vụ sửa chữa xe 

ôtô và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Dịch vụ Sửa chữa Xe Ôtô Đồng Chí.

124 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH 

TM SX Sơn APBOLLO.

Hồ Trọng Tân Đào Thúy Em
Thực hiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty 

TNHH TM SX Sơn APBOLLO.

125 08DH Kế toán

Phân tích quy trình lưu 

chuyển hàng hóa và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH TM SX 

Sơn APBOLLO.

Võ Nguyễn 

Minh
Tân Đào Thúy Em

Thực hiện việc phân tích quy trình lưu chuyển 

hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty TNHH TM SX Sơn APBOLLO.

126 08DH Kế toán

Phân tích chu trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH TM SX Sơn 

APBOLLO.

Phạm Tiến Đạt Đào Thúy Em
Thực hiện việc phân tích chu trình bán hàng và thu 

tiền tại Công ty TNHH TM SX Sơn APBOLLO.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

127 08DH Kế toán

Hoàn thiện công tác kế 

toán bán hàng tại Công ty 

TNHH SX Mộc Khang.

Phạm Thị 

Thu
Hiền Đào Thúy Em

Thực hiện việc hoàn thiện công tác kế toán bán 

hàng tại Công ty TNHH SX Mộc Khang.

128 08DH Kế toán

Kế toán chi phí và tính giá 

thành sản phẩm tại Công 

ty TNHH MTV Cọ Việt 

Mỹ.

Ngô Nguyễn 

Bảo
Trâm Đào Thúy Em

Thực hiện công việc kế toán chi phí và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cọ Việt 

Mỹ.

129 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH DV TV 

TNCO.

Trần Gia Uyên Đào Thúy Em

Thực hiện việc phân tích quy trình kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH DV TV TNCO.

130 08DH Kế toán

Phân tích quy trình quản 

lý hàng tồn kho tại doanh 

nghiệp tại Công Ty TNHH 

Thái Gia Sơn.

Võ Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Tiìm hiểu và phân tích quy trình quản lý hàng tồn 

kho tại doanh nghiệp tại Công Ty TNHH Thái Gia 

Sơn. Từ đó đưa ra nhận xét và kiến nghị để hoàn 

thiện bộ máy kế toán tại công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

131 08DH Kế toán

Phân tích quy trình tiền 

kuơng và các khoản trích 

theo luơng tại Công Ty 

TNHH Thái Gia Sơn.

Hồ Thị Kin Hoa
Nguyễn Thị Thu 

Hằng

`Trình bày về thực tế công tác kế toán tiền lương 

và các khoản trích theo lương của công ty TNHH 

Thái Gia Sơn. Để trình bày được thực tế đó, trước 

tiên em trình bày về những đặc điểm chung về 

Công ty TNHH Thái Gia Sơn như ngành nghề sản 

xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy 

kế toán của công ty. Tiếp theo đó mới đi vào trình 

bày số lượng và đặc điểm lao động, hình thức trả 

lương tại công ty để nhằm phân tích tình hình thực 

tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Công ty TNHH Thái Gia Sơn. 

Ngoài ra, em còn trình bày thực tế công tác kế toán 

lương và các khoản trích theo lương thông qua các 

nghiệp vụ phát sinh, chứng từ, ghi sổ sách và lên 

báo cáo kế toán.

132 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Tâm 

Tín Thịnh.

Nguyễn Thị 

Hiếu
Thảo

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Tìm hiểu  và phân tích quy trình kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Tâm Tín Thịnh.

133 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

bán hàng, thu tiền và xác 

định  kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Tâm 

Tín Thịnh.

Trần Ngọc 

Thảo
Nguyên

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Các ngành nghề hoạt động, tổ chức bộ máy quản 

lý và bộ máy kế toán và một số khách hàng đối tác 

của công ty. Bên cạnh đó, cũng giúp chúng ta hiểu 

được phần nào kinh doanh và hoạt động sản xuất 

của công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

134 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý hàng tồn kho tại Công 

ty CP Tre Furniture.

Phan Trần 

Thanh
 Tú

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Giới thiệu tổng quan thực trạng quản lí hàng tồn 

kho của công ty CP Tre Furniture,trong đó là thực 

trạng quản lí hàng tồn kho và kế toán chi tiết hàng 

tồn kho.Từ đó đánh giá hiệu quả và đưa ra ưu 

điểm cũng như những mặt còn tồn tại trong công 

tác quản lý hàng tồn kho của công ty để làm cơ sở 

đưa ra giải pháp khắc phục.

135 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty CP Tre 

Furniture.

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Trinh

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Phân tích đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất 

kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản lý và đặc điểm 

tổ chức kế toán tại công ty CP Tre Furniture .

Khái quát, phân tích làm rõ thực trạng kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại công ty CP Tre Furniture trên góc độ kế toán tài 

chính.

Từ đó đề xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty CP Tre Furniture.

136 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương tại Công ty 

TNHH Hố Nai 2.

Lê Hoàng 

Thanh
Thủy

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

 

Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của 

Công ty trong đó chỉ rõ ngành nghề sản xuất kinh 

doanh và tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.

Tình tình thực tế công tác kế toán tiền lương tại 

Công ty. 

Đưa ra những thuận lợi và khó khắn trong hạch 

toán công tác kế toán tiền lương tại Công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

137 08DH Kế toán

Phân tích kế toán bán hàng 

và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH 

Hố Nai 2.

Lý Minh Thư
Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Giới thiệu khái quát công ty TNHH Hố Nai 2 về 

bộ máy quản lí của công ty, bộ máy kế toán cũng 

như những phương thức hoạt động.

Tìm hiểu rõ quy trình và phân tích kế toán bán 

hàng bằng những nghiệp vụ, chứng từ, sổ sách, tài 

khoản mà công ty đã sử dụng để từ đó xác định kết 

quả kinh doanh của công ty.

  

138 08DH Kế toán

Phân tích quy trình doanh 

thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Hố Nai 2.

Phan Mỹ Trang
Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Hố Nai 2 

về bộ máy quản lý của công ty, bộ máy kế toán 

cũng như phương thức hoạt động của công ty. 

Tìm hiểu rõ về quy trình nghiệp vụ, chứng từ, sổ 

sách, tài khoản mà công ty sử dụng phân tích chu 

trình doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh 

doanh của công ty.

Phân tích, so sánh tình hình hoạt động, khả năng 

kinh doanh qua một số chỉ tiêu về doanh thu, chi 

phí.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

139 08DH Kế toán

Phân tích kế toán bán hàng 

và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch Vụ In 

Ấn Quảng Cáo Trang Trí 

Nội Thất Duy Trung.

Lê Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Xác định kết quả bán hàng là việc so sánh giữa chi 

phí kinh doanh đã bỏ ra và thu nhập kinh doanh đã 

thu về trong kỳ. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thi 

kết quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí 

thì kết quả bán hàng là lỗ .Viêc xác định kết quả 

bán hàng thường được tiến hành váo cuối kỳ kinh 

doanh thường là cuối tháng,cuối quý, cuối năm, 

tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu 

cầu quản lý của từng doanh nghiệp. 

-Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

tại công ty đều được xây dựng một cách tương đối 

hoàn thiện, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán 

quốc tế và chế độ hiện hành, yêu cầu quản lý nhà 

nước của các cơ quan chức năng cũng như đáp 

ứng được các yêu cầu điều hành giám sát của ban 

lãnh đạo công ty.
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Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH TM 

DV In ấn Quảng cáo 

TTNT Duy Trung.

Trần Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Thực trạng kế toán Doanh thu tại công ty: Thực 

trạng kế toán Chi Phí tại công  Thực trạng kế toán 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công 

Ty. Qua đó phân tích quy trình và đưa ra nhận xét 

để  hoàn thiện hon công tác kế toán tài công ty.

  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH TM 

DV In ấn Quảng cáo 

TTNT Duy Trung.

Huỳnh Hương Thùy
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

 

Để tồn tại và phát triển trên thị trường cạnh tranh 

gay gắt như hiện nay doanh nghiệp phải làm sao 

để có thể sử dụng hiệu quả mà vẫn đảm bảo được 

chất lượng tạo chỗ đứng trên thị trường. Để đạt 

được yêu cầu đó thì doanh nghiệp phải làm tốt 

công tác kế toán tại doanh nghiệp nói chung và 

công tác hạch toán vốn bằng tiền nói riêng. Qua đề 

tài: ʻʻPhân tích kế toán vốn bằng tiền và các khoản 

phải thu tại Bưu điện Tỉnh Tiền Giang” giúp người 

đọc thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế 

toán nói chung và bộ phận kế toán quản lí dòng 

tiền và kế toán các khoản phải thu nói riêng trong 

việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp.
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Phân tích chu tình kế toán 

bán hàng và thu tiền của 

Công ty TNHH Minh 

Long Vina.

Huỳnh Thị 

Như 
Ý

Nguyễn Thị Minh 

Huệ

 

Khóa luận “phân tích chu trình kế toán bán hàng 

và thu tiền tại công ty TNHH Nhật Minh Long 

ViNa được thực hiện bằng phương pháp phân tích 

tổng kết kinh nghiệm, thể hiện đầy đủ ba mục tiêu: 

Biết cách xác định giá vốn hàng bán một cách 

chính xác nhất; Biết cách quản lý công nợ phải thu 

một cách hiệu quả; Có thể đánh giá được sơ bộ 

tình hình hoạt động của công ty qua báo cáo tài 

chính của đơn vị - cụ thể là qua Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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 Phân tích chu trình kế 

toán bán hàng và thu tiền 

tại Công ty TNHH Thép 

Sáu Lu.

Nguyễn Hải Ngân
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Hàng hoá là khâu chủ chốt đối với các đơn vị sản 

xuất kinh doanh cũng như các đơn vị thương mại, 

đặc biệt là trong nền kinh tế mở cửa hiện nay thì 

việc đẩy mạnh tốc độ bán hàng hoá là việc sống 

còn của tất cả các đơn vị. Để đưa được những sản 

phẩm của doanh nghiệp mình tới thị trường và tận 

tay người tiêu dùng, doanh nghiệp phải thực hiện 

giai đoạn cuối cùng là giai đoạn bán hàng. Bên 

cạnh đó, mối quan hệ thanh toán giữa các đơn vị, 

cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp về các khoản 

phải thu (trong quy trình bán hàng -  thu tiền)  

cũng được chú trọng. Ngoài các biện pháp quản lý 

chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán 

hàng – thu tiền là rất cần thiết giúp doanh nghiệp 

có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra 

quyết định kinh doanh đúng đắn.
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Phân tích quy trình kế toán 

công nợ phải thu và phải 

trả người bán tại Công ty 

TNHH Công nghiệp 

Agrina.

Võ Ngọc Mỹ Duyên 
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Để tăng lợi nhuận cho Công ty thì tình hình công 

nợ là một trong những vấn đề cần được quan tâm, 

thu hút sự chú ý, nghiên cứu của nhiều nhà doanh 

nghiệp. Để quản lý và theo dõi thu hồi công nợ sao 

cho đạt được chất lượng là một trong những vấn 

đề khó khăn đối với mỗi Công ty. Vì vậy, phải làm 

sao để việc thu hồi công nợ không những đủ, 

đúng, kịp thời mà còn phải hạn chế những rủi ro 

tiềm ẩn dẫn đến nợ khó đòi mà vẫn giữa được mối 

quan hệ thân thiết với khách hàng và nhà cung 

cấp.Đề tài: “Kế toán công nợ phải thu khách hàng 

và phải trả cho người bán” đã phản ánh cách hạch 

toán, ghi sổ và quản lý công nợ của Công ty và tìm 

ra những biện pháp cải tiến hợp lý, đem lại hiệu 

quả cho doanh nghiệp.  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Phân tích quy trình kế toán 

vốn bằng tiền và nợ phải 

thu tại Công ty TNHH 

XNK Lập phương.

Nguyễn Thị 

Quế 
Anh

Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế hiện nay 

vốn bằng tiền và các khoản phải thu cũng là một 

trong các khoản mục quan trọng của một doanh 

nghiệp, thể hiện chính xác khả năng thanh toán và 

phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là những khoản mục 

nhạy cảm, dễ bị gian lận, chiếm dụng hoặc cố tình 

bị làm sai lệch nhằm thể hiện tình hình tài chính 

khả quan trái với thực tế của doanh nghiệp.
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Phân tích chu trình kế toán 

công nợ tại Hợp tác xã 

Vận tải Số 10.

Trần Thị 

Ngọc
Trinh

Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Với những biến động và tình hình đầy khó khăn 

của nền kinh tế, Hợp Tác Xã Vận Tải Số 10 cũng 

cố gắng nổ lực rất nhiều để duy trì và phát triển.Vì 

thế, phần hành kế toán công nợ là một phần hành 

nhỏ nhưng rất quan trọng trong Hợp Tác Xã. Việc 

đánh giá tình hình các khoản phải thu, phải trả sẽ 

góp phần ảnh hưởng đến chất lượng tài chính tại 

Hợp Tác Xã Vận Tải Số 10. Từ đó Hợp Tác Xã 

Vận Tải Số 10 sẽ đưa ra những biện pháp khắc 

phục tới mức thấp nhất các khoản nợ đang tồn 

đọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng 

cao khả năng thanh toán và đưa ra  phương pháp 

quản lý công nợ tốt hơn để tránh bị chiếm dụng và 

xây dựng một công tác quản lý tốt hơn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương tại Hợp tác xã 

Vận tải Số 10.

Nguyễn 

Hoàng Thanh
Trúc

Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Doanh nghiệp thương mại đóng vai trò vô cùng to 

lớn đối với nền kinh tế của nước ta hiện nay, quá 

trình kinh doanh theo một chu kỳ nhất định: mua- 

dự trữ- bán. Ba khâu này có quan hệ mật thiết với 

nhau. Mặc dù bán hàng là khâu cuối cùng, có tính 

quyết định đến quá trình hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp nhưng muốn có hàng để bán thường 

xuyên và liên tục thì doanh nghiệp cần phải tổ 

chức thu mua hàng hóa và dự trữ. Việc thu mua và 

tổ chức nguồn hàng sẽ góp phần thực hiện được 

mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp, thể hiện được 

sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác. Đề 

tài này sẽ phân tích những vấn đề đã làm tốt và 

những vấn đề còn tồn tại, nhằm đưa ra các biện 

pháp khắc phục để hoàn thiện công tác kế toán 

mua hàng và thanh toán tiền cho khách hàng tại 

HTX.
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Phân tích quy trình kế toán 

tập hợp chi phí và tính giá 

thành sản phẩm tại Công 

ty TNHH TM SX FACO 

FEED.

Đặng Đức Duy
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Một trong những cách để quản lý có hiệu quả chi 

phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng 

sản phẩm thì kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm được coi là khâu quan 

trọng nhất và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế 

toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy, để 

hoàn thiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm là việc rất cần thiết và 

có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc cải thiện 

công tác kế toán tại công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Phân tích quy trình kế toán 

bán hàng và công nợ phải 

thu tại Công ty TNHH TM 

SX FACO FEED.

Ngô Thị Bảo Tuyền
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Bán hàng và thu tiền là hai mặt của một vấn đề, 

khi bán hàng, tiêu thụ sản phẩm diễn ra tất yếu sẽ 

có quá trình thu tiền về. Vậy làm thế nào đế doanh 

nghiệp có thế vừa tiêu thụ được nhiều sản phẩm 

vừa thu hồi được vốn? Để làm được điều đó, các 

doanh nghiệp phải có sự quản lý chặt chẽ từ khâu 

tiêu thụ cho đến thu tiền. Chính vì vậy, kế toán 

bán hàng và công nợ phải thu là một bộ phận quan 

trọng trong hệ thống công cụ quản lý của doanh 

nghiệp. Đế kế toán bán hàng và công nợ phải thu 

phát huy hết vai trò và chức năng của nó cần phải 

tố chức công tác kế toán này một cách họp lý, 

khoa học và thường xuyên được hoàn thiện cho 

phù họp với yêu cầu của doanh nghiệp.

150 08DH Kế toán

Kiểm soát nội bộ chu trình 

doanh thu tại Công ty 

TNHH XD KD Bất động 

sản Thái Cường.

Đặng Thị 

Ngọc
Ánh

Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò 

hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các 

doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp 

các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn 

các nguồn lực kinh tế của công ty mình như: con 

người, tài sản, vốn, …,Đề tài "kiểm soát nội bộ 

chu trình doanh thu tại Công ty TNHH XD KD 

Bất động sản Thái Cường" góp phần hạn chế tối đa 

những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất 

kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp xây 

dựng được một nền tảng quản lý vững chắc phục 

vụ cho quá trình mở rộng và phát triển đi lên của 

doanh nghiệp. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

151 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

hàng tồn kho tại Công ty 

TNHH Dệt nhuộm Sơn 

Tiên.

Trần Phương Thảo
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp thì yếu tố quan trọng để quyết định tình 

hình kinh doanh đó chính là hàng tồn kho. Hàng 

tồn kho chiếm tỷ trọng khá lớn trong tỷ lệ tài sản 

kinh doanh của doanh nghiệp. việc quản lý hàng 

tồn kho chính là quản lý nguồn vốn sản xuất kinh 

doanh và tài sản của doanh nghiệp. Cần phải quản 

lý hàng tồn kho một cách hợp lý, sát sao từ khâu 

mua hàng đến khâu sử dụng để tiết kiệm được chi 

phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

trên thị trường. Kế toán hàng tồn kho sẽ giúp cho 

doanh nghiệp nắm bắt được những thông tin quan 

trọng về quản lý và sử dụng tài sản, giúp cho nhà 

quản trị doanh nghiệp đề ra những phương pháp 

quản lý kịp thời để tránh mất quá nhiều chi phí, 

tạo ra nhiều nguồn thu, phù hợp với định hướng 

phát triển của doanh nghiệp.

152 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

thuế và các khoản phải 

nộp nhà nước tại Công ty 

TNHH Dệt nhuộm Sơn 

Tiên.

Lê Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Với mục đích lợi nhuận, bất kỳ một doanh nghiệp 

sản xuất nào đều muốn tiêu thụ được càng nhiều 

sản phẩm càng tốt bởi khi đó doanh nghiệp thu hồi 

được vốn bù đắp chi phí, có nguồn tích lũy để sản 

xuất kinh doanh và có chỗ đứng trên thị trường. 

Nhưng muốn đẩy mạnh lợi nhuận đòi hỏi các nhà 

quản lý phải sử dụng nhiều công cụ và biện pháp 

khác nhau, trong đó bộ máy kế toán là thực sự cần 

thiết. Nhờ có những thông tin kế toán cung cấp, 

các nhà quản lý mới biết được tình hình tiêu thụ 

sản phẩm của doanh nghiệp thế nào, kết quả kinh 

doanh trong kỳ ra sao, từ đó vạch ra chiến lược 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Phân tích quy trình kế toán 

tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại 

Công ty TNHH Dệt 

nhuộm Sơn Tiên.

Nguyễn Lan Anh
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Trong kinh doanh, việc chiếm dụng vốn và bị 

chiếm dụng vốn là điều bình thường do luôn phát 

sinh các quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối 

tượng khác. Điều làm cho các nhà quản trị lo ngại 

là các khoản nợ nần dây dưa khó trả, các khoản 

thu không có khả năng thu hồi, các khoản trả 

không có khả năng thanh toán. Khóa luận “Phân 

tích kế toán công nợ và khả năng thanh toán tại 

Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Sơn Tiên” nhằm phân 

tích tình hình tài chính nói chung và khả năng 

thanh toán nói riêng tại công ty Dệt Nhuộm Sơn 

Tiên góp phần giúp các nhà quản trị thấy được tính 

hợp lý của các khoản phải thu, phải trả để có 

những giải pháp quản lý phù hợp tránh hiện tượng 

nợ dây dưa, khó đòi.

154 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH TMV 

TM DV Cơ Khí Quang 

Thắng.

Nguyễn 

Trọng 
Nhân

Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Việc phân tích quy trình kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kế quả kinh doanh là một việc làm hết 

sức quan trọng cần thiết. Bởi vì, doanh thu, lợi 

nhuận và chi phí không chỉ phản ánh kết quả sản 

xuất kinh doanh mà còn là cơ sở để tính ra các chỉ 

tiêu chất lượng khác nhằm đánh giá đầy đủ hơn 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

trong từng thời kỳ hoạt động. Thông qua việc phân 

tích này, các nhà quản lý sẽ nắm được thực trạng 

của doanh nghiệp, phát hiện những nguyên nhân 

và sự ảnh hưởng của các nhân tố lên doanh thu, lợi 

nhuận và chi phí. Từ đó, chủ động đề ra những 

giải pháp thích hợp khắc phục những mặt tiêu cực, 

phát huy mặt tích cực của các nhân tố ảnh hưởng 

và huy động tối đa các nguồn lực nhằm làm tăng 

doanh thu, lợi nhuận, chi phí và hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

155 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế 

toán hàng tồn kho tại 

Công ty TNHH MTV TM 

DV Cơ khí Quang Thắng.

Đỗ Thiện Ân
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản lưu động 

chiếm một giá trị lớn và có vị trí quan trọng trong 

toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh. Thông tin 

chính xác, kịp thời về hàng tồn kho không những 

giúp cho doanh nghiệp trong thực hiện và quản lý 

các nghiệp vụ kinh diễn ra hàng ngày, mà còn giúp 

cho doanh nghiệp có một lượng vật tư, hàng hóa 

đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra bình 

thường không gây ứ đọng vốn và cũng không làm 

cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bị gián 

đoạn. Từ đó, có kế hoạch về tài chính cho việc 

mua sắm cung cấp hàng tồn kho cũng như điều 

chỉnh kế hoạch tiêu thụ hợp lý.

156 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế 

toán tiền lương tại Công ty 

TNHH MTV TM DV Cơ 

khí Quang Thắng.

Ngô Ngọc Uyên
Nguyễn Thị Minh 

Huệ

Tiền lương là phần thu nhập của người lao động 

trên cơ sở số lượng và chất lượng lao động trong 

khi thực hiện công viẹc của bản thân người lao 

động theo cam kết giữa chủ doanh nghiệp và 

người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền 

lương là một khoản chi phí sản xuất. Việc hạch 

toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực 

hiện một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được 

trả đúng với thành quả lao động sẽ kích thích 

người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh 

nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng 

tạo trong quá trình lao động.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

157 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH TM Công 

nghệ Phương Khoa.

Nguyễn Thị 

Tú 
Hảo Nguyễn Văn Hùng

Vận dụng những kiến thức đã học nghiên cứu chu 

trình mua hàng và thanh toán tiền  thực tiễn tại 

công ty TNHH TM Và CN PHƯƠNG KHOA. 

Đánh giá những ưu nhược điểm của quy trình  nảy. 

Từ đó rút ra kinh nghiệm và đưa ra một số giải 

pháp nhằm hoàn tiện quy trình mua hàng và thanh 

toán tiền tại BCTC do công ty Phương Khoa thực 

hiện.

158 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH TM Công nghệ 

Phương Khoa.

Phan Thị Ánh Tuyết Nguyễn Văn Hùng

Đề tài này giúp chúng ta phân tích làm rõ các vấn 

đề lý luận về kế toán bán hàng và thu tiền trong 

điều kiện áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

Để công tác kế toán bán hàng và thu tiền có thể cụ 

thể hóa một cách có hệ thống, từ đó làm cơ sở lý 

thuyết cho việc so sánh với thực trạng thực tế đang 

áp dụng.Từ thực tế công tác hạch toán kế toán mua 

bán hàng hóa Công Ty TNHH Thương Mại và 

Công Nghệ Phương Khoa vẫn còn tồn tại những 

hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, từ 

đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hoạt động 

bán hàng tại công ty phù hợp với đặc điểm kinh 

doanh của công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

159 08DH Kế toán

Chi tiết công nợ phải thu 

khách hàng tại Công ty 

TNHH TM Công nghệ 

Phương Khoa.

Lương Thị 

Mỹ 
Duyên Nguyễn Văn Hùng

Đề tài: “ Kế toán công nợ phải thu của Công Ty 

TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Phương Khoa” 

giúp cho người nghiên cứu đề tài và nắm rõ hơn về 

kế toán công nợ phải thu của công ty, chứng từ 

luân chuyển, cách hạch toán ghi sổ và thời điểm 

ghi nhận phù hợp với chế độ, chuẩn mực và thông 

tư do Bộ tài chính ban hành.Thông qua quá trình 

nghiên cứu và thực tiễn về kế toán công nợ phải 

thu của các công ty, doanh nghiệp: từ đó thấy được 

vai trò, sự ảnh hưởng của kế toán công nợ phải thu 

tới bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Từ đó 

phát huy mặt mạnh, còn những mặt hạn chế cần 

đưa ra các biện pháp nhanh chóng và hiệu quả 

giúp cho các cấp quản lý của doanh nghiệp có 

nguồn thông tin quan trọng, kịp thời, hợp lý là cơ 

sở để đưa ra các quyết  định kinh doanh đúng đắn 

giúp doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao nhất.

160 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

thuế GTGT tại Công ty 

TNHH Đầu tư Phát triển 

Truyền thông Nhật Nam.

Nguyễn Thị 

Thanh 
Trúc Nguyễn Văn Hùng

Kế toán thuế GTGT là một phần hành kế toán 

quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh 

nghiệp. Thực hiện tốt kế toán thuế GTGT giúp cho 

doanh nghiệp xác định đúng số thuế GTGT phải 

nộp vào ngân sách Nhà nước từ đó doanh nghiệp 

có kế hoạch chủ động nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ 

đối với Nhà nước, tránh được tình trạng chậm trễ 

trong việc tính toán thuế dẫn tới tình trạng chậm 

nộp thuế ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh 

nghiệp với cơ quan Nhà nước.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

161 08DH Kế toán

Hoàn thiện công tác kế 

toán vốn bằng tiền và các 

khoản phải thu tại Công ty 

TNHH TM DV Đại Lý 

Thuế A&M.

Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Văn Hùng

Phân tích và đánh giá được thực trạng công tác kế 

toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu dựa vào 

những hiểu biết và kiến thức đã học. Để từ đó em 

có thể rút ra được những nhận xét về lý thuyết và 

thực tế công tác kế toán, đưa ra một số kiến nghị 

nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán tại công ty hiệu 

quả hơn.

162 08DH Kế toán

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả huy động vốn tại 

Ngân hàng TM CP Á 

Châu - CN Tân Bình.

Bùi Thị Tiên Nguyễn Văn Hùng

Tìm hiểu thực trạng huy động vốn tại chi nhánh 

ACB - Tân Bình. Qua đó, phân  tích điểm mạnh, 

điểm yếu đồng thời đưa ra giải pháp nhằm tăng 

cường huy động nguồn vốn tại chi nhánh.

163 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH SX TM 

Sealtech Việt Nam.

Lê Thị Trâm Nguyễn Văn Hùng

Phân tích quy trình kế toán mua hàng và thanh 

toán tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Sealtech Việt Nam  Tìm hiểu thực trạng quy trình 

kế toán mua hàng và thanh toán tại Công ty TNHH 

Sản Xuất Thương Mại Sealtech Việt Nam   Đề 

xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quy trình 

kế toán mua hàng và thanh toán tại Công ty TNHH 

Sản Xuất Thương Mại Sealtech Việt Nam.

164 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH SX TM Sealtech 

Việt Nam.

Nguyễn Thị 

Thanh
Tuyền Nguyễn Văn Hùng

Tìm hiểu phân tích quy trình bán hàng và thu tiền 

tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sealtech 

Việt Nam. Từ đó đưa ra những đánh giá về tình 

hình, hoạt động sản xuất kinh doanh và đồng thời 

đưa ra những giải pháp khắc phục góp phần hoàn 

thiện công tác chuyên môn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

165 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương tại Công ty 

TNHH TM XNK Cao 

Nguyên Xanh.

Mai Anh Thy Thy Nguyễn Văn Hùng

Nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương tại doanh 

nghiệp TNHH TM – XNK Cao Nguyên Xanh, từ 

đó hiểu sâu hơn về lý thuyết và có cái nhìn thực tế 

hơn về quy trình kế toán tiền lương;Tìm hiểu cơ sở 

lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương;Đề ra nhận xét chung và đưa ra các 

biện pháp để cải thiện quy trình kế toán tiền lương 

tại doanh nghiệp.

166 08DH Kế toán

Phân tích chu trình mua 

hàng và thu tiền của Công 

ty TM XNK Cao Nguyên 

Xanh.

Phạm Thị Thúy Nguyễn Văn Hùng

Tìm hiểu quy trình thực hiện của công tác kế toán 

bán hàng và thu tiền. Qua đó tìm ra những điểm 

mạnh cần phát huy, hạn chế và đề xuất những biện 

pháp khắc phục để hoàn thiện công tác kế toán bán 

hàng tại Công ty TM XNK Cao Nguyên Xanh.

167 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

Công ty DV Đại Hữu.

Nguyễn Thị 

Bích 
Tuyền

Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị 

trường tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói 

chung, kế toán xác định kết quả kinh doanh nói 

riêng ở doanh nghiệp như thế nào, việc hạch toán 

đó có khác so với những gì đã học được ở trường 

đại học hay không? Qua đó có thể rút ra được 

những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, 

đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần 

hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả 

kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp ngày càng có hiệu quả.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

168 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kiểm 

toán nợ phải thu tại Công 

ty TNHH DV Đại Hữu.

Trịnh Thị Hằng
Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kiểm toán nợ phải thu trong doanh 

nghiệp, từ đó tìm hiểu thực tế phân tích quy trình 

kiểm toán này tại Công ty Dịch vụ Đại Hữu và 

cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến nghị để hoàn 

thiện những điểm tồn tại của quy trình tại đơn vị 

thực tập.

169 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH TM Thiết 

bị Trí Nam Sơn.

Huỳnh Thị 

Minh
Thư

Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán mua hàng và thanh toán trong 

doanh nghiệp, từ đó tìm hiểu thực tế phân tích quy 

trình kế toán này tại Công ty TNHH TM Thiết bị 

Trí Nam Sơn và cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến 

nghị để hoàn thiện những điểm tồn tại của quy 

trình tại đơn vị thực tập.

170 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH TM Thiết bị Trí 

Nam Sơn.

Huỳnh Thị 

Anh
Thư

Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán bán hàng và thu tiền trong doanh 

nghiệp, từ đó tìm hiểu thực tế phân tích quy trình 

kế toán này tại Công ty TNHH TM Thiết bị Trí 

Nam Sơn và cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến nghị 

để hoàn thiện những điểm tồn tại của quy trình tại 

đơn vị thực tập.

171 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

Vốn bằng tiền tại Công ty 

CP DV Du lịch Bến Thành 

(BENTHANH TOURIST).

Trần Minh Chánh
Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán vốn bằng tiền trong doanh 

nghiệp, từ đó tìm hiểu thực tế phân tích quy trình 

kế toán này tại Công ty cổ phần dịch vụ du lịch 

Bến Thành và cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến 

nghị để hoàn thiện những điểm tồn tại của quy 

trình tại đơn vị thực tập.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

172 08DH Kế toán

Kế toán công nợ và phân 

tích khả năng thanh toán 

tại Công ty CP DV Du lịch 

Bến Thành (BENTHANH 

TOURIST).

Nguyễn 

Đoàn Kim
Tú

Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về kế toán 

công nợ và phân tích khả năng thanh toán trong 

doanh nghiệp, từ đó tìm hiểu thực tế công tác kế 

toán này và phân tích khả năng thanh toán tại 

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành và 

cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến nghị để hoàn 

thiện những điểm tồn tại của công tác kế toán này 

tại đơn vị thực tập.

173 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty CP DV Du lịch 

Bến Thành (BENTHANH 

TOURIST).

Trần Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, từ đó tìm 

hiểu thực tế phân tích quy trình kế toán này tại 

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành và 

cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến nghị để hoàn 

thiện những điểm tồn tại của quy trình tại đơn vị 

thực tập.

174 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Thiết bị 

Điện Khang Tường.

Phạm 

Nguyễn Thùy 
Dương

Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, từ đó tìm 

hiểu thực tế phân tích quy trình kế toán này tại 

Công ty TNHH Thiết bị điện Khang Tường và 

cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến nghị để hoàn 

thiện những điểm tồn tại của quy trình tại đơn vị 

thực tập.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

175 08DH Kế toán

Phân tích quy trình tính 

giá thành tại Công ty 

TNHH LA 

MANUFACTURE.

Võ Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán tính giá thành trong doanh 

nghiệp, từ đó tìm hiểu thực tế phân tích quy trình 

kế toán này tại Công ty TNHH Thiết bị điện 

Khang Tường và cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến 

nghị để hoàn thiện những điểm tồn tại của quy 

trình tại đơn vị thực tập.

176 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản lí 

hàng tồn kho tại Công ty 

TNHH Thiết bị Điện 

Khang Tường.

Hồ Thị Vẹn
Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán tính giá thành trong doanh 

nghiệp, từ đó tìm hiểu thực tế phân tích quy trình 

kế toán này tại Công ty TNHH Thiết bị điện 

Khang Tường và cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến 

nghị để hoàn thiện những điểm tồn tại của quy 

trình tại đơn vị thực tập.

177 08DH Kế toán

Phân tích quy trình tính 

giá thành sản phẩm theo 

phương thức định mức tại 

Công ty CP D&D 

Engineering Construction.

Hồ Thị Hiệp
Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán tính giá thành trong doanh 

nghiệp, từ đó tìm hiểu thực tế phân tích quy trình 

kế toán này tại Công ty TNHH Thiết bị điện 

Khang Tường và cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến 

nghị để hoàn thiện những điểm tồn tại của quy 

trình tại đơn vị thực tập.

178 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty CP D&D 

Engineering Construction.

Nguyễn Thụy 

Phương 
Anh

Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán mua hàng và thanh toán trong 

doanh nghiệp, từ đó tìm hiểu thực tế phân tích quy 

trình kế toán này tại Công ty cổ phần D&D 

Engineering construction và cuối cùng đưa ra nhận 

xét - kiến nghị để hoàn thiện những điểm tồn tại 

của quy trình tại đơn vị thực tập.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

179 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương tại Công ty 

TNHH DV TV Trọng Tín.

Đỗ Thị Thuý  Kiều
Nguyễn Thị 

Hường

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

quy trình kế toán tiền lương trong doanh nghiệp, 

từ đó tìm hiểu thực tế phân tích quy trình kế toán 

này tại Công ty cổ TNHH Dich vụ tư vấn Trọng 

Tín và cuối cùng đưa ra nhận xét - kiến nghị để 

hoàn thiện những điểm tồn tại của quy trình tại 

đơn vị thực tập.

180 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty CP Vận 

tải Số 2.

Lê Tự Hoàng Việt
Cao Thị Diệu 

Hương

Phân tích báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần 

Vận Tải Ô Tô Số 2 qua các nội dung sau: Phân 

tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế 

toán (Phân tích theo chiều dọc, Phân tích theo 

chiều ngang), Phân tích tình hình tài chính thông 

qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Phân 

tích tình hình tài chính thông qua Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ, Phân tích và đánh giá tình hình tài 

chính thông qua Tỷ số tài chính (Phân tích tỷ số 

thanh toán, cơ cấu tài chính, tỷ số lợi nhuận, số 

vòng xoay tài sản, hệ số thanh toán), Đưa ra một 

số giải pháp giúp công ty phát triển hơn.

181 08DH Kế toán

Phân tích BCTC tại Công 

ty TNHH TM DV Thép 

Không Rỉ Hoàng Huy Phát.

Phạm 

Nguyễn 

Phương 

Giao
Cao Thị Diệu 

Hương

Phân tích báo cáo tài chính của Công Ty TNHH 

TM DV Thép Không Rỉ Hoàng Huy Phát thông 

qua những nội dung sau: Phân tích tình hình tài 

sản và nguồn vốn thông qua Bảng cân đối kế toán 

bao gồm ( cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn ), 

tiếp đến là phân tích tình hình tài chính thông qua 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích 

tình hình tài chính thông qua Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ, phân tích tình hình tài chính thông qua các 

tỷ số tài chính bao gồm ( phân tích tỷ số thanh 

toán, phân tích cơ cấu tài chính, phân tích tỷ số lợi 

nhuận ).



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

182 08DH Kế toán

Phân tích BCTC tại Công 

ty TNHH TM DV Thép 

không rỉ Lộc Huy Phát.

Lư Bội Lâm
Cao Thị Diệu 

Hương

.Phân tích báo cáo tài chính của Công Ty TNHH 

Thương Mại Dịch Vụ Lộc Huy Phát thông qua 

những nội dung sau: Phân tích tình hình tài chính 

thông qua bảng cân đối kế toán (Phân tích bảng 

biến động tình hình tài sản/nguồn vốn, Phân tích 

cơ cấu tài sản/nguồn vốn), Phân tích tình hình tài 

chính thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, Phân tích tình hình tài chính thông qua Báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ, Phân tích tình hình tài 

chính thông qua Tỷ số tài chính (Phân tích tỷ số 

thanh toán, cơ cấu tài chính, tỷ số lợi nhuận).

183 08DH Kế toán

Kế toán bán hàng và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Giải 

pháp Kỹ thuật Anh Khoa.

Lê Thị Hoài Thương
Cao Thị Diệu 

Hương
Sinh viên không thực hiện.

184 08DH Kế toán

Quản lý hàng tồn kho tại 

Công ty TNHH Giải pháp 

Kỹ thuật Anh Khoa.

Huỳnh Thị 

Bích
Thư

Cao Thị Diệu 

Hương

"

Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH Giải Pháp Kỹ 

Thuật Anh Khoa Giới thiệu sơ lược về hệ thống sổ 

sách, phương pháp kế toán tại Công ty. Giới thiệu 

tổng quát về quy trình mua hàng của công ty Mô tả 

về quy trình mua hàng của Cong ty. Mô tả quy 

trình bán hàng của Công Ty. Tình hình thực tế các 

giai đoạn mua nguyên vậy liệu, các khoảng chi ra 

của doanh nghiệp. Cách quản lý hàng, phương 

pháp tổ chức cho kho. Chính sách hàng tồn kho tại 

Công ty Phân tích chỉ tiêu liên quan đến hàng tồn 

kho trên Báo cáo tài chính chủa Công ty, các chỉ 

tiêu ảnh hưởng đến hàng tồn kho. Đưa ra giải pháp 

khắc phục ."



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

185 08DH Kế toán

Kế toán quy trình mua vào 

tại Công ty TNHH XD DD 

Hoàng Nhân.

Dương Hải Yến
Cao Thị Diệu 

Hương

"

Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH XD DD 

Hoàng Nhân. Giới thiệu về tổng quát về quy trình 

mua vào của công ty Hoàng Nhân. Tình hình thực 

tế các giai đoạn mua nguyên vậy liệu, các khoảng 

chi ra của doanh nghiệp. Phân tích sâu hơn vào 

quá trình mua hàng, quy trình thanh toán của công 

ty vào. Cách lập sổ kế toán. Cách lập báo cáo tài 

chính. Phân tích các chỉ số về hàng tồn kho. Từ đó 

đưa ra cách khắc phục về cách quản lí hàng tồn 

kho. Cách chọn NCC với giá hợp lí nhưng vẫn 

đảm bảo chất lượng."

186 08DH Kế toán

Kế toán thanh toán công 

nợ tại Công ty TNHH XD 

DD Hoàng Nhân.

Phan Thị Gia Hảo
Cao Thị Diệu 

Hương

Phân tích quy trình thanh toán công nợ tại công ty 

TNHH XD DD Hoàng Nhân được thể hiện qua các 

nội dung sau : -Phân tích thực trạng các khoản thu 

khách hàng, các khoản phải trả người bán - Nhiệm 

vụ của kế toán về các khoản phải thu phải trả - 

Phân tích các sổ cái, sổ NCC các tài khoản phải 

thu, phải trả -Trình bày chi tiết các hóa đơn đầu 

vào, đầu ra tại công ty - Đưa ra nhận xét về cách 

ghi sổ và quản lý các khoản công nợ của công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

187 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tiền tại 

Công ty TNHH Thủy 

Hoàng Phát

Nguyễn Thị Mến
Cao Thị Diệu 

Hương

"Giới thiệu tổng quát về các quy trình mua hàng và 

thanh toán tiền hàng Giới thiệu về Công ty TNHH 

Thủy Hoàng Phát Tình hình thực tế công tác kế 

toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty 

TNHH Thủy Hoàng Phát - Cách tính giá nhập kho 

tại đơn vị - Trình tự luân chuyển chứng từ khi 

nhập hàng và xử lý công nợ cho nhà cung cấp - 

Phân tích các nghiệp vụ kế toán về mua hàng nhập 

kho và thanh toán công nợ cho nhà cung cấp - 

Phân tích tình hình thanh toán nợ tại đơn vị có hợp 

lý hay không thông qua tỷ số thanh toán nhanh, 

hiện hành. Từ dó đưa ra giải pháp khắc phục. "

188 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH Thủy Hoàng 

Phát.

Đinh Thị 

Cẩm
Ly

Cao Thị Diệu 

Hương

"Bài KLTN nghiên cứu về quy trình bán hàng và 

thu tiền tại công ty TNHH Thủy Hoàng Phát. Phân 

tích lý thuyết, thực trạng, các nghiệp vụ phát sinh 

thực tế của quy trình bán hàng và thu tiền tại công 

ty. Phân tích xem quy trình bán hàng và thu tiền 

đó đã hoàn thiện chưa? Tìm ra các ưu điểm, hạn 

chế để từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý để quy 

trình đó hoàn thiện hơn. "

189 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH 

Tư vấn Fama.

Trần Anh Thư
Cao Thị Diệu 

Hương

"Đề tài khóa luận bao gồm những nội dung: - Cơ 

sở lý luận về báo cáo tài chính và phần tích báo 

cáo tài chính. - .Phân tích báo cáo tài chính của 

công ty TNHH Tư Vấn Fama bao gồm: Tổng quan 

về công ty Fama; Các phương pháp phân tích 

BCTC mà công ty áp dụng; Đi sau phân tích vào 

nội dung BCTC của công ty. - Từ nội dung phân 

tích đưa ra những nhận xét và kiến nghị."



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

190 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ tại Công ty 

TNHH Tư vấn Fama.

Nguyễn  

Minh
Thư

Cao Thị Diệu 

Hương

"

Khóa luận viết về tình hình công nợ của công ty 

TNHH Tư Vấn Fama năm 2019. Nội dung gồm có:

 - Cơ sở lý luận về công nợ phải thu, phải trả: Khái 

niệm, vai trò, đặc điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, phân 

loại và các chỉ số liên quan. 

- Phân tích công tác quản lý công nợ phải thu, phải 

trả tại công ty: Giới thiệu về công ty (Quá trình 

hình thành, phát triển, ngành nghề,...). Phân tích 

quy định, quy trình quản lý công nợ của công ty. 

Phân tích các chỉ số tính theo số liệu công ty và 

nhận xét các chỉ số. 

- Nhận xét và kiến nghị về công nợ phải thu, phải 

trả của công ty."

191 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý hàng tồn kho của Công 

ty TNHH SX TM Thành 

Đạt Steel

Hoàng Thị Mai
Cao Thị Diệu 

Hương

"

Giới thiệu tổng quát về hàng tồn kho Giới thiệu về 

Công ty TNHH SX TM Thành Đạt Steel Tình hình 

thực tế công tác kế toán hàng tồn kho tại Công Ty 

TNHH Sản Xuất Thương Mại Thành Đạt Steel - 

Cách tính giá nhập, xuất kho tại đơn vị - Trình tự 

luân chuyển chứng từ - Phân tích các nghiệp vụ kế 

toán về nhập kho, xuất kho, xác định số lượng tồn 

kho - Phân tích mức hàng tồn kho của đơn vị có 

hợp lý hay không? Từ đó đưa ra giải pháp khắc 

phục. "



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

192 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH SX TM Thành 

Đạt Steel.

Phạm Thị Mộng
Cao Thị Diệu 

Hương

Phân tích thực trạng, chu trình luân chuyển chứng 

từ và một số nghiệp vụ phát sinh thực tế của quy 

trình bán hàng - thu tiền tại Công ty TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT STEEL. Để 

từ đó phân tích được quy trình bán hàng - thu tiền 

tại công ty đã chặt chẻ chưa? đã hợp lý chưa? nêu 

ra những ưu điểm và mặt hạn chế của quy trình để 

đưa ra các kiếu nghị/giải pháp giúp hoàn thiện quy 

trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT STEEL.

193 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH TM DV Phạm 

Gia Nguyễn.

Trần Thị Yến Phi
Cao Thị Diệu 

Hương

Nội dung đề tài phân tích quy trình bán hàng và 

thu tiền tại công ty TNHH TM & DV Phạm Gia 

Nguyễn chủ yếu phân tích các chỉ số tài chính tại 

công ty, làm rõ ba vấn đề chính : một là làm rõ cơ 

sở lý luân về quy trình bán hàng và thu tiền tại 

công ty. Hai là thực trạng quy trình mua hàng tại 

công ty và đưa ra những ưu điểm và hạn chế trong 

quy trình. Ba là phân tích những chỉ số tài chính từ 

đó đưa ra những kiến nghị và nhận xét để đưa 

công ty theo hướng phát triển tốt hơn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

194 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH TM DV 

Phạm Gia Nguyễn.

Trương 

Hoàng Lam
Tiên

Cao Thị Diệu 

Hương

"Phân tích quy trình mua hàng và thanh toán với 

người bán các chỉ số kinh tế liên quan quy trình 

được thực hiện. Khoá luận cơ bản giải quyết được 

một số vấn đề: Thứ nhất, cơ sở lý luận về quy 

trình mua hàng và thanh toán với người bán. Thứ 

hai, thực trạng quy trình mua hàng và thanh toán 

tại Công Ty TNHH TM &DV Phạm Gia Nguyễn 

từ đó đưa ra những đánh giá chi tiết những ưu 

điểm và hạn chế trong quy trình. Thứ ba, trên cơ 

sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn về 

phân tích quy trình mua hàng và thanh toán tại 

Công Ty TNHH TM&DV Phạm Gia Nguyễn, đã 

đưa ra những nhận xét riêng và kiến nghị để hoàn 

thiện hơn về công tác kế toán nói chung cũng như 

trong quy trình kế toán mua hàng - thanh toán, 

đảm bảo công tác quản trị mua hàng - thanh toán 

tại công ty hiệu quả hơn."

195 08DH Kế toán

Thực trạng kế toán tiền 

lương và các khoản trích 

theo lương tại Công ty 

Quảng cáo PROADS.

Nguyễn Trà Mi
Cao Thị Diệu 

Hương

Nghiên cứu công tác kế toán tiền lương tại Công ty 

TNHH Truyền thông và Quảng cáo Chuyên nghiệp 

để có thể có những kiến thức thực tế về công tác 

kế toán. Xem xét việc hạch toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Truyền 

thông và Quảng cáo Chuyên nghiệp có đúng với 

các quy định, chuẩn mực, theo chế độ kế toán hiện 

hành. Từ đó đưa ra những giải pháp hạch toán kế 

toán nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền 

lương tại công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

196 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH 

DV Tư vấn Thuế 247.

Lâm Thị Kim Qui
Cao Thị Diệu 

Hương

Phân tích số liệu bảng cân đối kế toán và bảng báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua năm 2018 

và năm 2019, kết hợp những cơ sở lý luận chung 

về tình hình tài chính trong doanh nghiệp phân 

tích rõ ràng các chỉ tiêu tài chính của công ty để 

thấy được nguyên nhân cũng như tác động của các 

chỉ tiêu tài chính, qua đó đưa ra các giải pháp 

nhằm phát huy những điểm tốt, cải thiện những 

điểm chưa tốt để đưa ra các giải pháp hoàn thiện 

tình hình tài chính của công ty.

197 08DH Kế toán

Phân tích kết quả kinh 

doanh và dự toán kết quả 

kinh doanh tại Công ty 

TNHH TM DV SX Đồng 

Xanh.

Vưu Thị 

Ngọc
Ánh Trần Diệu Hương

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

bán hàng và dự toán tiêu thụ. Từ đó, thực hiện lập 

dự toán tiêu thụ cho công ty TNHH TMDV SX 

Đồng Xanh.

198 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH TM DV 

SX Đồng Xanh.

Nguyễn Trần 

Mai
Trang Trần Diệu Hương

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

quá trình mua hàng và thanh toán, phân tích quy 

trình mua hàng và thanh toán, đề xuất một số kiến 

nghị công tác mua hàng và thanh toán tại công ty 

TNHH TMDV SX Đồng Xanh.

199 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo thuế tại 

Công ty TNHH TM Đông 

Hải.

Phan Thị 

Ngọc 
Quỳnh Trần Diệu Hương

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế 

toán thuế GTGT, phân tích kế toán thuế GTGT, đễ 

xuất một số kiến nghị đối với công tác kế toán 

thuế GTGT tại công ty TNHH TM Đông Hải.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

200 08DH Kế toán

Phân tích kế toán lương và 

các khoản trích theo lương 

tại Công ty TNHH TM 

Đông Hải.

Lê Bảo Vân Trần Diệu Hương

Khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương, phân tích 

thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH TM Đông Hải.

201 08DH Kế toán

Kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH TM Du 

lịch Việt Hành.

Phạm Thị 

Hồng 
Cúc Trần Diệu Hương

Khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương, tìm hiểu 

thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH TM Du lịch Việt Hành.

202 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý hàng tồn kho tại Công 

ty TNHH TM Du lịch Việt 

Hành.

Phạm Thị Mỹ Thu Trần Diệu Hương

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận kế toán 

hàng tồn kho, phân tích tình hình quản lý hàng tồn 

kho, đề xuất kiến nghị đối với công tác kế toán 

hàng tồn kho tại công ty TNHH TM Du lịch Việt 

Hành.

203 08DH Kế toán

Hoàn thiện công tác kế 

toán hàng tồn kho tại 

Công ty CP Công nghệ 

Cao Lê Gia.

Mai Hoàng Oanh Trần Diệu Hương

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về kế 

toán hàng tồn kho, phân tích thực trạng kế toán 

hàng tồn kho, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty CP 

Công nghệ Cao Lê Gia.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

204 08DH Kế toán

Kế toán vốn bằng tiền và 

các khoản phải thu tại 

Công ty CP Dong Tay 

Promotion.

Trần Mạnh Dũng Trần Diệu Hương

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận kế toán 

vốn bằng tiền và các khoản phải thu, tìm hiểu thực 

tế kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, đề 

xuất một số kiến nghị đối với công tác kế toán vốn 

bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty CP 

Dong Tay Promotion.

205 08DH Kế toán

Lập dự toán và kế toán 

nguyên vật liệu tại Công ty 

TNHH Trang thiết bị Y tế 

Đồng Hợp Tiến.

Võ Thị Thúy Ngân Trần Diệu Hương

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác lập dự toán 

và kế toán nguyên vật liệu, lập dự toán và đề xuất 

một số kiến nghị liên quan đến công tác lập dự 

toán và kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

thiết bị Y tế Đồng Hợp Tiến.

206 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tiền tại 

Công ty CP Kỹ nghệ Đô 

Thành.

Hồ Thị Thanh Vân Tiêu Trúc Phong

Khóa luận trình bày về quy trình mua hàng và 

thanh toán tiền tại công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành. 

Tìm hiểu và đưa ra những cải tiến trong tương lai 

cho quy trình hoàn thiện hơn.

207 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền ở Công ty 

CP Kỹ nghệ Đô Thành.

Trần Thị Mỹ Trinh Tiêu Trúc Phong

Khóa luận trình bày về quy trình bán hàng và thu 

tiền tại công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành. Tìm hiểu 

và đưa ra những cải tiến trong tương lai cho quy 

trình hoàn thiện hơn.

208 08DH Kế toán

Phân tích công tác kế toán 

thuế GTGT tại Công ty CP 

TM DV Song Thủy Sài 

Gòn.

Đồng Thị 

Xuân 
Mai Tiêu Trúc Phong

Khóa luận trình bày về công tác kế toán thuế 

GTGT tại Công ty CP TM DV Song Thủy Sài gòn. 

Tìm hiểu và đưa ra những cải tiến trong tương lai 

cho công tác kế toán thuế hoàn thiện hơn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

209 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty CP TM DV Song 

Thủy Sài Gòn.

Nguyễn Thị 

Yến
Nhi Tiêu Trúc Phong

Khóa luận trình bày về quy trình mua hàng và 

thanh toán tiền tại công ty Công ty CP TM DV 

Song Thủy Sài Gòn. Tìm hiểu và đưa ra những cải 

tiến trong tương lai cho quy trình hoàn thiện hơn.

210 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty CP 

TM DV Song Thủy Sài 

Gòn.

Phạm Thị 

Thu 
Thảo Tiêu Trúc Phong

Khóa luận trình bày về quy trình bán hàng và xác 

định tại kết quả kinh doanh tại Công ty CP TM 

DV Song Thủy Sài Gòn. Tìm hiểu và đưa ra những 

cải tiến trong tương lai cho quy trình hoàn thiện 

hơn.

211 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và nợ phải thu tại 

Công ty TNHH Hiệp Tân 

Phát.

Nguyễn 

Thanh 
Phương Tiêu Trúc Phong

Khóa luận trình bày về quy trình bán hàng và nợ 

phải thu tại Công ty TNHH Hiệp Tân Phát. Tìm 

hiểu và đưa ra những cải tiến trong tương lai cho 

quy trình hoàn thiện hơn.

212 08DH Kế toán

Phân tích quy trình nợ 

phải thu và nợ phải trả tại 

Công ty TNHH Hiệp Tân 

Phát.

Dương Thị 

Ngọc
Mi Tiêu Trúc Phong

Khóa luận trình bày về quy trình nợ phải thu  nợ 

phải trả tại Công ty TNHH Hiệp Tân Phát. Tìm 

hiểu và đưa ra những cải tiến trong tương lai cho 

quy trình hoàn thiện hơn.

213 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và nợ phải trả tại 

Công ty TNHH Hiệp Tân 

Phát.

Trương Thị 

Thu 
Hà Tiêu Trúc Phong

Khóa luận trình bày về quy trình mua hàng và nợ 

phải trả tại Công ty TNHH Hiệp Tân Phát. Tìm 

hiểu và đưa ra những cải tiến trong tương lai cho 

quy trình hoàn thiện hơn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

214 08DH Kế toán

Kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH SX Gạch 

Cơ Phát.

Lê Phương Thủy
Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH SX gạch Cơ 

Phát, nhằm giúp Công ty nhìn nhận toàn diện về 

thực trạng công tác kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương. Từ đó, đánh giá và kiến 

nghị nhằm giúp Ban giám đốc & các nhà quản trị 

doanh nghiệp hoàn thiện công tác kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo lương.

215 08DH Kế toán

Kế toán doanh thu, chi 

phí, và xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh tại 

Công ty TNHH SX Gạch 

Cơ Phát.

Phan Kiều Anh
Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

SX gạch Cơ Phát, nhằm giúp Công ty nhìn nhận 

toàn diện về thực trạng của công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Từ 

đó, đánh giá và kiến nghị nhằm giúp Ban giám đốc 

& các nhà quản trị doanh nghiệp hoàn thiện công 

tác kế toán liên quan.

216 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý hàng tồn kho của Công 

ty TNHH Cao su Nhựa và 

Cơ khí Bazan

Hồ Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán hàng tồn kho tại Công 

ty TNHH Cao su nhựa và Cơ khí Bazan, nhằm 

giúp Công ty nhìn nhận toàn diện về thực trạng 

quản lý hàng tồn kho. Từ đó, đánh giá và kiến 

nghị nhằm giúp Ban giám đốc & các nhà quản trị 

doanh nghiệp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn 

kho



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

217 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ phải thu - phải 

thu của Công ty TNHH 

Cao su Nhựa và Cơ khí 

Bazan

Nguyễn Thị 

Hồng
Nhung

Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán công nợ phải thu - phải 

trả tại Công ty TNHH Cao su nhựa và Cơ khí 

Bazan, nhằm giúp Công ty nhìn nhận toàn diện về 

thực trạng quản lý công nợ phải thu - phải trả. Từ 

đó, đánh giá và kiến nghị nhằm giúp Ban giám đốc 

& các nhà quản trị doanh nghiệp hoàn thiện công 

tác quản lý công nợ phải thu - phải trả

218 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH Dược 

phẩm Uyên My

Nguyễn Thị 

Huỳnh 
Như

Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán mua hàng và thanh toán 

tại Công ty TNHH Dược phẩm Uyên My, nhằm 

giúp Công ty nhìn nhận toàn diện về thực trạng 

của quy trình mua hàng và thanh toán. Từ đó, đánh 

giá và kiến nghị nhằm giúp Ban giám đốc & các 

nhà quản trị doanh nghiệp hoàn thiện hơn quy 

trình mua hàng và thanh toán

219 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Dược 

phẩm Uyên My

Nguyễn 

Hoàng 
Yến 

Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

Dược phẩm Uyên My, nhằm giúp Công ty nhìn 

nhận toàn diện về thực trạng của quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

Từ đó, đánh giá và kiến nghị nhằm giúp Ban giám 

đốc & các nhà quản trị doanh nghiệp hoàn thiện 

quy trình này



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

220 08DH Kế toán

Phân tích công tác kế toán 

Thuế TNDN tại Công ty 

TNHH Hoàng Gia Luật

Nguyễn Lại Hàn
Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán thuế tại Công ty TNHH 

Hoàng Gia Luật, nhằm giúp Công ty nhìn nhận 

toàn diện về thực trạng kế toán thuế. Từ đó, đánh 

giá và kiến nghị nhằm giúp Ban giám đốc & các 

nhà quản trị doanh nghiệp hoàn thiện công tác kế 

toán thuế

221 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ phải thu và 

phải trả tại Công ty TNHH 

Hoàng Gia Luật

Lê Thị Thu Hằng
Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán công nợ phải thu và 

phải trả tại Công ty TNHH Hoàng Gia Luật, nhằm 

giúp Công ty nhìn nhận toàn diện về thực trạng 

quản lý công nợ phải thu và phải trả. Từ đó, đánh 

giá và kiến nghị nhằm giúp Ban giám đốc & các 

nhà quản trị doanh nghiệp hoàn thiện công tác 

quản lý công nợ phải thu và phải trả.

222 08DH Kế toán

Phân tích kế toán vốn 

bằng tiền tại Công ty 

TNHH Hoàng Gia Luật

Nguyễn Thị 

Ngân
Hà

Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán vốn bằng tiền tại Công 

ty TNHH Hoàng Gia Luật, nhằm giúp Công ty 

nhìn nhận toàn diện về thực trạng của quy trình kế 

toán vốn bằng tiền. Từ đó, đánh giá và kiến nghị 

nhằm giúp Ban giám đốc & các nhà quản trị doanh 

nghiệp hoàn thiện quy trình kế toán vốn bằng tiền.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

223 08DH Kế toán

Kế toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty TNHH SX TM 

DV Vân Sơn

Trần Kim Ngọc
Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH SX TM DV 

Vân Sơn, nhằm giúp Công ty nhìn nhận toàn diện 

về thực trạng của quy trình kế toán chi phí sản 

xuất. Từ đó, đánh giá và kiến nghị nhằm giúp Ban 

giám đốc & các nhà quản trị doanh nghiệp hoàn 

thiện quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm.

224 08DH Kế toán

Hoàn thiện công tác kế 

toán thanh toán và một số 

giải pháp nâng cao khả 

năng thanh toán của Công 

ty TNHH SX TM DV Vân 

Sơn

Đinh Thị 

Thúy
Vy

Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán thanh toán tại Công ty 

TNHH SX TM DV Vân Sơn, nhằm giúp Công ty 

nhìn nhận toàn diện về thực trạng của quy trình kế 

toán thanh toán. Từ đó, đánh giá và kiến nghị 

nhằm giúp Ban giám đốc & các nhà quản trị doanh 

nghiệp hoàn thiện quy trình kế toán thanh toán.

225 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tập hợp chi phí xây dựng 

tại Công ty TNHH Xây 

dựng Sài Gòn Tekcons 

Nguyễn Thị 

Ngọc
Anh

Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán chi phí, tìm hiểu và 

phân tích quy trình kế toán tập hợp chi phí tại 

Công ty TNHH xây dựng Sài Gòn Tekcons, nhằm 

giúp Công ty nhìn nhận toàn diện về thực trạng 

của quy trình kế toán tập hợp chi phí. Từ đó, đánh 

giá và kiến nghị nhằm giúp Ban giám đốc & các 

nhà quản trị doanh nghiệp hoàn thiện quy trình kế 

toán tập hợp chi phí.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

226 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

bán hàng và thu tiền tại 

Công ty TNHH MTV ĐT 

Phát triển Vi Sơn

Nguyễn Thị 

Anh
Đào

Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán bán hàng, tìm hiểu và 

phân tích quy trình kế toán kế toán bán hàng và 

thu tiền tại Công ty TNHH MTV ĐT Phát triển Vi 

Sơn, nhằm giúp Công ty nhìn nhận toàn diện về 

thực trạng của quy trình kế toán bán hàng và thu 

tiền. Từ đó, đánh giá và kiến nghị nhằm giúp Ban 

giám đốc & các nhà quản trị doanh nghiệp hoàn 

thiện quy trình kế toán kế toán bán hàng và thu 

tiền.

227 08DH Kế toán

Phân tích quy trình quản 

lý nguyên vật liệu tại 

Công ty CP XD Phát triển 

Nhất Việt

Nguyễn Vũ 

Thùy
Dương

Nguyễn Đông 

Phương

Với PPNC định tính kết hợp định lượng, đề tài đã 

hệ thống CSLL về kế toán nguyên vật liệu, đi sâu 

tìm hiểu và phân tích quy trình quản lý nguyên vật 

liệu tại Công ty CP XD Phát triển Nhất Việt, nhằm 

giúp Công ty nhìn nhận toàn diện về thực trạng 

của quy trình quản lý nguyên vật liệu. Từ đó, đánh 

giá và kiến nghị nhằm giúp Ban giám đốc & các 

nhà quản trị doanh nghiệp hoàn thiện quy trình 

quản lý nguyên vật liệu.

228 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thanh toán tiền tại 

Công ty TNHH DV TM 

SX Phước Thịnh

Ngô Thị Tố Huỳnh
Phan Thị Minh 

Phương

Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và 

thanh toán, tìm hiểu thực tế kế

toán bán hàng và đánh giá được khả năng thanh 

toán của Công Ty TNHH Dịch Vụ

Thương Mại Sản Xuất Phước Thịnh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

229 08DH Kế toán

Phân tích quy trình tập 

hợp chi phí và tính giá 

thành tại Công ty TNHH 

DV TM SX Phước Thịnh

Ngô Thị Tố Hữu
Phan Thị Minh 

Phương

Để phân tích quy trình tập hợp chi phí và tính giá 

thành tại Công ty TNHH DV TM SX Phước 

Thịnh. Qua quá trình tìm hiểu về quy trình tập tính 

giá thành sản phẩm tại

công ty, từ đó đưa ra một số hạn chế của công ty 

và nêu ra kiến nghị nhằm giúp Công

Ty hoàn thiện hơn về kế toán giá thành sản phẩm.

230 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ tại Công ty 

TNHH TM DV XD Home 

Enjoy

Kỷ Hồng Yến
Phan Thị Minh 

Phương

Để phân tích được tình hình quản lý công nợ tại 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây 

Dựng HOME ENJOY . Trước hết cần phải tìm 

hiểu cơ sở lý luận về kế toán công nợ tại các 

doanh nghiệp. Kế đến, đưa ra thực tế tình hình 

quản lý công nợ tại Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ và Xây Dựng HOME ENJOY. Cuối cùng 

sẽ đưa ra nhận xét cũng như kiến nghị góp phần 

hoàn thiện công tác kế toán quản lý công nợ nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty.

231 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ tại Công ty 

TNHH VPP Khắc dấu Sao 

Mai

Phạm Thị 

Hồng
Gấm

Phan Thị Minh 

Phương

Để phân tích được tình hình quản lý công nợ tại 

Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao 

Mai. Đầu tiên cần phải tìm hiểu cơ sở lý luận về 

kế toán công nợ tại các doanh nghiệp. Kế đến, đưa 

ra thực tế tình hình quản lý công nợ tại Công ty 

TNHH VPP Khắc Dấu Sao Mai. Cuối cùng sẽ đưa 

ra nhận xét cũng như kiến nghị góp phần hoàn 

thiện công tác kế toán quản lý công nợ nhằm nâng 

cao hiệu quả và chất lượng kinh doanh tại Công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

232 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty CP Công 

nghệ Harava

Lương Thị 

Yến 
Nhi

Phan Thị Minh 

Phương

Để làm rõ những vấn đề phân tích BCTC của 

Công ty CP Công nghệ Harava. Trước hế,  phải 

tổng  quan về kế toán doanh thu của Công ty CP 

Công nghệ Harava. Sau đó, phân tích quy trình ghi 

nhận doanh thu tại Công ty CP Công nghệ Harava. 

Cuối cùng, đưa ra một số nhận xét, kiến nghị về 

việc phân tích BCTC nhằm cải thiện tình hình tài 

chính DN của công ty.

233 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH Phát triển 

Nhà Khang Thịnh

Nguyễn Thị 

Phương
Trinh

Phan Thị Minh 

Phương

 Dựa trên Cơ sở lý luận chung về chu trình mua 

hàng và thanh toán về mặt lý thuyết từ đó áp dụng 

và tìm hiểu Tổng quan, thực tế kế toán mua hàng - 

thanh toán tại công ty TNHH Phát Triển Nhà 

Khang Thịnh. Từ đó đưa Nhận xét và kiến nghị 

nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua 

hàng thanh - thanh toán tại công ty TNHH Phát 

Triển Nhà Khang Thịnh nói riêng và tình hình mua 

hàng thanh toán nói chung. 

234 08DH Kế toán

Phân tích quy trình tính 

lương và các khoản trích 

theo lương tại Công ty 

TNHH Phát triển Nhà 

Khanh Thịnh

Đỗ Thị Kiều Vy 
Phan Thị Minh 

Phương

Làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận về phân tích 

BCTC của công ty.

 Phân tích và đánh giá về BCTC của công ty 

TNHH phát triển nhà Khang Thịnh.

Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị về việc phân 

tích BCTC nhằm cải thiện tình hình tài chính DN 

của công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

235 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ tại Công ty 

TNHH Hiệp Thành 

Phương

Chu Hồng Đạt
Phan Thị Minh 

Phương

Tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với 

người mua, người bán tại công ty TNHH Hiệp 

Thành Phương từ đó phân tích và đánh giá về tình 

hình công nợ thanh toán cho người mua. người 

bán và tình hình phát triển của công ty. Cuối cùng 

là đưa ra một số giải pháp , kiến nghị để hoàn 

thiện quá trình thanh toán công nợ của công ty 

nhằm xây dựng công ty trong thời gian tới.

236 08DH Kế toán

Phân tích công tác quản lý 

TSCĐ tại Công ty CP 

Rừng Tre

Phan Ngọc Nữ
Phan Thị Minh 

Phương

Để phân tích được tình hình quản lý tài sản cố 

định tại Công ty Cổ Phần Rừng Tre. Trước hết cần 

phải tìm hiểu cơ sở lý luận về kế toán tài sản cố 

định của doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra thực tế tình 

hình quản lý tài sản cố định tại Công ty Cổ Phần 

Rừng Tre. Cuối cùng sẽ đưa ra nhận xét cũng như 

kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác quản lý tài 

sản cố định có hiệu quả tại công ty.

237 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty CP Rừng 

Tre

Nguyễn Thị 

Kiều 
Thanh

Phan Thị Minh 

Phương

Đề tài khóa luận tập trung tìm hiểu cơ sở lý luận 

về phân tích tình hình tài chính của công ty dựa 

trên các BCTC. Tìm hiểu thực tế phân tích báo 

báo tài chính tại công ty Cổ Phần Rừng Tre, thấy 

được thực trạng các vấn đề còn tồn tại, những ưu 

điểm, hạn chế cần khắc phục. Từ đó đưa ra những 

giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của 

công tác này.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

238 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ tại Công ty CP 

Rừng Tre

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Duyên

Phan Thị Minh 

Phương

Để phân tích được tình hình quản lý công nợ tại 

Công ty Cổ Phần Rừng Tre. Trước hết cần phải 

tìm hiểu cơ sở lý luận về kế toán công nợ tại các 

doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra thực tế tình hình quản 

lý công nợ tại Công ty Cổ Phần Rừng Tre. Cuối 

cùng sẽ đưa ra nhận xét cũng như kiến nghị góp 

phần hoàn thiện công tác kế toán quản lý công nợ 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty.

239 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH 

SAMWOO VIỆT NAM - 

LONG AN

Trương 

Nguyễn Hoài
Lam Chim Thị Tiền

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

quá trình mua hàng và thanh toán, phân tích quy 

trình mua hàng và thanh toán, từ đó đề xuất một số 

kiến nghị công tác mua hàng và thanh toán tại 

công ty  TNHH SAMWOO VIỆT NAM - LONG 

AN.

240 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ tại Công ty 

TNHH SAMWOO VIỆT 

NAM - LONG AN

Nguyễn Thị 

Thu
Liểu Chim Thị Tiền

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

công nợ, phân tích quy trình  kế toán công nợ, từ 

đó đề xuất một số kiến nghị công tác  kế toán công 

nợ tại công ty  TNHH SAMWOO VIỆT NAM - 

LONG AN.

241 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH SX TM Sơn 

Hoàng Gia

Nguyễn 

Trường Nhật
Tiên Chim Thị Tiền

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

quá trình bán hàng và thu tiền, phân tích quy trình 

bán hàng và thu tiền, từ đó đề xuất một số kiến 

nghị công tácbán hàng và thu tiền tại công ty  

TNHH SX TM Sơn Hoàng Gia.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

242 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TM DV Mỹ Việt

Nguyễn 

Quỳnh Nhật 
Thy Chim Thị Tiền

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

quá trình bán hàng và thu tiền, phân tích quy trình 

bán hàng và thu tiền, từ đó đề xuất một số kiến 

nghị công tácbán hàng và thu tiền tại công ty  TM 

DV Mỹ Việt.

243 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH Marstech Việt 

Nam

Dương 

Nguyễn Ngọc
Phượng Chim Thị Tiền

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

quá trình bán hàng và thu tiền, phân tích quy trình 

bán hàng và thu tiền, từ đó đề xuất một số kiến 

nghị công tác bán hàng và thu tiền tại công ty  

TNHH Marstech Việt Nam.

244 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

mua hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH Marstech 

Việt Nam

Nguyễn Bảo 

Quỳnh
Giang Chim Thị Tiền

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

quá trình mua hàng và thanh toán, phân tích quy 

trình mua hàng và thanh toán, từ đó đề xuất một số 

kiến nghị công tác mua hàng và thanh toán tại 

công ty  TNHH Marstech Việt Nam.

245 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH 

TM DV Thiết bị Gia Hân

Phạm Thị 

Phương
Uyên Chim Thị Tiền

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết báo 

cáo tài chính, phân tích quy trìnhlập báo cáo tài 

chính, phân tích các chỉ số liên quan đến báo cáo 

tài chính, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp nhà 

quản trị có thêm những căn cứ chính xác trong 

quyết định kinh doanh tại công ty  TNHH TM DV 

Thiết bị Gia Hân.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

246 08DH Kế toán

Phân tích quy trình bán 

hàng và thu tiền tại Công 

ty TNHH TM DV Thiết bị 

Gia Hân

Trần Thị Nguyệt Chim Thị Tiền

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

quá trình bán hàng và thu tiền, phân tích quy trình 

bán hàng và thu tiền, từ đó đề xuất một số kiến 

nghị công tác bán hàng và thu tiền tại công ty  

TNHH TM DV TM DV Thiết bị Gia Hân.

247 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

bán hàng và thu tiền tại 

Công ty TNHH TM DV 

Sài Gòn Kim Khánh

Lê Kiều Oanh Chim Thị Tiền

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

quá trình bán hàng và thu tiền, phân tích quy trình 

bán hàng và thu tiền, từ đó đề xuất một số kiến 

nghị công tác bán hàng và thu tiền tại công ty  

TNHH TM DV Sài Gòn Kim Khánh.

248 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ tại Công ty 

TNHH TM DV Sài Gòn 

Kim Khánh

Dương Thị 

Mỹ
Quyền Chim Thị Tiền

 

Bài khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý thuyết kế toán 

công nợ, phân tích quy trình  kế toán công nợ, từ 

đó đề xuất một số kiến nghị công tác  kế toán công 

nợ tại công ty  TNHH TM DV Sài Gòn Kim 

Khánh.

249 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

công nợ tại Công ty 

TNHH TM DV SX XNK 

Công nghiệp Đông Phương 

Ngô Bảo Nhi Phạm Anh Tuấn

Nghiên cứu những lý luận chung về quản lý công 

nợ với người mua và người bán trong doanh 

nghiệp. Tìm hiểu quy trình quản lý công nợ thực tế 

tại đơn vị, cụ thể, về phương pháp hạch toán, 

chứng từ, sổ sách kế toán ..., nhằm đưa ra đánh giá 

chung về kết quả cũng như hạn chế cần khắc phục 

trong tình hình quản lý công nợ tại công ty. Cuối 

cùng, phân tích, đánh giá tình hình quản lý công 

nợ thực tế tại công ty nhằm rút ra những ưu điểm 

và những mặt còn hạn chế để đưa ra đề xuất nhầm 

hoàn thiện quy trình quản lý công nợ tại công ty và 

đảm bảo tình hình tài chính tại đơn vị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

250 08DH Kế toán

Thực trạng kế toán vốn 

bằng tiền và công nợ phải 

thu phải trả tại Công ty 

TNHH Thiết bị & Ánh 

sáng Tân Phú Thành

Phạm Thị 

Thủy
 Tiên Phạm Anh Tuấn

Tổng hợp các vấn đề lý luận trong công tác kế 

toán vốn bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả. 

So sánh giữa thực tế tại công ty và lý thuyết. Từ 

đó, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công 

tác kế toán vốn bằng tiền, công nợ phải thu, phải 

trả và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

công tác kế toán tại công ty.

251 08DH Kế toán

Kế toán tiêu thụ và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH MTV 

TM DV Tâm Tâm Hà Lan

Phạm Lê 

Hồng 
Thư Phạm Anh Tuấn

Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích công tác kế toán 

tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gia Nguyễn HD. 

So sánh giữa lý thuyết và thực tế áp dụng tại Công 

ty. Từ đó, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm trong 

công kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại đơn vị và đưa ra một số kiến nghị nhằm 

hoàn thiện quy trình này.

252 08DH Kế toán

Kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH SX TM 

Gia Nguyễn HD

Thái Ngọc 

Bảo
Trân Phạm Anh Tuấn

Tìm hiểu quy trình kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Gia Nguyễn HD. Phương pháp 

thực hiện dựa trên quy trình thực tế tại đơn vị và 

các số liệu được ghi chép trên sổ sách và các báo 

cáo, và thông qua việc phỏng vấn lãnh đạo, cũng 

như các nhân viên trong phòng kế toán để từ đó 

rút ra được ưu, nhược điểm của quy trình quản lý 

tiền lương tại đơn vị và đưa ra các kiến nghị nhằm 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

253 08DH Kế toán

Phân tích tình hình quản 

lý công nợ phải thu và 

công nợ phải trả tại Trung 

tâm Kết cấu I thuộc Công 

ty CP TV XD Tổng hợp - 

NAGECCO

Vũ Thị 

Quỳnh
Nga Phạm Anh Tuấn

Tìm hiểu quy trình công tác kế toán công nợ tại 

Trung Tâm Kết Cấu 1 thuộc Công ty Cổ Phần Tư 

Vấn Xây Dựng Tổng Hợp- Nagecco. Cụ thể, tình 

hình quản lý công nợ các khoản phải trả bao gồm: 

Phải trả người bán, Phải trả người lao động, phải 

trả nội bộ; và tình hình quản lý công nợ các khoản 

phải thu gồm: Phải thu khách hàng. So sách giữa 

lý thuyết và thực tế và rút ra bài học kinh nghiệm.

254 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty TNHH Quản lý 

Đầu tư Sài Gòn Xanh 

Trần Thị Dung Phạm Anh Tuấn

Phân tích quy trình mua nguyên vật liệu và thanh 

toán tại công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Sài Gòn 

Xanh. Cụ thể: (1) Tìm hiểu các loại NVL (chính, 

phụ,..), tình hình biến động của chúng và các 

khoản thanh toán tại công ty TNHH Quản Lý Đầu 

Tư Sài Gòn Xanh, (2) Phân tích cụ thể các phương 

thức mua nguyên vật liệu, cách quản lý nguyên vật 

liệu, phương pháp tính giá nguyên vật liệu và các 

hình thức thanh toán với nhà cung cấp. Chức năng, 

nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban có liên quan 

và quy trình hạch toán lên phần mềm Vacom, và 

(3) Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm (so sánh 

giữa lý thuyết và thực tế).



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

255 08DH Kế toán

Kế toán vốn bằng tiền và 

các khoản thanh toán tại 

Công ty TNHH Quản lý 

Đầu tư Sài Gòn Xanh

Thái Thị Thảo Phạm Anh Tuấn

Vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả là cơ 

sở, là tiền đề cho một doanh nghiệp hình thành và 

tồn tại, thể hiện chính xác khả năng thanh toán của 

doanh, là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện quá 

trình sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp cần phải 

có kế hoạch về việc sử dụng vốn bằng tiền, vì việc 

sử dụng vốn bằng tiền có ảnh hưởng đến quá trình 

sản xuất kinh doanh. Do đó, mục tiêu nghiên cứu 

này nhằm: (1) Tìm hiểu quy trình kế toán vốn bằng 

tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty 

TNHH Quản Lý Đầu Tư Sài Gòn Xanh, cụ thể: Kế 

toán tiền mặt, Kế toán tiền gửi ngân hàng, Kế toán 

các khoản phải thu, phải trả; (2) So sánh giữa lý 

thuyết và thực tế; và (3) Rút ra bài học kinh 

nghiệm.

256 08DH Kế toán

Phân tích quy trình mua 

hàng và thanh toán tại 

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 

Á Châu (ARICO)

Tạ Thị Cẩm Tiên Phạm Anh Tuấn

Trong nền kinh tế thị trường, cùng với chính sách 

mở cửa hội nhập đã đặt các doanh nghiệp trong 

nước, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, trước 

những thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt là 

quy luật cạnh tranh. Đứng ở góc nhìn của khách 

hàng, họ sẽ tìm những doanh nghiệp đáp ứng đủ 

nhu cầu của họ (chất lượng, giá cả, bảo hành,…). 

Chính vì vậy, việc đầu tiên doanh nghiệp phải làm 

là tìm nhà cung cấp với nhu cầu tương tụ như vậy 

với mục đích kiếm được nhiều lợi nhuận. Do đó, 

mục tiêu nghiên cứu này nhằm: (1) Tìm hiểu và 

phân tích quy trình mua hàng và thanh toán của 

doanh nghiệp, (2) Hiểu được từng bước thực hiện 

quy trình này như thế nào, và (3) Từ đó, so sánh 

giữa lý thuyết và thức tế để đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện quy trình này.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

257 08DH Kế toán

Kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại 

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 

Á Châu (ARICO)

Nguyễn Trần 

Lan 
Tiên Phạm Anh Tuấn

Tiền lương chính là động lực, thu nhập chính mà 

người lao động sẽ nhận được sau cùng từ việc bỏ 

ra sức lao động. Do đó, kế toán hạch toán chi phí 

lương và các khoản trích theo lương cần đảm bảo 

thông tin đưa ra là chính xác cao, nhanh chóng, 

kịp thời cho nhà quản trị để có định hướng đúng 

đắn phù hợp với quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp. Do đó, nghiên cứu này nhằm tìm hiểu chu 

trình tính lương và các khoản trích theo lương, 

phân tích chu trình tính lương và các khoản trích 

theo lương tại đơn vị, tiền hành đánh giá về tính 

hiệu quả hoạt động chu trình trả lương tại đơn vị, 

và phân tích ảnh hưởng của chi phí tiền lương đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh đến giá thành sản 

phẩm và doanh thu của đơn vị.

258 08DH Kế toán

Kế toán tập hợp chi phí và 

tính giá thành tại Công ty 

CP Tập đoàn ĐT TM XD 

Vân Khánh

Phạm Phương Lan
Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày quy trình tập hợp chi phí và tính giá 

thành sản phẩm. Áp dụng lý thuyết và thu thập số 

liệu thực tế tính giá thành sản phẩm tại công ty CP 

Tập đoàn ĐTTMXD Vân Khánh.

259 08DH Kế toán

Kế toán Doanh thu, chi 

phí, xác định KQKD tại 

Công ty TNHH TM DV 

ĐT Hòa Phát Đạt

Trần Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày quy trình tập hợp chi phí, doanh thu, xác 

định kết quả kinh doanh. Áp dụng lý thuyết và số 

liệu thực tế xác định kết quả kinh doanh tại công 

ty TNHH TMDVĐT Hoà Phát Đạt.

260 08DH Kế toán

Phân tích quy trình quản 

lý nợ phải thu tại Công ty 

TNHH TM XD Hiệp Thủy

Nguyễn 

Tường
Vy

Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày quy trình quản lý nợ phải thu, phân tích 

các chỉ số liên quan đến nợ phải thu và đưa ra các 

giải pháp quản lý nợ phải thu tại công ty TNHH 

TMXD Hiệp Thuỷ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

261 08DH Kế toán

Phân tích quy trình thu chi 

tiền mặt tại Công ty 

TNHH TM XD Hiệp Thủy

Trần Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày quy trình thu - chi tiền mặt. Ứng dụng lý 

thuyết phân tích quy trình thu - chi tiền mặt tại 

công ty TNHH TMXD Hiệp Thuỷ đã hữu hiệu 

chưa.

262 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH 

HEEBEE Việt Nam

Lương Thị 

Ánh
Tuyết

Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày quy trình tập hợp chi phí, doanh thu, xác 

định kết quả kinh doanh. Phân tích các chỉ số trên 

báo cáo KQKD để đánh giá hiệu quả kinh hoạt 

động của công ty TNHH HEEBEE Việt Nam.

263 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kế toán 

tiền lương tại Công ty 

TNHH TM Vận tải Hưng 

Lộc Thịnh

Nguyễn Thị Lam
Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày quy trình kế toán tiền lương, vận dụng 

lý thuyết cùng số liệu thực tế xây dựng quy trình 

kế toán tiền lương tại công ty TNHH TMVT Hưng 

Lộc THịnh.

264 08DH Kế toán

Phân tích quy trình kiểm 

toán doanh thu tại Công ty 

Hưng Phát Bến Thành

Vi Tiểu Ngọc
Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày quy trinh bán hàng, thu tiền tại công ty 

Hưng Phát Bến Thành, Phân tích các chỉ số liên 

quan đến tín dụng phải thu, đánh giá công tác quản 

lý các khoản phải thu tại công ty.

265 08DH Kế toán

Kế toán các khoản nợ phải 

trả tại Công ty TNHH TM 

DV Tân Khải Hà

Nguyễn Thị 

Lan 
Phương

Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày kế toán các khoản nợ phải trả tại công ty 

TNHH TMDV Tân Khải Hà, phân tích các chỉ số 

công nợ, đánh giá công tác quản lý công nợ tại 

công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

266 08DH Kế toán

Phân tích quy trình quản 

lý công nợ tại Công ty 

TNHH TVTM Khánh Linh

Nguyễn Thị 

Ngọc
Quyền

Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày kế toán các khoản phải thu, nợ phải trả 

tại công ty TNHH TVTM Khánh Linh, phân tích 

các chỉ số công nợ, đánh giá công tác quản lý công 

nợ tại công ty.

267 08DH Kế toán

Phân tích báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH 

TM DV Tân Khải Hà

Trần Thị Thấm
Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Phân tích các chỉ số tài chính trên hai báo cáo tài 

chính nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động tại công 

ty TNHH TMDV Tân Khải Hà.

268 08DH Kế toán

Phân tích kế toán tài sản 

cố định Công ty CP VT 

XD Phước Thông

Nguyễn Trần 

Đình 
Duy

Nguyễn Thị Lâm 

Vân

Trình bày quy trình kế toán TSCĐ tại công ty 

CPVTXD Phước Thông, phân tích các chỉ số liên 

quan đến TSCĐ nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng 

TSCĐ tại công ty.

269 08DH TCNH

Phát triển sản phẩm cho 

vay mua nhà tại Ngân 

hàng BIDV - CN Bình 

Thạnh

Nguyễn 

Quang
Minh

Phạm Thị Kim 

Ánh

Phân tích thực trạng kinh doanh của sản phẩm 

“Cho vay mua nhà” trong khoảng thời gian từ năm 

2016 đến năm 2018. Dựa vào kết quả phân tích 

tình hình kinh doanh để đưa ra những định hướng 

để phát triển sản phẩm này trong thời gian sắp tới. 

Kiến nghị các giải pháp phát triển hoạt động kinh 

doanh sản phẩm này.

270 08DH TCNH

Phân tích tình hình kinh 

doanh dịch vụ thẻ tại Ngân 

hàng Xuất Nhập khẩu Việt 

Nam - CN Tân Bình

Nguyễn Thị 

Kim
Loan

Phạm Thị Kim 

Ánh

Đánh giá tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ của 

Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Tân Bình (Cộng 

Hòa) để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ thẻ, góp phần phát triển thị trường 

kinh doanh thẻ và nâng cao khả năng thanh toán 

của Ngân hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

271 08DH TCNH

Thực trạng và giải pháp 

phát triển nghiệp vụ bảo 

lãnh tại Ngân hàng TM CP 

Đông Nam Á - CN Tân 

Phú

Phan Thị 

Bích
Hà

Phạm Thị Kim 

Ánh

Đề cập về một số lý thuyết cơ bản về hoạt động 

bảo lãnh như vai trò, đặc điểm, phân loại các loại 

bảo lãnh khác nhau, các chỉ số rủi ro và nguyên 

nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động bảo lãnh cũng 

như các nhân tố làm ảnh hưởng tới hoạt động bảo 

lãnh tại Ngân hàng SeABank - chi nhánh Tân Phú, 

từ đó đánh giá thực trạng những năm gần đây của 

Ngân hàng và chỉ ra những khó khăn, tồn tại mà 

Ngân hàng còn gặp phải. Trên các cở sở đó để đưa 

ra các giải pháp và một vài khuyến nghị nhằm 

hoàn thiện hơn cho nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân 

hàng SeABank - chi nhánh Tân Phú.

272 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động cho vay 

ngắn hạn đối với doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại 

Ngân hàng TM CP Đông 

Nam Á  - CN Tân Phú

Lê Thị Loan
Phạm Thị Kim 

Ánh

Nghiên cứu những lý luận cơ bản về hoạt động 

cho vay ngắn hạn

 đối với các DNVVN tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần.Phân tích làm rõ thực trạng chất lượng cho 

vay ngắn hạn đối với DNVVN tại chi nhánh, thấy 

được những kết quả đạt được và những hạn chế 

tìm ra được những nguyên nhân từ các hạn chế 

đó.Đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện, khắc 

phục những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế 

trong công tác cho vay ngắn hạn tại chi nhánh, từ 

đó đề xuất một số biện pháp mở rộng nhằm nâng 

cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với 

DNVVN tại ngân hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

273 08DH TCNH

Phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn tại Công ty CP 

ĐT XD Cát Linh

Nguyễn Thị 

Cẩm
Trưa

Phạm Thị Kim 

Ánh

Mục tiêu nghiên cứu là tình hình sử dụng vốn tại 

Công ty. 

Từ đó, đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn để đạt được kết quả kinh doanh tốt 

hơn trong những năm tiếp theo.

274 08DH TCNH

Phân tích tình hình quản 

lý vốn lưu động tại Công 

ty CP ĐT XD Cát Linh

Hà Thị Bảo Trâm
Phạm Thị Kim 

Ánh

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu 

quả quản lý vốn lưu động. Đánh giá thực trạng 

tình hình công tác quản lý vốn lưu động tại Chi 

nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng. Đề xuất một số 

giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý vốn 

lưu động cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

275 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động tín dụng 

cho vay trung và dài hạn 

tại Ngân hàng Nam Á  - 

CN Kiên Giang

Trần Phương Thảo
Phạm Thị Kim 

Ánh

Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu về hoạt động huy 

động tín dụng của ngân hàng và các yếu tố ảnh 

hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

Đồng thời, thông qua việc phân tích, đánh giá tình 

hình thực tế công tác cho vay tín dụng, đưa ra 

những giải pháp cơ bản  nhằm gia tăng chất lượng 

công tác và hoàn thiện hoạt động tín dụng tại ngân 

hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Kiên Giang.

276 08DH TCNH

Quản lý rủi ro trong sản 

phẩm cho vay mua đất/nhà 

để ở tại Ngân hàng Nam Á 

Bank PGD Tân Phú - CN 

Trường Chinh

Nguyễn Thị 

Thanh 
Thảo 

Phạm Thị Kim 

Ánh

Các nghiên cứu của luận văn thực hiện với mục 

đích đánh giá vai trò của sản phẩm cho vay mua 

nhà đất đối với Nam A Bank PGD Tân Phú – Chi 

nhánh Trường Chinh, đồng thời tìm hiểu thực 

trạng cho vay từ đó đề xuất các giải pháp nhằm 

phát triển hoạt động cho vay mua nhà đất tại 

Phòng giao dịch Tân Phú.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

277 08DH TCNH

Giải pháp hạn chế rủi ro 

trong hoạt động kinh 

doanh thẻ tại Ngân hàng 

Nam Á Bank PGD Tân 

Phú - CN Trường Chinh 

Nguyễn Trần 

Thanh 
Phương 

Phạm Thị Kim 

Ánh

Tìm hiểu về lý luận một cách tổng quan về thẻ 

thanh toán và rủi ro trong hoạt động kinh doanh 

thẻ của các NHTM. Sau đó phân tích thực trạng 

rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân 

Hàng TMCP Nam Á - CN Trường Chinh. Trên cơ 

sở nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tế, đưa ra 

các giải pháp, kiến nghị để hạn chế tối đa những 

rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, nhằm góp 

phần nâng cao uy tín, thương hiệu và hiệu quả 

kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Nam Á – CN 

Trường Chinh.

278 08DH TCNH

Đánh giá hoạt động cho 

vay trung dài hạn tại Ngân 

hàng TM Sài Gòn Thuơng 

Tín - CN Tân Bình  giai 

đoạn 2017-2019

Lê Huỳnh Vân
Phạm Thị Kim 

Ánh

Tổng quát được các thông tin cơ bản của Chi 

Nhánh Tân Bình nói riêng, Sacombank nói chung . 

Đánh giá được hoạt động cho vay trung dài hạn. 

Nhìn nhận những rủi ro gặp phải trong quá trình 

diễn ra hoạt động cho vay trung dài hạn.

 Nêu ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong 

hoạt động cho vay trung dài hạn tại Sacombank - 

Chi Nhánh Tân Bình.

279 08DH TCNH

Đánh giá tình hình hoạt 

động cho vay tiêu dùng tại 

Sacombank - chi nhánh 

Tân Bình  ( giai đoạn 

2017-2019)

Nguyễn Kim Nhung
Phạm Thị Kim 

Ánh

Góp phần làm rõ hơn các lý luận về thực trạng 

hoạt động tín dụng và thực trạng về cho vay tiêu 

dùng tại Sacombank- chi nhánh Tân Bình.Trên cơ 

sở lý luận, phân tích thực trạng và nguyên nhân, đề 

tài nêu ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu 

quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank – 

chi nhánh Tân Bình.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

280 08DH TCNH

Phân tích hoạt động cho 

vay khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng NN&PTNT 

Việt Nam - CN Gò Dầu 

Tây Ninh

Huỳnh Khôi Nguyên Hoàng Đình Dũng

Đề tài  "Phân tích hoạt động cho vay khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN 

Gò Dầu Tây Ninh" Với phương pháp tổng hợp, so 

sánh và phân tích số liệu hoạt động cho vay t iêu 

dùng khách hàng cá nhân  tại Ngân hàng 

NN&PTNT Việt Nam - CN Gò Dầu Tây Ninh, đề 

tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng 

đối khách hàng cá nhân, phân tích hoạt động cho 

vay tiêu dùng  đối với khách hàng cá nhân  tại 

Agribank CN Gò Dầu Tây Ninh  nhắm giúp đánh 

giá về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá 

nhân. Từ đó đề ra các giải pháp thích hợp giúp 

hoàn thiện hơn hoạt động cho vay tiêu dùng  đối 

với khách hàng cá nhân tại chin nhánh.

281 08DH TCNH

Phân tích hoạt động cho 

vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TM CP Sài Gòn 

Thương Tín (Sacombank) - 

 CN Bình Tân - PGD Lê 

Trọng Tấn

Phạm Văn 

Đức
Huy Hoàng Đình Dũng

Khóa luận" Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng 

tại Ngân hàng TM CP Sài Gòn Thương Tín 

(Sacombank) - CN Bình Tân - PGD Lê Trọng 

Tấn" với phương pháp tổng hợp kết hợp với so 

sánh và phân tích dựa trên thống kê mô tả số liệu 

có được từ các nguồn thông tin thu thập được từ 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacom bank CN 

Tân Bình -PGD Lê Trọng Tất. Đã đạt được mục 

tiêu đề ra: Cơ sở hóa lý luận về hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần, Phân 

tích được hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH 

TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi 

nhánh  Bình Tân – PGD Lê Trọng Tấn, và đưa ra 

được các nhận xét kiến nghị cho hoạt động cho 

vay tiêu dùng tại PGD Lê Trọng Tấn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

282 08DH TCNH

Phân tích báo cáo tài 

chính Công ty CP Thủy 

sản MeKong

Trần Đỗ 

Mạnh
Linh Hoàng Đình Dũng

Khóa luận "Phân tích báo cáo tài chính Công ty 

CP Thủy sản MeKong" đã sử dung phương pháp 

tổng hợp, so sánh, phân tích các số liệu  bảng cân 

đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh  kết hợp phân tích các tỷ số tài chính của 

công ty. Khóa luận đã  đạt được mục tiêu, hệ thống 

các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh 

và phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp, đánh giá được  hiệu quả kinh doanh về 

mặt tài chính của Công ty cổ phần Thủy sản 

Mekong. Qua việc phân tích hiệu quả kinh doanh 

sẽ xác định được những điểm mạnh, điểm yếu liên 

quan đến hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ 

phần Thủy sản Mekong, và đưa ra những kiến 

nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của Công ty cổ phần thủy sản Mekong.

283 08DH TCNH

Phân tích tình hình tài 

chính tại Công ty TNHH 

MTV Thuốc lá Sài Gòn 

Lê Thị Huyền Hoàng Đình Dũng

Khóa luận “Phân tích tình hình tài chính tại công 

ty TNHH MTV Thuốc Lá Sài Gòn”. Với phương 

pháp tổng hợp, tính toán và so sánh các số liệu, sử 

dụng phương pháp phân tích các tỷ số tài chính, 

phương pháp dupont. Khóa luận đã đạt được mục 

tiêu : trình bày được cơ sở lý luận về phân tích 

tình hình tài chính doanh nghiệp, Phân tích được 

thực trạng phân tích tình hình tài chính tại công ty 

TNHH MTV Thuốc Lá Sài Gòn. Và nêu một số 

giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tài 

chính tại công ty TNHH MTV Thuốc Lá Sài Gòn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

284 08DH TCNH

Phân tích tình hình thực 

hiện doanh thu, chi phí và 

lợi nhuận tại Công ty 

TNHH MTV Thuốc lá Sài 

Gòn 

Phan Thị Mỹ Linh Hoàng Đình Dũng

Đề tài “Phân tích tình hình thực hiện doanh thu, 

chi phí và lợi nhuận tại công ty TNHH MTV 

Thuốc Lá Sài Gòn” sử dụng phương pháp thu thập 

số liệu,  so sánh, đối chiếu, tổng hợp và phân tích. 

Đã đạt được mục tiêu: Hệ thống hóa được các lý 

luận cơ bản về doanh thu, chi phí và lợi nhuận; 

đánh giá được  thực trạng doanh thu, chi phí và lợi 

nhuận của công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn 

trong 3 năm, mối quan hệ giữa doanh thu và chi 

phí của doanh nghiệp; Từ việc phân tích trên đưa 

ra những giải pháp tối đa hóa lợi nhuận cho doanh 

nghiệp.

285 08DH TCNH

Phân tích hoạt động cho 

vay Khách hàng doanh 

nghiệp tại Ngân hàng TM 

CP Nam Á - CN Thị Nghè 

Nguyễn Thị 

Kiều
Diểm Hoàng Đình Dũng

Khóa luận "Phân tích hoạt động cho vay Khách 

hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TM CP Nam Á - 

CN Thị Nghè" được thực hiện với phương pháp 

thu thập,  thống kê mô tả và so sánh, phương pháp 

phân tích dữ liệu đã đạt được mục tiêu: hệ thống 

được các cơ sở lý luận về cho vay Doanh nghiệp,  

phân tích được thực trạng hoạt động cho vay DN 

tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Thị 

Nghè, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động cho vay KHDN tại Ngân hàng 

TMCP Nam Á – Chi nhánh Thị Nghè.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

286 08DH TCNH

Phân tích hoạt động cho 

vay Khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng TM CP 

Nam Á - CN Thị Nghè 

Nhữ Thị 

Thanh
Nga Hoàng Đình Dũng

 

Khóa luận “Phân tích hoạt động cho vay KHCN 

tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Thị 

Nghè” với phương pháp tổng hợp, so sánh, phân 

tích đề tài đã đạt được mục tiêu: trình bày  lý luận 

chung về hoạt động cho vay Khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng thương mại, phân tích được thực 

trạng hoạt động cho vay Khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Thị Nghè

và đưa ra được giải pháp và kiến nghị về hoạt 

động cho vay Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Nam Á - Chi nhánh Thị Nghè.

287 08DH TCNH

Phân tích tình hình hoạt 

động cho vay đối với 

khách hàng doanh nghiệp 

siêu nhỏ tại Ngân hàng 

TM CP Hàng hải Việt 

Nam - CN Tô Hiến Thành 

Quận 10

Trần Ngọc Anh
Triệu Thị Thu 

Hằng

Khoá luận đã phân tích rõ tình hình hoạt động cho 

vay doanh nghiệp siêu nhỏ tại Ngân hàng TMCP 

Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Tô Hiến Thành, 

quận 10 giai đoạn 2017 – 2019. Qua đó cho ta 

thấy được tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 

của Ngân Hàng MSB chi nhánh Tô Hiến Thành 

giai đoạn 2017- 2019 và đồng thời đưa ra các đề 

xuất giải pháp, kiến nghị đối với Nhà nước nói 

chung và MSB Bank nói riêng để giúp Ngân hàng 

MSB nâng cao hiệu quả kinh doanh góp phần thúc 

đẩy nền kinh tế nước nhà trong lĩnh vực kinh tế 

xứng đáng với thương hiệu “MSB là vươn tầm”.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

288 08DH TCNH

Đánh giá hoạt động huy 

động tiền gửi tiết kiệm tại 

Ngân hàng TM CP Hàng 

Hải - CN Quận 10 - PGD 

Tô Hiến Thành

Lê Thị Tha La 
Triệu Thị Thu 

Hằng

Khóa luận tốt nghiệp đã làm rõ hình thức huy 

động vốn TGTK của Ngân hàng MSB, các tiêu 

thức đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác 

huy động vốn TGTK của Ngân hàng MSB - CN 

Tô Hiến Thành, Quận 10. Phân tích được tình hình 

hoạt động huy động TGTK để thấy được kết quả, 

những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại 

đó. Đồng thời đưa ra các giải pháp và định hướng 

nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn TGTK tại 

Ngân hàng MSB - CN Tô Hiến Thành, Quận 10.

289 08DH TCNH

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động cho 

vay mua xe ô tô tại Ngân 

hàng Việt Nam Thịnh 

Vượng - CN Gia Định

Phạm Thị Mỹ Trinh 
Triệu Thị Thu 

Hằng

Khóa luận trình bày vấn đề cơ bản về việc mở 

rộng cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân. 

Đã phân tích được thực trạng hoạt động cho vay 

mua ô tô, làm rõ được những thuận lợi và khó 

khăn đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ để 

góp phần cho hoạt động cho vay tăng trưởng mạnh 

mẽ. Nhận thức được tầm quan trọng của tín dụng 

đã đưa ra những biện pháp, kiến nghị để đẩy mạnh 

hoạt động cho vay mua ô tô để khẳng định được vị 

thế của mình trên thị trường.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

290 08DH TCNH

Phân tích các sản phẩm tài 

khoản thanh toán và sản 

phẩm thẻ ghi nợ tại Ngân 

hàng TM CP Việt Nam 

Thịnh Vượng (VPBank) - 

CN Gia Định

Huỳnh Mai 

Lan 
Trinh 

Triệu Thị Thu 

Hằng

Khóa luận đã phân tích rõ các sản phẩm thẻ thanh 

toán và thẻ ghi nợ của Ngân hàng Thương Mại Cổ 

Phần Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Gia 

Định. Làm rõ thuận lợi cũng như khó khăn của chi 

nhánh trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng 

dịch vụ thẻ. Qua đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị 

nhằm phát triển mạnh hơn nữa hoạt động kinh 

doanh thẻ này tại chi nhánh với mục tiêu tăng thu 

nhập cho ngân hàng cũng như thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế chung của thành phố.

291 08DH TCNH

Phát triển dịch vụ thẻ của 

Ngân hàng TM CP 

Phương Đông - PGD Tân 

Phú

Lê Minh 

Tuấn 
Em

Triệu Thị Thu 

Hằng

Khóa luận giới thiệu những vấn đề cơ bản về thẻ 

và phát triển dịch vụ của NHTM. Nêu lên những 

tổng quan về thẻ, khái niệm, đặc điểm, vai trò của 

NHTM. Giới thiệu thực trạng hoạt động phát triển 

dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP 

Phương Đông – PGD Tân Phú. Và tổng quan về 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và PGD 

Tân Phú về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức. 

Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị phát triển 

dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP 

Phương Đông – PGD Tân Phú.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

292 08DH TCNH

Thực trạng hoạt động 

marketing tại Ngân hàng 

TM CP Phương Đông - 

PGD Tân Phú

Trần Thị Kiều Oanh 
Triệu Thị Thu 

Hằng

Khóa luận đã trình bày một cách cụ thể tổng quan 

về Marketing ngân hàng. Các khái niệm cơ bản về 

Marketing ngân hàng, bản chất, sự cần thiết cũng 

như những đặc điểm của Marketing ngân 

hàng.Thứ nhất khóa luận đã phân tích hoạt động 

Marketing tại ngân hàng TMCP Phương Đông. 

Thứ hai, phân tích tiềm năng hoạt động và khả 

năng cạnh tranh của ngân hàng TMCP Phương 

Đông trong những năm gần đây. Thứ ba, nêu một 

số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing tại ngân hàng TMCP Phương Đông.

293 08DH TCNH

Phân tích tình hình hoạt 

động tín dụng doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại 

Ngân hàng TM CP 

Phương Đông - PGD Tân 

Phú

Tạ Khánh Duy 
Triệu Thị Thu 

Hằng

Khóa luận xác định được phân khúc khách hàng 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng và đưa ra 

các sản phẩm về Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chỉ 

tiêu đánh giá. Tình hình hoạt động kinh doanh 3 

năm gần nhất. Định hướng phát triển của Ngân 

hàng về việc đẩy mạnh cho vay Doanh nghiệp vừa 

và nhỏ với những chính sách cho vay và các sản 

phẩm tín dụng hấp dẫn . Đưa ra các giải pháp phát 

triển tín dụng đối với DNVVN và các kiến nghị để 

giúp Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Tân 

Phú phát triển hơn và đạt được các chỉ tiêu mà hội 

sở đề xuất.  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

294 08DH TCNH

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho vay tại Ngân 

hàng TM CP Sài Gòn 

Thương Tín 

Đoàn Công Tín Võ Thị Thúy Hằng

Đề tài trình bày về hoạt động tín dụng của Ngân 

hàng Sacombank. Đề tài đã thu thập số liệu từ năm 

2017 – 2019 về hoạt động tín dụng của Ngân hàng 

Sacombank thông qua các báo cáo tài chính hằng 

năm để thực hiện phân tích và so sánh. Đồng thời, 

đề tài cũng sử dụng các chỉ tiêu như Tỷ lệ tăng 

trưởng doanh số tín dụng, Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá 

hạn,… Để đánh giá chất lượng của hoạt động tín 

dụng. Bên cạnh đó, thực hiện so sánh Ngân hàng 

Sacombank so với các Ngân hàng khác trong và 

ngoài nước để thấy được điểm mạnh và điểm yếu 

của hoạt động tín dụng của Ngân hàng 

Sacombank, rút ra được bài học kinh nghiệm từ 

các Ngân hàng TMCP khác. Cuối cùng là đưa ra 

giải pháp nhằm nâng cao những mặt đạt được của 

Ngân hàng và tiếp tục giữ vững, khắc phục những 

hạn chế trong hoạt động tín dụng để Ngân hàng 

phát triển hơn trong tương lai. Kiến nghị với 

Chính phủ, NHNN để Ngân hàng Sacombank hoàn 

thiện hơn trong chính sách hoạt động tín dụng. Đề 

tài sử dụng tài liệu tham khảo trong và ngoài nước 

để phục vụ cho đề tài khóa luận. Ngoài ra, đề tài 

sử dụng báo cáo tài chính minh họa bằng hình ảnh 

để chứng minh tính xác thực của số liệu thu thập 

được.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

295 08DH TCNH

Giải pháp phát triển hoạt 

động thanh toán không 

dùng tiền mặt tại Ngân 

hàng TM CP Ngoại 

Thương Việt Nam 

Tô Văn Vọng Võ Thị Thúy Hằng

Đề tài “Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 

tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương 

– Vietcombank”:  nêu lên các hoạt động, vai trò, 

yếu tố, chỉ tiêu của các hoạt động liên quan tới 

thanh toán không dung tiền mặt phải kể như: Séc, 

chuyển khoản, mã QR, thẻ thanh toán,…Qua các 

hoạt động trên cho chúng ta thấy được hoạt động 

này rất đa dạng về hình thức và đang khá phổ biến 

hiện này trên thế giới cũng như ở Việt Nam chúng 

ta...Tuy nhiên, bên cạnh sự tăng trưởng vẫn còn 

một số thách thức và hạn chế mà Ngân hàng còn 

phải đối mặt và giải quyết. Để có những cải tiến 

nhằm khắc phục các hạn chế và phát huy thế mạnh 

của Ngân hàng về hoạt động thanh toán không 

dùng tiền mặt, cần phải nâng cao chất lượng tín 

nhân viên về hiểu biết thẻ và các hoạt động khác 

của thanh toán không dùng tiền mặt. Trong bài 

khoá luận này em  đã đưa ra một số kiến nghị đối 

với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và 

Vietcombank đồng thời đề xuất những giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và những đổi 

mới cho sự phát triển của Ngân hàng Vietcombank 

cũng như tình hình chung cần phải  khắc phục và 

phát huy thêm trong các năm tiếp theo .



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

296 08DH TCNH

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho vay tại Ngân 

hàng TM CP Ngoại 

Thương Việt Nam

Đinh Diễm My Võ Thị Thúy Hằng

Hoạt động tín dụng luôn được xem là hoạt động 

mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho Ngân hàng, 

Vietcombank đã phân tích và đánh giá tình hình 

hoạt động tín dụng của Vietcombank, có thể đánh 

giá đây là hoạt động khá ổn định và phát triển 

được thể hiện thông qua thực trạng trong những 

năm gần đây và những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

tín dụng cùng với quy trình cấp tín dụng phù hợp 

với quy định nội bộ, nhận biết những nhân tố tác 

động đến hoạt động tín dụng, góp phần mang lại 

nhiều thành tựu cho Vietcombank trong xu hướng 

cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng với nhau, 

khắc phục các hạn chế và phát huy thế mạnh của 

Ngân hàng, cần phải vạch ra những chiến lược, 

định hướng cụ thể mang tính khả thi đồng thời phù 

hợp với xu hướng phát triển để nâng cao chất 

lượng tín dụng trước sự cạnh tranh gay gắt giữa 

các Ngân hàng, trong bài khoá luận này tác giả đã 

đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ, Ngân 

hàng Nhà nước và Vietcombank đồng thời đề xuất 

những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động và những đổi mới cho sự phát triển của Ngân 

hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

297 08DH TCNH

Nâng cao chất lượng huy 

động vốn tiền gửi tại Ngân 

hàng TM CP Ngoại 

Thương Việt Nam

Nguyễn Thị Nguyên Võ Thị Thúy Hằng

Ngân hàng thương mại là một trong các tổ chức tài 

chính trung gian quan trọng nhất của nền kinh tế, 

chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị 

phần. Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương 

mại là huy động vốn tiền gửi với trách nhiệm hoàn 

trả và sử dụng số tiền này để cho vay, thực hiện 

các hoạt động kinh doanh khác của Ngân hàng. 

Huy động vốn là khởi nguồn cho các hoạt động 

kinh doanh tiếp theo của Ngân hàng. Tiền gửi 

chính là nguồn vốn chủ đạo trong nguồn vốn huy 

động của Ngân hàng thương mại, vì thế mà Ngân 

hàng thương mại đã thực hiện nhiều biện pháp 

cũng như các chiến lược cho nguồn vốn quan 

trọng ngày. Ngoài ra, Nhà nước cũng xây dựng 

hành lang pháp lý để điều chỉnh giao dịch nhận 

tiền gửi của Ngân hàng thương mại. đưa ra các giải 

pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn tiền 

gửi tại Ngân hàng cũng như những kiến nghị đối 

với Nhà nước, Chính phủ, đối với Ngân hàng Nhà 

nước và đối với chính Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam nhằm thực hiện tốt các giải pháp 

đã đề ra. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

298 08DH TCNH

Nâng cao hiệu quả quản trị 

rủi ro tín dụng tại Ngân 

hàng TM CP Ngoại 

Thương Việt Nam

Nguyễn Ngọc Đại Võ Thị Thúy Hằng

đề tài khóa luận “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro 

tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam”. Chương 1 giới thiệu tổng quan về tín dụng 

ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng trong ngân 

hàng. Nêu lên những khái niệm, vai trò, đặc điểm 

của tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng và quản trị 

rủi ro tín dụng. các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hiệu 

quả quản trị rủi ro tín dụng. so sánh một số kinh 

nghiệm của các NHTM khác và rút ra kinh nghiệm 

cho ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam. Kết 

luận chương 1. Chương 2 giới thiệu khái quát về 

ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam. Thực 

trạng về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân 

hàng. Các chỉ số đánh giá về hiệu quả quản trị rủi 

ro tín dụng của ngân hàng. Đánh giá tình hình 

quản lý rủi ro tín dụng cũng như nêu những mặt 

hạn chế và nguyên nhân của NH TMCP Ngoại 

thương Việt Nam. Kết luận chương 2. Chương 3 

đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng 

TMCP ngoại thương việt nam. Kết luận chương 3. 

Kết luận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

299 08DH TCNH

Giải pháp phát triển hoạt 

động cho vay tiêu cùng cá 

nhân tại ngân hàng TM CP 

Á Châu 

Nguyễn Chí Thanh Võ Thị Thúy Hằng

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam 

cũng có những chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh 

vực đã tạo ra được nhiều việc làm cho người dân 

nên cuộc sống được cải thiện hơn rất nhiều. Ngân 

hàng TMCP Á Châu (ACB) đã đẩy mạnh hoạt 

động cho vay tiêu dùng để hỗ trợ mọi người có thể 

thực hiện được mong muốn của mình để kinh 

doanh hay mua nhà mua xe để hỗ trợ họ trong 

cuộc sống ở thành phố. Các CN của ngân hàng 

ACB đều hỗ trợ cho mọi người có thể vay tiêu 

dùng.

Nghiên cứu để xem xét một cách tổng quát và có 

hệ thống về thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân 

của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu trong 

xu hướng hội nhập toàn cầu. Trên cơ sở đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho 

vay tiêu dùng cá nhân của ngân hàng thương mại 

cổ phần Á Châu trở nên đa dạng và đầy đủ tính 

linh hoạt và qua đó sẽ giúp cho ngân hàng thu hút 

được nhiều khách hàng và đem lại được hiệu quả 

cao về doanh thu cũng như là phát triển tốt hơn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

300 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại 

ngân hàng TM CP Công 

Thương Việt Nam

Nguyễn Thành Võ Thị Thúy Hằng

hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại 

ngân hàng TM CP Công Thương Việt Nam được 

tác giả nghiên cứu từ năm 2017-2019 đánh giá cụ 

thể và đưa ra những giải pháp thiết thực nhất nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động ày. Ngoài ra, Nhà 

nước cũng xây dựng hành lang pháp lý để điều 

chỉnh hoạt động cho vay của Ngân hàng thương 

mại. Chương một đã hệ thống hóa những vẫn đề 

cơ bản liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân 

hàng thương mại. Từ đó, ta có thể hiểu rõ hơn về 

tầm quan trọng của hoạt động này không chỉ với 

bản thân Ngân hàng mà còn với các tổ chức kinh 

tế, xã hội. Có thể thấy hoạt động cho vay đã dược 

Vietcombank xây dựng một cách có hiệu quả khi 

đưa ra những chính sách lãi suất hợp lý, đa dạng 

hóa các sản phẩm dịch vụ cho vay.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

301 08DH TCNH

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho vay tại Ngân 

hàng TM CP Phát triển 

TP.HCM

Lê Viết 

Thanh
Toàn Võ Thị Thúy Hằng

Đề tài nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của 

ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM Từ những lý 

luận về hoạt động tín dụng và nâng cao hiệu quả 

hoạt động, Ngân hàng đã và đang thực hiện từng 

bước phát triển hoạt động tín dụng thông qua việc 

nắm bắt xu thế hiện nay khi đẩy mạnh tín dụng 

bán lẻ với chính sách lãi suất ưu đãi, sản phẩm đa 

dạng đồng thời cơ cấu danh mục tín dụng bán 

buôn theo xu hướng an toàn, nâng cao chất lượng 

tổng thể từ Khách hàng và một số chiến lược khác 

góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động này. 

Để có những cải tiến nhằm khắc phục các hạn chế 

và phát huy thế mạnh của Ngân hàng, cần phải 

vạch ra những chiến lược, định hướng cụ thể mang 

tính khả thi đồng thời phù hợp với xu hướng phát 

triển để nâng cao chất lượng tín dụng trước sự 

cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng, trong bài 

khoá luận này tác giả đã đưa ra một số kiến nghị 

đối với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và 

HDBank đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng hoạt động và những đổi mới 

cho sự phát triển của Ngân hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

302 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động huy động 

vốn tiền gửi tại Ngân hàng 

TM CP Á Châu

Lê Thị Tú Trinh Võ Thị Thúy Hằng

Trong những năm qua cùng với những hoạt động 

tài chính ngân hàng TMCP Á Châu luôn tự đổi 

mới và hoàn thiện, khắc phục những hạn chế và 

khó khăn còn tồn tại góp phần không nhỏ trong 

việc nâng cao hoạt động của hệ thống...Tiền gửi 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của 

NHTM. Các NHTM hoạt động được chủ yếu nhờ 

vào nguồn vốn tiền gửi. Do nguồn vốn này chiếm 

tỷ trọng lớn nên hầu hết các hoạt động chính của 

ngân hàng đều dựa vào nguồn vốn này. Có 3 hình 

thức huy động tiền gửi là cơ cấu nguồn vốn theo 

đối tượng, theo loại tiền và theo kỳ hạn. Để đánh 

giá được hiệu quả huy động vốn thì chúng ta dựa 

vào 1 số các chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng 

nguồn vốn tiền gửi, cơ cấu nguồn vốn tiền gửi, chi 

phí huy động vốn, chi phí trả lãi tiền gửi bình 

quân, khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh.. Sau 

đó tìm hiểu về tình hình kinh doanh, thực trạng 

những chỉ tiêu tác động như thế nào đến việc huy 

động vốn bằng tiền gửi của ngân hàng. Từ đó biết 

đc những mặt đạt được và hạn chế mà đưa ra được 

giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động huy động vốn của ngân hàng Á Châu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

303 08DH TCNH

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh thẻ tại 

Ngân hàng TM CP Á Châu 

Nguyễn Thị 

Mỹ
Hạnh Võ Thị Thúy Hằng

Đối với Ngân hàng là mang lại nguồn thu nhập từ 

các loại phí thẻ, tuy nhiên, trong hoạt động kinh 

doanh thẻ cũng gặp nhiều rủi ro thách thức: quy 

trình phát hành thẻ còn khá phức tạp, rườm rà 

chưa thực sự được đơn giản hóa, việc số lượng thẻ 

phát hành ít nhiều còn phụ thuộc vào thu nhập của 

người dân, việc khai thác các tiện ích thẻ chưa tối 

đa, đặc biệt là việc cạnh tranh với các NHTM 

trong nước và các Ngân hàng nước ngoài được 

trang bị công nghệ hiện đại cao. Qua những phân 

tích, có thể thấy được một phần thực trạng của 

hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng và tìm ra 

những hạn chế còn tồn tại cũng như những nguyên 

nhân của hạn chế đó. Từ những nguyên nhân của 

hạn chế đó tác giả đưa ra những chỉ tiêu nhằm 

nâng cao hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển  của 

hoạt động kinh doanh thẻ của ACB. Cụ thể của 

việc đưa ra những chỉ tiêu giải pháp nâng cao hiệu 

quả kinh doanh thẻ là đa dạng hóa các sản phẩm 

thẻ, hoàn thiện và đơn giản hóa quá trình phát 

hành thẻ, nâng cao chất lượng các khâu liên quan 

đến hoạt động kinh doanh thẻ, đẩy mạnh chính 

sách marketing. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

304 08DH TCNH

Nâng cao chất lượng cho 

vay tại Ngân hàng TM CP 

Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam

Thị Bô Pha 
Phan Thị Thu 

Hằng

Hoạt động cho vay của hệ thống NHTM nói chung 

và BIDV nói riêng đang đứng trước những thuận 

lợi cũng như thách thức rất lớn trong quá trình hội 

nhập. Qua những phân tích, có thể thấy được một 

phần thực trạng hoạt động cho vay của Ngân hàng 

và tìm ra những hạn chế còn tồn tại cũng như 

nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ những 

nguyên nhân trên tác giả đã đưa ra một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả và thúc đẩy sự phát 

triển của hoạt động cho vay tại BIDV. Cụ thể là 

hoàn thiện chính sách cho vay, cải tiến quy trình 

cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định, đa dạng 

hóa các hình thức cho vay, đẩy mạnh hoạt động 

marketing đi k m với công nghệ hiện đại, nâng cao 

trình độ cán bộ tín dụng. Qua đó, giúp BIDV tự 

hoàn thiện mình với mục tiêu chính là mang lại 

nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, tạo niềm tin 

của khách hàng hướng tới Ngân hàng và sử dụng 

thêm nhiều các sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

305 08DH TCNH

Phát triển Ngân hàng điện 

tử tại Ngân Hàng BIDV - 

CN Sài Gòn

Võ Thị Tuyết Nhi 
Phan Thị Thu 

Hằng

Khoá luận tập trung phân tích về thực trạng dịch 

vụ Ngân hàng điện tử tại BIDV .Từ đó, tác giả đã 

đưa ra một số định hướng phát triển và giải pháp 

như pháp phát triển về danh mục DV NHĐT, phát 

triển về chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác 

kiểm soát, phát triển sản phẩm mới nhằm tăng tiện 

ích cho DV NHĐT, nâng cao khả năng đáp ứng 

nhu cầu khách hàng, tăng độ tin cậy của DV 

NHĐT, đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm, Phát 

triển cơ sở hạ tầng và đầu tư vào công nghệ hiện 

đại, hoàn thiện hoạt động kinh doanh DV NHĐT 

tại BIDV- Sài Gòn. Đồng thời , tác giả đã đưa ra 

một số kiến nghị đối với Chính phủ, Ngân hàng 

Nhà nước, BIDV để hoạt động kinh doanh DV 

NHĐT tại Chi nhánh đạt hiệu quả hơn. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

306 08DH TCNH

 Giải pháp nâng cao 

nghiệp vụ thanh toán quốc 

tế tại Ngân hàng TM CP 

Đầu tư và Phát triển - CN 

Sài Gòn

Nguyễn Kim Tuyền 
Phan Thị Thu 

Hằng

Khoá luận trình bày về thực trạng dịch vụ thanh 

toán quốc tế tại BIDV. Trong những năm gần đây 

kết quả hoạt động kinh doanh lại có những biến 

động không ổn định và còn tồn tại những hạn chế 

cần khắc phục như: chiến lược Marketing chưa đạt 

hiệu quả cao, hoạt động thanh toán vẫn chưa tạo 

được một nghiệp vụ thanh toán quốc tế khép 

kín,…Bên cạnh đó, ngân hàng còn tồn tại những 

nguyên nhân khách quan như khó khăn do thói 

quen và tâm lí tiêu dùng của người dân, trình độ 

nghiệp vụ ngoại thương của các doanh nghiệp còn 

hạn chế, đặc biệt BIDV Sài Gòn phải chịu sự cạnh 

tranh gay gắt của các ngân hàng thương mại trên 

cùng địa bàn.Từ đó, tác giả đã có những giải pháp 

để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của 

hoạt động thanh toán quốc tế tại BIDV Sài Gòn. 

Qua đó, giúp BIDV Sài Gòn tự hoàn thiện mình và 

khai thác được triệt để nguồn lợi nhuận mà hoạt 

động này mang lại .



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

307 08DH TCNH

Phát triển hoạt động kinh 

doanh ngoại hối tại Ngân 

hàng TM CP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Kim 
Yến 

Phan Thị Thu 

Hằng

Khoá luận trình bày về thực trạng hoạt động kinh 

doanh ngoại hối của BIDV.Trong những năm qua, 

BIDV từng bước hoàn thiện các nghiệp vụ kinh 

doanh ngoại hối và đạt được những kết quả đáng 

khích lệ. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại 

hối tại BIDV cũng còn tồn tại nhiều hạn chế khi 

chưa có sự đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, 

công nghệ ứng dụng tại nhiều Ngân hàng chưa đáp 

ứng yêu cầu quản lý kinh doanh, công tác quản trị 

rủi ro còn nhiều yếu kém. Nhóm giải pháp mà tác 

giả đưa ra trong khóa luận chỉ là một số trong rất 

nhiều các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh ngoại hối tại BIDV để góp phần 

hoàn thiện hơn về các bộ phận kinh doanh ngoại 

hối của ngân hàng và tạo điều kiện tốt hơn cho 

hoạt động kinh doanh ngoại hối được phát triển 

một cách toàn diện.

308 08DH TCNH

Phát triển dịch vụ Ngân 

hàng bán lẻ tại Ngân hàng 

TM CP Đầu tư và Phát 

triển (BIDV)

Ngô Thị 

Tuyết 
Chi

Phan Thị Thu 

Hằng

Phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV là một trong 

những hoạt động kinh doanh không những mang 

lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn 

mang lại nguồn thu cho ngân hàng, góp phần phát 

triển nền kinh tế. Khoá luận đã hệ thống hóa cơ sở 

lý luận về phát triển dịch vụ NHBL của một 

NHTM , phân tích những chỉ tiêu đánh giá sự phát 

triển của dịch vụ NHBL Từ đó nhận thức được 

tầm quan trọng của dịch vụ NHBL trong kinh 

doanh hiện nay và đưa ra những giải pháp có tính 

thực tiễn nhằm phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

309 08DH TCNH

Nâng cao chất lượng tín 

dụng tại Ngân hàng 

NN&PTNT - CN Tây Sài 

Gòn

Nguyễn Ngọc Hân
Phan Thị Thu 

Hằng

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 

tại chi nhánh, phân tích những ưu điểm cũng như 

các mặt còn tồn tại ở Agribank Tây Sài Gòn. Từ 

đó đưa ra những kiến nghị giúp tín dụng tại chi 

nhánh được nâng cao.

310 08DH TCNH

Đánh giá hiệu quả hoạt 

động kinh doanh tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn

Bùi Thị Thu Hiền
Phan Thị Thu 

Hằng

Đánh giá rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế 

rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Tây Sài 

Gòn trong giai đoạn từ 2017 – 2019 để có thấy 

khái quát được nguyên nhân dẫn đến những rủi ro 

tồn tại trong ngân hàng, trên cơ sở đó đánh giá 

thực trạng quản lý rủi ro tín dụng và đề ra những 

giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân 

hàng.

311 08DH TCNH

Đánh giá hoạt động quản 

trị rủi ro tín dụng trong 

cho vay bằng tại sản bảo 

đảm tại Ngân hàng 

NN&PTNT - CN Tây Sài 

Gòn 

Bồ Như Hảo
Phan Thị Thu 

Hằng

Phân tích cụ thể về hoạt động cho vay có TSBĐ tại 

chi nhánh, qua đó đánh giá được thực trạng cho 

vay có TSBĐ và đưa ra những kiến nghị với mong 

muốn góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại 

chi nhánh.

312 08DH TCNH

Phát triển dịch vụ Ngân 

hàng điện tử tại Ngân hàng 

NN&PTNT Việt Nam

Nguyễn Thị 

Diệu
Linh

Phan Thị Thu 

Hằng

Phân tích tình hình phát triển Dịch vụ Ngân Hàng 

điện tử tại Agribank, những thuận lợi, khó khăn, 

thành tựu đạt được và những tồn tại hạn chế để từ 

đó có những định hướng, giải pháp đúng đắn cho 

sự Phát triển NHĐT tại Agribank.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

313 08DH TCNH

Đánh giá thực trạng nợ 

công ở Việt Nam giai đoạn 

2015 - 2020

Trần Thị Chân
Phan Thị Thu 

Hằng

Phân tích cụ thể về nợ công và những bài học về 

nợ công của các nước trên thếgiới,  nguyên nhân 

dẫn đến nợ côngở Việt Nam giai đoạn 2016-2020. 

Từ đó đánh giá thực trạng, cơ cấu nợ công tại Việt 

Nam. Đưa ra những giải pháp và đề xuất trong 

nhiệm kì tới nhằm hạn chế nợ công. 

314 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động huy động 

vốn tại Ngân hàng 

NN&PTNT Việt Nam

Nguyễn Thị 

Thúy
An

Phan Thị Thu 

Hằng

Phân tích hoạt động huy động vốn, đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động 

vốn và đưa ra kiến nghị đối với chi nhánh và chính 

phủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động 

vốn tại PGD.

315 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động huy động 

vốn từ tiền gửi tiết kiệm 

tại Ngân hàng TM CP Sài 

Gòn Thương Tín - PGD 

Tiềm năng Lê Trọng Tấn

Nguyễn Thị 

Kim 
Thuận Trần Thị Lệ Hiền

Chương 1: Cơ sở lý luận về huy động vốn và hiệu 

quả huy động vốn của ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng huy động vốn của Ngân 

hàng TMCP Sacombank PGD Lê Trọng Tấn

Chương 3: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm 

tăng cường hiệu quả hoạt động huy động vốn tại 

ngân hàng TMCP Sacombank PGD Lê Trọng Tấn.

316 08DH TCNH

Phân tích quy trình phát 

hành thẻ tín dụng tại Ngân 

hàng TM CP Sài Gòn 

Thương Tín - PGD Tiềm 

năng Lê Trọng Tấn

Phạm Ngọc Đoàn Trần Thị Lệ Hiền

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về sản phẩm thẻ 

tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài 

Gòn Thương Tín và Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn

Chương 2: Thực trạng hoạt động phát hành thẻ tín 

dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín -  

Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn

Chương 3: Nhận xét – Kiến nghị



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

317 08DH TCNH

Phân tích tình hình hoạt 

động cho vay tại Ngân 

hàng TM CP Đông Á - CN 

Quận 5 

Nguyễn 

Thanh
Thơ Trần Thị Lệ Hiền

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 

Một số cơ sở lý thuyết về những vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực cho vay. Nêu rõ khái niệm, đặc điểm, 

vai trò, các hình thức và các nhân tố liên quan đến 

hoạt động cho vay. 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT 

ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

ĐÔNG Á – CHI NHÁNH QUẬN 5. 

Giới thiệu về lịch sử hình thành và tình hình kinh 

doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á và Chi 

nhánh Quận 5, thực trạng và hiệu quả hoạt động 

cho vay tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi 

nhánh Quận 5.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN 

NGHỊ

Đưa ra một số đề xuất và kiến nghị phù hợp và có 

tính khả thi đối với Ngân hàng TMCP Đông Á – 

Chi nhánh Quận 5 và NHNN có thể áp dụng, với 

mong muốn phát triển được hoạt động cho vay tại 

Ngân hàng TMCP Đông Á nói chung và Ngân 

hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Quận 5 nói riêng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

318 08DH TCNH

Thực trạng, xu hướng và 

đề xuất phát triển phương 

thức thanh toán qua ví 

điện tử Momo trên địa bàn 

TPHCM

Nguyễn Anh Thư Trần Thị Lệ Hiền

Chương 1 -  Giới thiệu về Lý do chọn đề tài, mục 

tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, 

phương pháp nghiên cứu và kết cấu khóa luận.

Chương 2 -  Giới thiệu sơ lược vê phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt. Vai trò cùa 

phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối 

với nền kinh tế. Các hình thức thanh toán không 

dùng tiền mặt. Sơ lược về ví điện tử Momo. Thực 

trạng phát triển ví điện tử Momo

Chương 3 - Giới thiệu các nhân tố ảnh hường đến 

hành vi sử dụng ví điện tử Momo, Các nghiên cứu 

liên quan đến đề tài, Các nhân tố trong mô hình 

nghiên cứu đề xuất và các giả thiết, thiết kế nghiên 

cứu, Xây dựng thang đo tiêu chuẩn

Chương 4 - Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu, đánh 

giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám 

phá EFA, kiểm định giả thiết mô hình, kiểm định 

sự khác biệt.

Chương 5: Kết luận và đưa ra giải pháp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

319 08DH TCNH

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định sử dụng 

Coca - Cola của người tiêu 

dùng tại Việt Nam - 

nghiên cứu trên địa bàn 

TPHCM

Phạm Thị 

Phương
Thy Trần Thị Lệ Hiền

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU

Sơ lược về đề tài như: lý do chọn đề tài, mục tiêu 

nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, 

phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn,  kết 

cấu của đề tài nghiên cứu.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ 

HÌNH NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu về Hành vi tiêu dùng, người tiêu dùng và 

các nhân tố ảnh hưởng đến việc quyết định sử 

dụng thương hiệu nước giải khát có gas Coca-Cola.

CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu và hoàn thành sơ đồ quy trình nghiên 

cứu, thiết kế mẫu nghiên cứu và đưa ra các 

phương pháp phân tích dữ liệu bài nghiên cứu.

CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trình bày kết quả kiểm định thang đo, phân tích 

tương quan giữa các biến, phân tích hồi quy, kiểm 

định phân phối chuẩn phần dư và kiểm định các 

giả thuyết nghiên cứu, kiểm định ANOVA bằng 

phần mềm SPSS 20. 

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tổng kết, đưa ra các giải pháp hợp lý cho các nhân 

tố tác động đến hành vi tiêu dùng, để các nhà sản 

xuất và kinh doanh tham khảo để thay đổi.

320 08DH TCNH

Giaỉ pháp nâng cao hoạt 

động cho vay đối với 

khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TM CP Quốc 

tế Việt Nam - CN Miền 

Nam

Mai Hoàng 

Quý 
Ngân Bùi Nguyên Khá

Nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong hoạt 

động cho vay KHCN luôn là mục tiêu hàng đầu 

trong giai đọan ngành ngân hàng cạnh tranh gay 

gắt như hiện nay. Để có thể nâng cao hiệu quả thì 

không chỉ dựa vào hỗ trợ từ NHNN mà còn dựa 

vào sức mạnh nội lực từ chính bản thân ngân hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

321 08DH TCNH

Phát triển hoạt động kinh 

doanh thẻ tín dụng quốc tế 

tại Ngân hàng TM CP 

Quốc tế Việt Nam

Phạm Thị Mỹ Kỳ Bùi Nguyên Khá

Bước vào thời kỳ mới với sự hội nhập và phát 

triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. 

Sự phát triển, cạnh tranh, nắm bắt xu hướng, đưa 

ra đường lối, chính sách đúng đắn là điều sống còn 

của các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng… trong 

nước và quốc tế phải thực hiện. Với ngành ngân 

hàng nói riêng, việc phát triển dịch vụ thẻ tín dụng 

là một trong những nhiệm vụ cấp thiết mà các 

ngân hàng Việt Nam, có thể cạnh tranh , vương 

minh, theo kịp xu hướng thời đại để trở thành 

những gã khổng lồ trong ngành.

Nhận thức được diều đó, Ngân hàng TMCP Quốc 

Tế Việt Nam đã đưa ra những giải giáp nhằm đẩy 

mạnh về hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng. Tuy 

nhiên qua phân tích, em thấy rằng bên cạnh những 

thành tựu đạt được nhưng vẫn còn hạn chế nên em 

đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế của VIB Bank.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

322 08DH TCNH

Phân tích rủi ro thanh 

khoản của Ngân hàng TM 

CP Đại Chúng

Đỗ Thị Kim Anh Bùi Nguyên Khá

Mục tiêu chính khi nghiên cứu là phân tích các 

mối quan hệ ảnh hưởng đến tính thanh khoản của 

ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam giai đoạn 

năm 2015 - 2019. Nghiên cứu này tập trung vào 

việc phân tích hai nhóm yếu tố chính. Nhóm thứ 

nhất là những yếu tố bên trong của ngân hàng như: 

quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, hiệu quả 

kinh doanh, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi khách 

hàng và tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản. Nhóm thứ hai 

đề cập đến các yếu tố vĩ mô như: tỷ lệ tăng trưởng 

kinh tế, tỷ lệ lạm phát, lãi suất tái cấp vốn của 

ngân hàng Trung ương. Để thực hiện mục tiêu 

nghiên cứu, phương pháp được áp dụng là phương 

pháp hồi quy tuyến tính và thu thập số liệu thứ cấp 

từ báo cáo tài chính của ngân hàng qua các năm. 

Từ đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị đối với 

các NHTM nói chung và ngân hàng TMCP Đại 

chúng Việt Nam nói riêng nhằm giúp các NHTM 

có chiến lược đủ thanh khoản để chống đỡ trước 

những cú sốc bất lợi từ kinh tế thế giới và từ môi 

trường vĩ mô. Về phía Ngân hàng Nhà nước cần có 

các chủ trương, chính sách nhằm gia tăng tính ổn 

định, an toàn trong hoạt động của hệ thống và góp 

phần tăng trưởng kinh tế.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

323 08DH TCNH

Giải pháp đẩy mạnh cho 

vay tiêu dùng trả góp của 

Pvcombank

Trần Thị 

Thanh
Tuyền Bùi Nguyên Khá

Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, em muốn 

tìm hiểu rõ hơn về cơ sở lý luận và phân tích được 

sự phát triển cho vay tiêu dùng trả góp tại Ngân 

hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) – 

Chi nhánh Gia Định 1. Từ đó, đề xuất những giải 

pháp nhằm đẩy mạnh việc cho vay tiêu dùng trả 

góp tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 

(PVcomBank) – Chi nhánh Gia Định 1

324 08DH TCNH

Giải pháp phát triển dịch 

vụ thẻ tín dụng tại Ngân 

hàng TM CP Đại chúng 

Việt Nam

Nguyễn Thị 

Bảo
Trân Bùi Nguyên Khá

Nghiên cứu các nhân tố về giải pháp phát triển 

dịch vụ thẻ tín dụng tại PVcomBank là tìm hiểu sự 

hài lòng của khách về dịch vụ của khách hàng cá 

nhân. Trong bài đã hoàn thành được các mục tiêu 

đề ra: xác định sự hài lòng của KH khi sử dụng 

dịch vụ thẻ tín dụng tại PVcomBank, sau đó đề 

xuất nghiên cứu mô hình để đưa ra giải pháp cho 

đề tài. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đánh giá 

được sự ảnh hưởng và không ảnh hưởng của khách 

hàng được phân theo: giới tính, độ tuổi, tình trạng 

hôn nhân, trình độ học vấn và thu nhập hàng tháng 

để đánh giá được từng đối tượng khách hàng có 

nhu cầu trong việc sử dụng thẻ tín dụng 

PVcomBank, đồng thời mở rộng thị hiếu của mọi 

người cũng như đưa thẻ tín dụng PVcomBank đến 

gần với người sử dụng hơn



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

325 08DH TCNH

Nâng cao chất lương tín 

dụng tại Ngân hàng TM 

CP Phương Đông - CN 

Chợ Lớn

Võ Đoàn 

Ngọc 
Châu 

Mai Thị Thu 

Nguyệt

Việc nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sự 

sống còn của các NHTM. Nhờ có tín dụng mới có 

dòng tiền lưu chuyển, bởi do ngân hàng sẽ đi huy 

động vốn- huy động được vốn sẽ cho các doanh 

nghiệp hoặc cá nhân vay- doanh nghiệp, cá nhân 

vay được sẽ bổ sung vào hoạt động sản xuất, đáp 

ứng được mức sống, tạo ra thu nhập tốt hơn, ổn 

định hơn. Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu 

đặt ra, khoá luận sử dụng các phương pháp luận: 

thống kê, phân tích, logic, từ đó đưa ra các giải 

pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng ngân 

hàng. Kết quả phân tích cho thấy doanh số cho vay 

theo đối tượng tăng khả quan hơn. Đặc biệt là cho 

vay đối tượng doanh nghiệp và cá nhân nhằm bổ 

sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng 

như tiêu dùng, hai đối tượng này chiếm tỷ trọng 

khá cao trong tổng doanh số cho vay.  Về việc thu 

nợ theo đối tượng thì các doanh nghiệp và TCKT 

ngoài nhà nước là chiếm tỷ trọng cao trong công 

cuộc thu nợ của ngân hàng. Bên cạnh việc thu 

được những nguồn nợ tốt thì trong bài luận văn 

cũng nêu ra các biện pháp nhằm khắc phục cũng 

như cách giải quyết nợ xấu và nợ quá hạn của 

ngân hàng. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

326 08DH TCNH

Hoạt động huy động vốn 

tại Ngân hàng TM CP 

Phương Đông - CN Chợ 

Lớn

Cao Thành Đạt
Mai Thị Thu 

Nguyệt

Trong xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế nói 

chung, các hoạt động tài chính nói riêng thì các 

hoạt động của các ngân hàng có rất nhiều vấn đề 

mới cần được nghiên cứu và triển khai cho phù 

hợp với yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. Việc 

nghiên cứu, áp dụng các giải pháp về huy động 

vốn là vấn đề quan trọng và cấp thiết nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, 

đảm bảo an toàn về vốn và tạo điều kiện để ngân 

hàng Phương Đông chi nhánh Chợ Lớn tồn tại và 

phát triển trong môi trường kinh tế thời kỳ mở cửa. 

bài khóa luận tập trung thu thập các bảng báo cáo 

thống kê, phân tích và đánh giá thực trạng công tác 

HĐV của NH OCB chi nhánh Chợ Lớn,  đưa ra  đề 

xuất một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, hoàn thành 

được một số nhiệm vụ đặt

 ra: nêu lên một số luận chứng khoa học về huy 

động vốn.     

-   Nghiên cứu tổng quát về tình hình huy động 

vốn tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Chợ 

Lớn trong thời gian gần đây, qua đó đánh giá khả 

năng huy động vốn của ngân hàng và những định 

hướng trong tương lai để hoạt động huy động vốn 

hiệu quả hơn.

-   Nêu ra một số giải pháp nhằm tăng cường huy 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

327 08DH TCNH

Phân tích rủi ro tín dụng 

khách hàng cá nhân tại 

ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương tín Sacombank 

CN Phú Lâm

Trần Thùy Dung
Mai Thị Thu 

Nguyệt

Một trong những hoạt động chính của ngân hàng 

là hoạt động cho vay nên rủi ro tín dụng là một 

nhân tố hết sức quan trọng, đòi hỏi ngân hàng phải 

có khả năng phân tích đánh giá và quản lý rủi ro 

hiệu quả vì nếu ngân hàng chấp nhận nhiều khoản 

cho vay có rủi ro tín dụng cao thì ngân hàng có 

khả năng phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn hay 

tính thanh khoản thấp. Với các phương pháp 

nghiên cứu: thu thập các tài liệu trên Internet và 

thư viện trường, tổng hợp các phân tích thực trạng 

rủi ro tại ngân hàng, dựa trên các báo cáo, tài liệu 

được công bố của ngân hàng thu thập, xử lý số 

liệu, rồi so sánh, phân tích chỉ ra thực trạng, đánh 

giá ảnh hưởng và đề xuất ý kiến cá nhân, cho thấy 

ngân hàng hoạt động chưa hiệu quả được thể hiện 

qua doanh thu và lợi nhuận đang dần suy giảm. 

Mặt dù, tổng chi phí đã giảm chi rất nhiều nhưng 

khoản chi phí bỏ ra vẫn còn tương đối cao nên lợi 

nhuận sau thuế không cao và suy giảm. Bên cạnh 

đó, nợ quá hạn và nợ xấu nên cần được hạn chế 

bớt để không mang đến những rủi ro khác. Những 

phân tích trên, ngân hàng cần có những biện pháp 

khắc phục để nâng cao rủi ro tín dụng của ngân 

hàng được hoàn thiện hơn.



Người hướng dẫn
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hiện
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Nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho vay khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TM 

CP Sài Gòn Thương tín 

Sacombank - CN Phú Lâm

Bùi Thị Huy
Mai Thị Thu 

Nguyệt

Thị trường cho vay KHCN tại Việt Nam là một thị 

trường đẩy mạnh tiềm năng nhưng chưa được khai 

thác đúng mức. Do đó, mở rộng hoạt động cho vay 

KHCN là một hướng đi đúng mục tiêu của 

Sacombank và của xã hội, đáp ứng được nhu cầu 

của người dân. Mở rộng hoạt động cho vay KHCN 

tạo điều kiện quan trọng gia tăng giá trị xã hội, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người 

dân; tăng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo điều 

kiện cho nền kinh tế phát triển. Phương pháp 

nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là phương pháp 

thu nhập thông tin và phương pháp phân tích. 

Thông tin thu nhập được thông qua nhiều kênh 

như quá trình thực tập trực tiếp tại ngân hàng, các 

báo cáo tài chính năm, báo cáo tín dụng, khắc 

phục những tồn tại, đẩy mạnh hoạt động cho vay 

KHCN không những về số lượng mà cả về chất 

lượng để nâng cao hơn nữa chất lượng cho vay, 

mang lại lợi ích không những cho ngân hàng mà 

còn xã hội.



Người hướng dẫn
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Các nhân tố tác động đến 

rủi ro tín dụng của các 

Ngân hàng TM Việt Nam

Dương Thị 

Thuỳ
Trang Lê Trương Niệm

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến 

rủi ro tín dụng của 26 NHTM cổ phần và 1 NHTM 

Nhà nước tại Việt Nam giai đoạn 2009 – 2019. Bài 

nghiên cứu thu thập số liệu từ báo cáo tài chính đã 

kiểm toán của các ngân hàng niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam, căn cứ vào các cơ 

sở lý thuyết về rủi ro tín dụng, các công trình 

nghiên cứu trước đây, các bằng chứng thực 

nghiệm để xây dựng mô hình hồi qui ước lượng cơ 

bản: Pool Regression (OLS), Fix Effect Model 

(FEM) và Random Effect Model (REM) đánh giá 

mối tương quan giữa tỷ lệ nợ xấu (NPL) và các 

yếu tố như hiệu quả chi phí phí hoạt động (INEF), 

tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLP), tỷ lệ đòn bẩy 

(LEV), khả năng sinh lời (ROE), thu nhập ngoài 

lãi (NII) và quy mô ngân hàng (SIZE). Sau đó bài 

nghiên cứu dùng kiểm định Hausman để kiểm tra 

mức độ phù hợp của ba mô hình. 
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Đánh giá khả năng kiệt 

quệ tài chính của các công 

ty ngành công nghiệp trên 

thị trường chứng khoán 

Việt Nam

Đậu Nhật 

Minh
Thảo Lê Trương Niệm

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các 

doanh nghiệp trong nước phải đối mặt nhiều thách 

thức và sự cạnh tranh. Vậy làm sao để giữ vững 

cho doanh nghiệp không bị kiệt quệ cũng như 

vươn lên phát triển là vấn đề mà các nhà quản lý 

phải trăn trở. Một sự đánh giá về khả năng bị kiệt 

quệ của doanh nghiệp có thể giúp các nhà quản lý 

có cái nhìn tổng quát cũng như hoạch định được 

kế hoạch tốt cho các công ty ngành công nghiệp 

trong tương lai. Với mong muốn giúp các công ty 

hiểu rõ vấn đề trên, nghiên cứu kỳ vọng tìm ra 

được một mô hình dự báo kiệt quệ hợp lý với các 

công ty ngành công nghiệp tại Việt Nam. Sử dụng 

dữ liệu tài chính của 155 công ty ngành công 

nghiệp được niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng 

khoán HOSE và HNX từ 2010 đến 2019. Thực 

hiện hồi quy logistic để tìm ra mô hình có độ dự 

báo kiệt quệ tài chính cao nhất cho các công ty 

ngành công nghiệp  trong nước. Kết quả hồi quy 

cho thấy tỷ suất sinh lợi và lợi nhuận giữ lại làm 

tăng khả năng xảy ra kiệt quệ tài chính. Tỷ số chi 

phí tài chính làm tăng khả năng xảy ra kiệt quệ tài 

chính.
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Tác động của chính sách 

cổ tức lên giá cổ phiếu của 

các công ty ngành thực 

phẩm

Võ Thị Kim Oanh Lê Trương Niệm

Bài khóa luận này đang xét tác động của chính 

sách cổ tức lên giá cổ phiếu của các công ty ngành 

thực phẩm. Chính sách cổ tức được đo lường bằng 

2 phương pháp là tỷ suất cổ tức và tỷ lệ chi trả cổ 

tức. Mẫu nghiên cứu được lựa chọn bao gồm 324 

quan sát của 36 công ty ngành thực phẩm trong 

giai đoạn 8 năm từ 2011 đến 2019. Xem xét một 

cách toàn diện và đầy đủ nhất về tác động của 

chính sách cổ tức lên giá cổ phiếu của các công ty 

ngành thực phẩm, khóa thực hiện nhiều phép hồi 

quy khác nhau theo cách tiếp cận dữ liệu bảng và 

cuối cùng phương pháp hồi quy với hiệu ứng cố 

định được lựa chọn. Kết quả bài khóa luận cho 

thấy tồn tại một mối quan hệ nghịch biến và có ý 

nghĩa thống kê giữa giá cổ phiếu với tỷ suất cổ tức 

và tỷ lệ chi trả cổ tức tại các công ty ngành thực 

phẩm. Điều này cũng thể hiện được rằng, các 

doanh nghiệp có tỷ suất cổ tức càng cao cũng như 

tỷ lệ chi trả cổ tức càng lớn thì của giá cổ phiếu 

càng thấp và ngược lại.
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Các yếu tố vĩ mô tác động 

đến cấu trúc vốn công ty 

niêm yết ngành thực phẩm

Phạm Thị Tố Như Lê Trương Niệm

Nghiên cứu này tiến hành kiểm định mối quan hệ 

giữa các yếu tố tài chính, vĩ mô và tỷ lệ đòn của 

các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 

2013-2019. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm hiểu về 

sự tác động của các yếu tố tài chính trong quá khứ 

như tỷ suất sinh lời và đòn bẩy quá khứ đối với tỷ 

lệ nợ vay doanh nghiệp sử dụng ở thời điểm hiện 

tại thông qua mô hình cấu trúc vốn động và kiểm 

định tính phí tuyến giữa tỷ suất sinh lời và cơ cấu 

vốn doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

Các nhân tố như tỷ suất sinh lời, tăng trưởng tài 

sản vô hình Tobin’s Q, chi phí tài trợ bên ngoài, 

thuế suất hiệu dụng và độ tuổi doanh nghiệp đều 

có mối quan hệ nghịch biến với cơ cấu vốn của 

doanh nghiệp. Ngược lại, các yếu tố đại diện cho 

các khía cạnh tăng trưởng về tổng tài sản, tăng 

trưởng về tài sản hữu hình, tài sản thế chấp, tấm 

chắn thuế từ khấu hao, tính thanh khoản, biến 

động thu nhập và quy mô doanh nghiệp đều có tác 

động tích cực đến việc sử dụng nợ vay. 
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Nghiên cứu tác động của 

quản trị vốn lưu động đến 

khả năng sinh lời của các 

công ty ngành thực phẩm 

niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam

Dương Thị 

Hồng
Nhung Lê Trương Niệm

Bài khóa luận nhằm nghiên cứu về tác động của 

việc quản trị vốn lưu động lên khả năng sinh lời 

của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên sàn 

chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu sử dụng trong bài 

nghiên cứu này thu thập từ báo cáo tài chính của 

các công ty ngành thực phẩm được niêm yết trên 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ( HOSE ) và 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( HNX ) từ 

năm 2010 đến 2019. Bằng phương pháp ước lượng 

bình phương tối thiểu ( pooled OLS ), kết quả 

nghiên cứu cho thấy quản trị vốn lưu động được 

đo lường bằng chu kỷ luân chuyển tiền ( CCC ) và 

tỷ suất lợi nhuận gộp của các công ty ngành thực 

phẩm có mối quan hệ nghịch biến. Đồng thời kết 

quả nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan hệ nghịch 

biến giữa kỳ phải thu ( AR ), kỳ phải trả (AP ), kỳ 

lưu kho ( INV ) với tỷ lệ lợi nhuận gộp ( GOP ).
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Tác động của rủi ro tín 

dụng đến hiệu quả kinh 

doanh của các Ngân hàng 

thương mại tại Việt Nam

Văn Thị 

Hồng
Thư Lê Trương Niệm

Rủi ro tín dụng xuất hiện một cách khách quan 

trong điều kiện nền kinh tế thị trường, đặc biệt là 

trong xu hướng hội nhập. Hậu quả của rủi ro tín 

dụng có thể dẫn đến lợi nhuận ngân hàng suy 

giảm, gây bất ổn cho ngân hàng thương mại và nền 

kinh tế. Vì thế, khóa luận liên quan đến việc đánh 

giá và đo lường tác động của rủi ro tín dụng đến 

hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng được nhiều 

nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm và 

tìm hiểu. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn chưa 

đánh giá tác động của yếu tố vĩ mô là sự biến động 

của thị trường bất động sản lên hiệu quả ngân 

hàng. Mặc dù thực tiễn đã chứng minh thực tiễn 

việc vỡ bong bóng bất động sản trong giai đoạn 

2008 - 2012 đã và đang tác động tiêu cực đến các 

ngân hàng. Vì thế, tác giả quyết định thực hiện 

nghiên cứu đề tài “Tác động của rủi to tín dụng 

đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng 

thương mại tại Việt Nam” để phân tích và đo 

lường mức độ tác động của rủi ro tín dụng đến 

hiệu quả kinh doanh các Ngân hàng đồng thời 

đánh giá mức độ tác động của thị trường bất động 

sản lên hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng 

thương mại và góp phần làm đa dạng thêm những 
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Nâng cao chất lượng cho 

vay khách hàng mua nhà, 

đất tại Ngân hàng TM CP 

Công Thương - CN 

TP.HCM 

Phạm Thị Ánh Huỳnh Thiên Phú

  Cùng với sự phát của xã hội nhu cầu của người 

dân ngày càng được tăng cao. Việc cho vay mua 

nhà, đất (bất động sản), cho vay mua ô tô, kinh 

doanh sản xuất của các ngân hàng ngày càng được 

khách hàng tìm đến và lựa chọn nhiều hơn. Bên 

cạnh đó không ít sự cạnh tranh khốc liệt giữa các 

ngân hàng luôn đưa ra những ưu đãi, lãi suất thấp, 

chế độ chăm sóc khách hàng cực kì hiệu quả. 

Đề tài em làm về hoạt động cho vay mua nhà cũng 

khá phổ biến và được nhiều người quan tâm. Tìm 

hiểu kĩ về hoạt động của ngân hàng cũng như hoạt 

động cho vay. Đưa ra những ưu điểm khuyết điểm 

còn hạn chế để cải thiện hoàn chỉnh hơn về hệ 

thống. Qua quan sát thì em đã đúc kết được những 

kỹ năng về làm việc tại môi trường ngân hàng và 

đã được nghiên cứu sâu hơn về nâng cao chất 

lượng mua nhà tại ngân hàng Vietinbank chi 

nhánh 4_TPHCM.
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Phân tích tình hình cho 

vay khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng TM CP 

Công Thương Việt Nam - 

CN 4 TP. HCM

Hứa Lữ Phi Phụng Huỳnh Thiên Phú

Hiện nay, cho vay cá nhân là một trong những 

hình thức rất phổ biến và đang trong giai đoạn 

tăng trưởng đỉnh cao. Việt Nam sở hữu dân số trẻ 

với nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng. Người 

Việt Nam chi tiền chủ yếu cho các hàng hóa tiêu 

dùng như ôtô, đồ gia dụng, điện thoại thông minh, 

kinh doanh cũng như: các hoạt động giải trí như 

du lịch. Nhu cầu về vay vốn tăng cao. Vì vậy, các 

NHTM cần tập trung hơn nữa nguồn lực vào mảng 

ngân hàng bán lẻ cũng như hoạt động cho vay cá 

nhân để phù hợp với xu hướng chính của nền kinh 

tế. Và để hoạt động cho vay của ngân hàng ngày 

càng hiệu quả và hiệu suất nâng cao hơn, ngân 

hàng cần quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả cho 

vay khách hàng cá nhân trong thời gian tới. Xuất 

phát từ thực tiễn trên, Với phương pháp thu thập 

số liệu và phân tích số liệu, đề tài đã hệ thống hóa 

cơ sở lý luận về tình hình hoạt động cho vay tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú nhằm giúp ngân 

hàng có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động 

cho vay của ngân hàng. Qua đó đánh giá và đề 

xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

337 08DH TCNH

Nâng cao chất lượng cho 

vay doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tại Ngân hàng TM CP 

Công Thương Việt Nam - 

CN TP. HCM

Tô Thị 

Phương 
Mai Huỳnh Thiên Phú

DNVVN có vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển kinh tế, xã hội của bất kỳ quốc gia nào, đặc 

biệt là đối với các nước phát triển như Việt Nam. 

Tuy nhiên hiện nay, các DN này đang gặp nhiều 

khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng ngân hàng, 

từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của các DN. Vì 

vậy, mục tiêu của luận văn là nhằm mở rộng cho 

vay các DNVVN tại VietinBank chi nhánh 1 

TPHCM - một trong những ngân hàng chiếm tỷ 

trọng lớn dư nợ DNVVN tại khu vực, từ đó đề 

xuất những giải pháp khắc phục. Đồng thời, luận 

văn cũng sử dụng phương pháp phân tích định tính 

dựa trên các số liệu thống kê, phỏng vấn, để tìm 

hiểu những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong 

mở rộng cho vay DNVVN xuất phát từ phía ngân 

hàng cũng như từ phía các doanh nghiệp, cơ quan 

quản lý nhà nước. Để mở rộng cho vay DNVVN 

tại VietinBank chi nhánh 1 TPHCM, ngân hàng 

cần có những giải pháp phù hợp cũng như các 

DNVVN cần chú trọng nâng cao năng lực sản xuất 

kinh doanh, năng lực vốn tự có, tích cực tận dụng 

nguồn hỗ trợ của chính phủ; đồng thời cũng cần có 

sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, 

các NHTM và cơ quan quản lý nhà nước.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

338 08DH TCNH

Nâng cao hoạt động tín 

dụng cá nhân tại Ngân 

hàng NN&PTNT - CN 

Tân Phú TP. HCM

Nguyễn 

Trương Ngọc
Ánh Huỳnh Thiên Phú

Hiện nay, cho vay cá nhân là một trong những 

hình thức rất phổ biến và đang trong giai đoạn 

tăng trưởng đỉnh cao. Việt Nam sở hữu dân số trẻ 

với nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng. Người 

Việt Nam chi tiền chủ yếu cho các hàng hóa tiêu 

dùng như ôtô, đồ gia dụng, điện thoại thông minh, 

kinh doanh cũng như: các hoạt động giải trí như 

du lịch. Nhu cầu về vay vốn tăng cao. Vì vậy, các 

NHTM cần tập trung hơn nữa nguồn lực vào mảng 

ngân hàng bán lẻ cũng như hoạt động cho vay cá 

nhân để phù hợp với xu hướng chính của nền kinh 

tế. Và để hoạt động cho vay của ngân hàng ngày 

càng hiệu quả và hiệu suất nâng cao hơn, ngân 

hàng cần quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả cho 

vay khách hàng cá nhân trong thời gian tới. Xuất 

phát từ thực tiễn trên, với phương pháp thu thập số 

liệu và phân tích số liệu, đề tài đã hệ thống hóa cơ 

sở lý luận về tình hình hoạt động cho vay tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam – Chi nhánh Tân Phú nhằm giúp ngân hàng 

có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động cho 

vay của ngân hàng. Qua đó đánh giá và đề xuất 

một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hoạt 

động cho vay khách hàng các nhân của ngân hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

339 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiêu 

quả hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng NN&PTNT - 

CN Tân Phú TP. HCM

Trần Thị 

Minh
Nguyệt Huỳnh Thiên Phú

Hiện nay, cho vay cá nhân là một trong những 

hình thức rất phổ biến và đang trong giai đoạn 

tăng trưởng đỉnh cao. Việt Nam sở hữu dân số trẻ 

với nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng. Người 

Việt Nam chi tiền chủ yếu cho các hàng hóa tiêu 

dùng như ôtô, đồ gia dụng, điện thoại thông minh, 

kinh doanh cũng như: các hoạt động giải trí như 

du lịch. Nhu cầu về vay vốn tăng cao. Vì vậy, các 

NHTM cần tập trung hơn nữa nguồn lực vào mảng 

ngân hàng bán lẻ cũng như hoạt động cho vay cá 

nhân để phù hợp với xu hướng chính của nền kinh 

tế.  Xuất phát từ thực tiễn trên, em đã chọn đề tài: 

“ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân 

Phú” để nghiên cứu. Với phương pháp thu thập số 

liệu và phân tích số liệu, đề tài đã hệ thống hóa cơ 

sở lý luận về tình hình hoạt động cho vay tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam – Chi nhánh Tân Phú nhằm giúp ngân hàng 

có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động cho 

vay của ngân hàng. Qua đó đánh giá và đề xuất 

một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hoạt 

340 08DH TCNH

Thực trạng phát triển sản 

phẩm cho vay tiêu dùng 

tại Ngân hàng TM CP 

Nam Á - PGD Tân Phú

Trần Minh Tuấn 
Nguyễn Thị Trúc 

Phương

Đề tài có các nội dung sau:

"- Xác định được tầm quan trọng của hoạt động 

cho vay tiêu dùng đối với Nam A Bank PGD Tân 

Phú

- Làm nổi bật điểm mạnh và điểm yếu của hoạt 

động cho vay tiêu dùng tại Nam A Bank PGD Tân 

Phú

- Làm rõ thực trạng hoạt động cho tiêu dùng tại 

Nam A Bank PGD Tân Phú



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

341 08DH TCNH

Đánh giá hiệu quả hoạt 

động phát triển thẻ tín 

dụng tại Ngân hàng TM 

CP Nam Á - PGD Tân Phú

Nguyễn 

Đăng Quốc 
Khánh 

Nguyễn Thị Trúc 

Phương
Không thực hiện kỳ này

342 08DH TCNH

Phân tích và đánh giá hiệu 

quả sản phẩm vay mua 

nhà tại Ngân hàng TM CP 

Việt Nam Thịnh Vượng - 

CN Sài Gòn

Nguyễn Thị 

Thanh
Tuyền

Nguyễn Thị Trúc 

Phương

Đề tài có các nội dung sau:

"- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doаnh cũng 

như hoạt động cho vаy muа nhà đối với khách 

hàng cá nhân tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần 

Việt Nаm Thịnh Vượng – Chi nhánh Sài Gòn

- Nghiên cứu phân tích hoạt động vаy muа nhà đối 

với khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Thương 

Mại Cổ Phần Việt Nаm Thịnh Vượng – Chi nhánh 

Sài Gòn, sử dụng một số chỉ tiêu để đánh giá chất 

lượng tín dụng, từ đó đưa rа những mặt đạt được 

cũng như những tồn tại cần giải quyết trong việc 

tìm kiếm khách hàng, quy trình cho vаy,…

- Đưa ra một số kiến nghị phù hợp cho đơn vị

343 08DH TCNH

Đánh giá hiệu quả hoạt 

động tín dụng tại Ngân 

hàng TM CP Việt Nam 

Thịnh Vượng - CN Sài 

Gòn

Bùi Yến Vi
Nguyễn Thị Trúc 

Phương

Đề tài có các nội dung sau:

"- Đánh giá kết quả hоạt động kinh dоanh cũng 

như hоạt động tín dụng tại VРBank Chi nhánh Sài 

Sòn

- Nghiên cứu hоạt động tín dụng tại VРBank Chi 

nhánh Sài Gòn.  

- Đưa ra những góр ý nhằm nâng caо hоạt động tín 

dụng tại Chi nhánh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

344 08DH TCNH

Phân tích hoạt động bảo 

đảm tín dụng bằng tài sản 

tại Ngân hàng TM CP 

Nam Á - PGD Quận 2

Trịnh Thị 

Thanh
Thảo

Nguyễn Thị Trúc 

Phương

Đề tài có các nội dung sau:

"- Hệ thống cơ sở lý luận về hoạt động bảo đảm tín 

dụng tại Ngân hàng Thương mại chỉ ra các nhân tố 

ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm tín dụng

- Phân tích hoạt động bảo đảm tín dụng bằng tài 

sản tại Ngân hàng TMCP Nam Á – PGD Quận 2, 

chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân 

của PGD Quận 2

- Nêu ra định hướng phát triển của năm 2019 và 

năm 2020, đưa ra một số góp ý kiến nghị nhằm 

hoàn thiện hoạt động bảo đảm tín dụng bằng tài sản

345 08DH TCNH

Phân tích hoạt động cho 

vay tiêu dùng cá nhân tại 

Ngân hàng TM CP Nam Á 

- PGD Quận 2

Trần Lam Trường
Nguyễn Thị Trúc 

Phương

Đề tài có các nội dung sau:

"- Đưa ra hệ thống giải pháp, kiến nghị và đề xuất 

nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu 

dùng tại NamABank

- Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những lý 

thuyết về ngân hàng thương mại và cho vay đặc 

biệt là cho vay tiêu dùng

- Phân tích và đánh giá một cách hệ thống thực 

trạng tình hình cho vay tiêu dùng tại NamABank – 

PGD Quận 2



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

346 08DH TCNH

Giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả của hoạt động 

thanh toán không dùng 

tiền mặt tại Ngân hàng 

NN&PTNT - CN Tân Phú - 

 PGD Tân Sơn Nhì

Huỳnh Bảo Hân
Trần Thị Thanh 

Phương

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, công tác 

thanh toán không dùng tiền mặt có vai trò rất lớn, 

góp phần ổn định công tác thanh toán, ổn định lưu 

thông tiền tệ, khống chế lạm phát, thúc đẩy tăng 

nhanh vòng quay của vốn và một điều quan trọng 

là nó thực hiện được vai trò quản lý của Nhà nước 

trong kinh tế. Đi đôi với việc đổi mới về cơ chế tổ 

chức, về nghiệp vụ ngành ngân hàng đã tập trung 

cải tiến chế độ TTKDTM, là một nghiệp vụ đa 

dạng và phức tạp nên phương thức TTKDTM vẫn 

còn một số tồn tại cần quan tâm nghiên cứu, từ đó 

đánh giá, định hướng cho sự phát triển của hoạt 

động TTKDTM và cuối cùng là kiến nghị, đưa ra 

một số giải pháp tốt đảm bảo sự an toàn và độ tin 

cậy cao mà vẫn không làm chậm tốc độ thanh toán 

tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

347 08DH TCNH

Phân tích tình hình cho 

vay trung - dài hạn tại 

Ngân hàng NN&PTNT - 

CN Tân Phú - PGD Tân 

Quý

Đoàn Minh Nhật
Trần Thị Thanh 

Phương

Đồng hành với sự thành công của lĩnh của vực cho 

vay ngắn hạn, thì ở lĩnh vực cho vay trung – dài 

hạn ta không thể phũ nhận sự đóng góp mà cho 

vay trung – dài hạn mang lại. Cũng là một trong 

những hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng 

thúc đẩy của nền kinh tế phát triển theo hướng 

công nghiệp hóa -  hiện đại hóa. Hoạt động của 

việc cho vay trung – dài hạn có hiệu quả hay 

không không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi ngân hàng 

mà còn là mối bận tâm của cả nền kinh tế. Với 

phương pháp nghiên cứu định tính, đề tài đã hệ 

thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng,hoạt động cho 

vay trung – dài hạn của ngân hàng, cho thấy được 

thực trạng tình hình cho vay trung – dài hạn của 

ngân hàng có hiệu quả hay không, từ đó đánh giá, 

định hướng cho sự phát triển của hoạt động cho 

vay trung – dài hạn và cuối cùng là kiến nghị, đưa 

ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho vay trung – dài hạn của ngân hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

348 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả vận hành quy trình 

cho vay nhận chuyển 

nhượng bất động sản tại 

Ngân hàng TM CP Sài 

Gòn Thương Tín - CN 

Bến Thành - PGD Hàng 

Xanh

Trần Tuấn Anh
Trần Thị Thanh 

Phương

Cấp tín dụng có vai trò quan trọng trong quá trình 

thúc đẩy và phát triển kinh tế, đẩy mạnh Công 

nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước. Trong bối 

cảnh nền kinh tế tăng trưởng hiện nay, cùng với sự 

gia tăng dân số ngày càng cao, thì nhu cầu về nhà 

ở, tiêu dùng, bổ sung vốn kinh doanh là những nhu 

cầu không thể thiếu... Với phương pháp nghiên 

cứu định tính, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận 

về hoạt động cấp tín dụng, tìm hiểu quy trình cấp 

tín dụng để nâng cao hiệu quả cho vay nhận 

chuyển nhượng bất động sản tại ngân hàng TMCP 

sài gòn thương tín CN bến thành – PGD hàng xanh 

nhằm giúp bản thân hiểu rỏ hơn về quy trình cấp 

tín dụng và nâng cao hiệu quả cho vay nhận 

chuyển nhượng bất động sản. Có thể nhận thấy 

rằng về lý thuyết thì quy trình cho vay khá hoàn 

thiện, nhưng trong thực tế lại tồn tại nhiều hạn chế 

như tình trạng sai sót và thiếu thông tin,… Đã làm 

cho quy trình cấp tín dụng diễn ra chậm tiến độ so 

với kế hoạch đã đề ra. Vì vậy để nâng cao chất 

lượng tín dụng, SACOMBANK cần phát huy 

những thế mạnh và khắc phục những hạn chế 

trong quá trình cấp tín dụng nhằm mang lại một 

sản phẩm dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

349 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả huy động vốn tiền gửi 

tại Ngân hàng  TM CP Sài 

Gòn Thương Tín - CN 

Bến Thành - PGD Hàng 

Xanh

Nguyễn Thị 

Hồng
Quyên

Trần Thị Thanh 

Phương

Vốn có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình 

phát triển kinh tế, là cơ sở cho sự thành công của 

sự nghiệp Công nghệ hóa – Hiện đại hóa đất nước. 

Do vậy, việc mở rộng huy động vốn trong thời 

gian tới là rất cần thiết. Qua đó nhằm tạo dựng 

nguồn vốn vững chắc cho sự phát triển bền vững 

của Ngân hàng, đồng thời góp phần quan trọng 

cho phát triển kinh tế - xã hội. Huy động vốn tiền 

gửi là khoản mục giàu tiềm năng nhất đối với các 

NHTM. Đồng thời đây cũng là khoản mục có tính 

cạnh tranh gây gắt nhất. Với phương pháp nghiên 

cứu định tính, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận 

về hoạt động huy động vốn tiền gửi, tìm hiểu quy 

trình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín – CN Bến Thành – PGD Hàng Xanh 

nhằm giúp bản thân hiểu rõ hơn về hoạt động huy 

động vốn, qua đó có thể nhìn nhận quy trình tại 

Sacombank và các tổ chức tín dụng khác có điểm 

giống và khách như thế nào. Từ đó đưa ra những 

đánh giá và kiến nghị giúp Ngân hàng có thể mang 

lại nhiều sản phẩm tốt nhất cho Khách hàng trong 

hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

350 08DH TCNH

Phân tích hoạt động cho 

vay mua bất động sản tại 

Ngân hàng TM CP Quân 

Đội - CN Hồ Chí Minh

Nguyễn 

Trương 

Tường 

Vy Ngô Minh Phương

Nền kinh tế ngày càng phát triển từ đó nhu cầu về 

mua bất động sản của người dân ngày càng cao 

hơn. Đề tài này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hoạt 

động cho vay mua bất động sản tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội- Chi nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh. Bài viết có sử dụng rất nhiều phương pháp 

so sánh và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động 

của ngân hàng, giúp Ngân hàng đưa ra các quyết 

định và xây dựng kế hoạch hoạt động giúp cho 

ngân hàng hoạt động ngày một tốt hơn. Từ những 

kế hoạch đó, ngân hàng đưa ra những giải pháp và 

mục tiêu tốt hơn cho hoạt động cho vay mua bất 

động sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi 

nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

351 08DH TCNH

Phân tích hoạt động cho 

vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng  TM CP Quân đội 

(MB)

Trần Thị 

Thanh 
Thùy Ngô Minh Phương

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lí luận, phân tích các 

chỉ tiêu từ đó cho thấy thực trạng hoạt động cho 

vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Các 

chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng đều 

rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến việc ra quyết 

định của Ngân hàng nói chung và của người ra 

quyết định nói riêng. Phân tích các chỉ tiêu đánh 

giá và cơ cấu cho vay tiêu dùng đã

phần nào giúp cho Ngân hàng nhìn nhận một cách 

toàn diện về tình hình cho vay tiêu dùng, từ đó đưa 

ra các giải pháp và kiến nghị giúp cho ngân hàng 

quản lí tốt hơn hoạt động cho vay tiêu

dùng. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

352 08DH TCNH

Phân tích hoạt động cho 

vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TM CP Quốc Tế Việt 

Nam

Nguyễn Thị 

Mộng
Thu Ngô Minh Phương

Đề tài đã nêu được những lý luận cơ sở về hoạt 

động cho vay tiêu dùng. Sau đó tiến hành phân 

tích sâu vào thực trạng tín dụng hiện nay của VIB 

Âu Cơ. Hoạt động cho vay chủ yếu là cho vay mua

BĐS, oto và kinh doanh hạn mức. Tình hình nhìn 

chung thì khả năng kinh doanh của VIB –PGD

Âu Cơ tăng qua các năm. Lĩnh vực cho vay mua 

BĐS là củ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất qua những

năm gần. Để thẩy rõ được các khía cảnh của VIB-

PGD Âu Cơ chúng ta còn phân tích các chỉ tiêu

đánh giá , thay đổi cơ cấu về hoạt động của ngân 

hàng. Sau khi phân tích hoạt động kinh doanh

có thể thấy các sản phẩm bán lẻ ngày càng đa dạng 

và phong phú đặc biệt là cho vay mua nhà,

cho vay mua ô tô, cho vay kinh doanh hộ gia 

đình,... thu hút càng nhiều khách hàng.

Xuât phát từ thực tiễn đã nêu trên, trong chương 3 

em xin đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm 

nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB Âu 

Cơ

353 08DH TCNH

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động thanh toán quốc tế 

tại Ngân hàng TM CP Sài 

Gòn Thương Tín  - CN 

Chợ Lớn

Đào Dinh Dinh 
Huỳnh Thị 

Hương Thảo

Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động thanh toán 

quốc tế tại ngân hàng thương mại, nêu thực trạng 

hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi 

nhánh Chợ Lớn, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân 

hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi 

nhánh Chợ Lớn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

354 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động huy động 

vốn tại Ngân hàng TM CP 

Sài Gòn Thương Tín - CN 

Chợ Lớn

Trương Gia Hân
Huỳnh Thị 

Hương Thảo

Trình bày cơ sở lý luận về huy động vốn của ngân 

hàng thương mại, thực trạng công tác huy động 

vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 

Thương Tín chi nhánh Chợ Lớn từ đó nêu các giải 

pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân 

hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi 

nhánh Chợ Lớn.

355 08DH TCNH

Giải pháp phát triển hoạt 

động cho vay trung và dài 

hạn tại Ngân hàng TM CP 

Quốc Dân - CN Bình Tân

Lê Kông Tuấn 
Huỳnh Thị 

Hương Thảo

Trình bày cơ sở lý luận cho vay trung và dài hạn 

của ngân hàng thương mại, nêu thực trạng cho vay 

trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quốc Dân Chi nhánh Bình Tân, từ đó nêu 

giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động 

cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương 

mại cổ phần Quốc Dân Chi nhánh Bình Tân.

356 08DH TCNH

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh tại Công 

ty TNHH SX TM DV 

XNK Thuận Lợi

Nguyễn Thị 

Mỹ
Hạnh

Huỳnh Thị 

Hương Thảo

Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, nêu thực trạng hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thuận 

Lợi, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thuận 

Lợi.

357 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng tài sản tại 

Công ty TNHH SX TM 

DV XNK Thuận Lợi

Nguyễn Thị 

Tú
Ngọc

Huỳnh Thị 

Hương Thảo

Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản 

của doanh nghiệp, nêu thực trạng hiệu quả sử dụng 

tài sản tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất 

Thương Mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thuận Lợi, 

từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 

tài sản tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất 

Thương Mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thuận Lợi.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

358 08DH TCNH

Phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn tại Công ty 

TNHH SX TM DV XNK 

Thuận Lợi

Lê Thị Yến Nhi
Huỳnh Thị 

Hương Thảo

Trình bày lý luận chung về vốn và hiệu quả sử 

dụng vốn của doanh nghiệp, nêu thực trạng hiệu 

quả sử dụng vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu 

Thuận Lợi, từ đó nêu giải pháp và kiến nghị nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương Mại Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Thuận Lợi.

359 08DH TCNH

Một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện hoạt động 

Marketing tại Ngân hàng 

TM CP Á Châu (ACB) - 

PGD Lê Quang Định

Nguyễn Ngô 

Mẫn 
Thảo 

Nguyễn Nam 

Thắng

Ngân hàng TMCP Á Châu hiện được đánh giá là 

một trong năm Ngân hàng thương mại lớn nhất tại 

Việt Nam. Chính vì thế có thể nói uy tín cũng như 

phương thức giao dịch của Ngân hàng Á Châu đã 

đạt sự tín nhiệm của công chúng trong nước cũng 

như các cá nhân và tổ chức nước ngoài. Với việc 

nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng mà ACB 

có được và hoạt động nhiệt tình của tất cả các cán 

bộ công nhân viên của Ngân hàng thì Ngân hàng 

đang ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các 

khách hàng trong và ngoài nước. Những phân tích, 

đánh giá trên giúp hiểu được nhiều hơn về hoạt 

động huy động vốn tiền gửi và hoạt động tín dụng 

tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng ACB – PGD Lê 

Quang Định. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

360 08DH TCNH

Nâng cao chất lượng tín 

dụng tiêu dùng tại Ngân 

hàng TM CP Á Châu 

(ACB) - PGD Lê Quang 

Định

Lê Bảo Ngọc 

Thúy 
Uyên 

Nguyễn Nam 

Thắng

Ngân hàng TMCP Á Châu hiện được đánh giá là 

một trong năm Ngân hàng thương mại lớn nhất tại 

Việt Nam. Chính vì thế có thể nói uy tín cũng như 

phương thức giao dịch của Ngân hàng Á Châu đã 

đạt sự tín nhiệm của công chúng trong nước cũng 

như các cá nhân và tổ chức nước ngoài. Với việc 

nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng mà ACB 

có được và hoạt động nhiệt tình của tất cả các cán 

bộ công nhân viên của Ngân hàng thì Ngân hàng 

đang ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các 

khách hàng trong và ngoài nước. Những phân tích, 

đánh giá trên giúp hiểu được nhiều hơn về hoạt 

động huy động vốn tiền gửi và hoạt động tín dụng 

tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng ACB – PGD Lê 

Quang Định.

361 08DH TCNH

Nâng cao hoạt động cấp 

tín dụng tại Ngân Hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng 

(VPBank) - CN An Sương

Lê Hà Khánh Duy 
Nguyễn Nam 

Thắng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm nghiên 

cứu một cách có hệ thống và cụ thể về chất lượng 

tín dụng ở ngân hàng, cụ thể hơn là tín dụng về 

khách hàng cá nhân trong thời gian qua làm cơ sở 

đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng 

cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Nghiên cứu thực 

tế hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân 

tại ngân hàng VPBank – chi nhánh An Sương tìm 

hiểu hiện trạng về nghiệp vụ này đồng thời đưa ra 

những giải pháp cải tiến cấp thiết trong thời kỳ hội 

nhập và phát triển và nghiên cứu thực tiễn trong 

quá trình thực tập tại chi nhánh An Sương, từ 

websites của VPBank, sách báo và những thông 

tin trên mạng Internet để làm rõ các vấn đề nâng 

cao hoạt động cấp tín dụng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

362 08DH TCNH

Phát triển cho vay tín chấp 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(SME) tại Ngân hàng Việt 

Nam Thịnh Vượng 

(VPBank) - CN Đồng Tháp

Huỳnh Thị 

Diễm
Trang

Nguyễn Nam 

Thắng

Nội dung  tập trung vào sản phẩm cho vay và mô 

tả 7 bước nghiệp vụ cho vay phục vụ mục đích 

tiêu dùng trong thực tế tại VPBank – chi nhánh 

Đồng Tháp, từ khi tìm kiếm, tiếp nhận khách hàng 

cho đến khi kết thúc giao dịch. Phân tích được 

hoạt động cho vay tại VPBank – chi nhánh Đồng 

Tháp. Đồng thời ta cũng thấy được quá trình cho 

vay của ngân hàng rất tốt, tốc độ tăng trưởng của 

dư nợ và số lượng khách hàng tăng qua các năm, 

nợ xấu giảm. Đây là sự nổ lực cải tiến quy trình 

cũng như cách thức cho vay của ngân hàng làm 

cho kết quả kinh doanh của chi nhánh tăng lên rõ 

rệt. Kết quả này rất tốt và từ đó VPBank – chi 

nhánh Đồng Tháp cần phát huy hơn nữa trong 

trương lai



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

363 08DH TCNH

Hoạt động cho vay đầu tư 

hệ thống điện mặt trời áp 

mái cho doanh nghiệp vừa 

và nhỏ (SME) tại Ngân 

hàng Việt Nam Thịnh 

Vượng (VPBank) - CN 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thảo
Trang

Nguyễn Nam 

Thắng

Phát triển cho vay tín chấp doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (SME) tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

(VPBank) - CN Đồng Tháp 2023170287 Huỳnh 

Thị Diễm Trang 01010032 Nguyễn Nam Thắng 

Nội dung  tập trung vào sản phẩm cho vay và mô 

tả 7 bước nghiệp vụ cho vay tín chấp phục vụ mục 

đích tiêu dùng trong thực tế tại VPBank – chi 

nhánh Đồng Tháp, từ khi tìm kiếm, tiếp nhận 

khách hàng cho đến khi kết thúc giao dịch. Phân 

tích được hoạt động cho vay tại VPBank – chi 

nhánh Đồng Tháp. Đồng thời ta cũng thấy được 

quá trình cho vay của ngân hàng rất tốt, tốc độ 

tăng trưởng của dư nợ và số lượng khách hàng 

tăng qua các năm, nợ xấu giảm. Đây là sự nổ lực 

cải tiến quy trình cũng như cách thức cho vay của 

ngân hàng làm cho kết quả kinh doanh của chi 

nhánh tăng lên rõ rệt. Kết quả này rất tốt và từ đó 

VPBank – chi nhánh Đồng Tháp cần phát huy hơn 

nữa trong trương lai

364 08DH TCNH

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến hành vi tiêu dùng của 

người sử dụng thương 

hiệu điện thoại Iphone ở 

Việt Nam - Nghiên cứu 

trên địa bàn TP.HCM

Trương Thảo Anh
Trần Thị Thanh 

Thu

Đề tài tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 

tiêu dùng của người sử dụng thương hiệu điện 

thoại iPhone ở Việt Nam – Nghiên cứu trên địa 

bàn TP. Hồ Chí Minh. Hệ thống hóa các vấn đề về 

lý thuyết hành vi của người tiêu dùng, đo lường 

các nhân tố tác động đến người tiêu dùng để đánh 

giá được mức độ tác động của từng nhân tố. Từ kết 

quả nghiên cứu được đưa ra những kiến nghị và 

giải pháp phù hợp nhất, giúp nhà kinh doanh và 

sản xuất có thể nâng cao về chất lượng sản phẩm, 

hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh với 

các đối thủ mạnh khác trên thị trường công nghệ 

và tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

365 08DH TCNH

Đánh giá sự hài lòng của 

khách hàng về các dịch vụ 

tại Quầy giao dịch của 

Ngân hàng TM CP Tiên 

Phong tại TP.HCM

Dương Tấn Cường
Trần Thị Thanh 

Thu

Đề tài đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch 

vụ tại quầy giao dịch của ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong tại TP Bank chi nhánh Quận 3 – 

TP.HCM.	Đo lường mức độ hài lòng của khách 

hàng đối với các dịch vụ tại TP Bank.Từ kết quả 

nghiên cứu giúp đưa ra một số giải pháp để có thể 

nâng cao chất lượng sự hài lòng của khách hàng.

366 08DH TCNH

Nghiên cứu những nhân tố 

ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ tại Ngân 

hàng TM CP Kỹ Thương 

Việt Nam TP.HCM

Phạm Thúy Hằng
Trần Thị Thanh 

Thu

Đề tài tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ và đo 

lường sự hài lòng của khách hàng tại 

Techcombank chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. Và xây 

dựng thang đo về các nhân tố này và tìm mối liên 

hệ giữa các nhân tố với sự hài lòng của khách 

hàng. Sau cùng mới đưa ra những giải pháp, kiến 

nghị để cho chất lượng dịch vụ tại Techcombank 

được nâng cao hơn.

367 08DH TCNH

Các nhân tố tác động đến 

sự hài lòng chất lượng 

dịch vụ ngân hàng điện tử - 

 Nghiên cứu tại Ngân hàng 

TM CP Sài Gòn Thương 

Tín TP.HCM

Nguyễn Đăng Hiếu
Trần Thị Thanh 

Thu

Đề tài xác định các nhân tố tác động đến sự hài 

lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ 

ngân hàng điện tử tại Sacombank chi nhánh Tân 

Phú - Tp Hồ Chí Minh. Đo lường mức độ hài lòng 

của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử tại Sacombank chi nhánh Tân Phú - 

Tp Hồ Chí Minh. Từ kết quả nghiên cứu giúp đưa 

ra một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của 

khách hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

368 08DH TCNH

Phân tích sự ảnh hưởng 

của chất lượng dịch vụ 

chăm sóc khách hàng tới 

sự hài lòng của khách du 

lịch tại Công ty CP Du 

lịch Thành Thành Công

Nguyễn 

Thành
Đạt

Trần Thị Thanh 

Thu

Đề tài phân tích và đánh giá nhằm xem xét tác 

động của chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 

tới sự hài lòng khách du lịch tại Công ty cổ phần 

Du lịch Thành Thành Công, Thông qua khảo sát 

kiểm định mô hình nghiên cứu, đo lường mức độ 

ảnh hưởng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách 

hàng đến sự hài lòng khách du lịch tại Công ty cổ 

phần Du lịch Thành Thành Công,qua đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch 

vụ chăm sóc khách hàng.

369 08DH TCNH

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định vay vốn của 

khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TM CP Công 

Thương Việt Nam - CN 1 

HCM

Nguyễn Việt Cường
Trần Thị Thanh 

Thu

Bài viết xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân 

hàng Công Thương-Chi nhánh 1 Hồ Chí 

Minh.Trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất một số ý 

kiến cho ngân hàng để thu hút thêm khách hàng cá 

nhân mới và duy trì khách hàng cá nhân sử dụng 

các sản phẩm vay tại ngân hàng.

371 08DH TCNH

Phân tích những nhân tố 

ảnh hưởng đến ROE của 

các công ty thuộc nhóm 

ngành bất động sản được 

niêm yết trên sàn chứng 

khoán Việt Nam - Nghiên 

cứu tại TP.HCM

Trương Nhã Uyên
Trần Thị Thanh 

Thu

Đề tài xác định các nhân tố tác động đến ROE của 

các công ty thuộc nhóm ngành bất động sản được 

niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tìm ra 

nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất tới ROE nhằm 

đưa ra các kiến nghị để tăng cao chỉ số ROE và 

khắc phục các hạn chế để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh, thúc đẩy phát triển ngành bất động sản nói 

riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

372 08DH TCNH

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến xu hướng lựa chọn 

dịch vụ vận chuyển hành 

khách bằng hàng không - 

Nghiên cứu tại TP.HCM

Võ Ngô Phúc Thảo
Trần Thị Thanh 

Thu

Bài viết hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về 

dịch vụ và các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng 

lựa chọn dịch vụ hàng không của người tiêu dùng 

tại Tp.HCM. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến xu hướng lựa chọn dịch vụ vận chuyển hành 

khách bằng hàng không. Đánh giá mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố đến xu hướng lựa chọn 

dịch vụ vận chuyển hành khách bằng hàng không. 

Khám phá sự khác biệt về xu hướng lựa chọn dịch 

vụ hàng không theo các tiêu chí như giới tính, tuổi 

tác, thu nhập và trình độ học vấn từ đó đưa ra gợi 

ý, giải pháp nâng cao xu hướng lựa chọn dịch vụ 

hàng không của người tiêu dùng.

373 08DH TCNH

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết định gửi 

tiền tiết kiệm của khách 

hàng cá nhân tại Ngân 

Hàng TM CP Ngoại 

Thương Việt Nam - CN 

Tân Bình

Trần Thị 

Ngọc
Diễm

Trần Thị Thanh 

Thu

Bài viết hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về 

gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân 

hàng thương mại. Đo lường các nhân tố để phân 

tích các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định gửi tiền 

tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Vietcombank 

– CN Tân Bình. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh 

thu hút khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại 

Vietcombank – CN Tân Bình.

374 08DH TCNH

Sự tác động của Covid19 

đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành 

công nghiệp trên thị 

trường chứng khoán Việt 

Nam

Nguyễn Hồng Hoàng
Phan Thị Nhã 

Trúc

Sự tác động của Covid19 đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành công nghiệp trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

375 08DH TCNH

Sự tác động của Covid19 

đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành bán 

lẻ trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam

Huỳnh Ngọc 

Vĩnh
Lộc

Phan Thị Nhã 

Trúc

Sự tác động của Covid19 đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành công nghiệp trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam

376 08DH TCNH

Sự tác động của covid-19 

đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành du 

lịch trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam

Bùi Thị Thúy Nga
Phan Thị Nhã 

Trúc

Sự tác động của Covid19 đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành bán lẻ trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam

377 08DH TCNH

Sự tác động của covid-19 

đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành 

lương thực thực phẩm trên 

thị trường chứng khoán 

Việt Nam

Trần Hoàng Oanh
Phan Thị Nhã 

Trúc

Sự tác động của covid-19 đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành du lịch trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam

378 08DH TCNH

Sự tác động của Covid19 

đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành xây 

dựng trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam

Đặng Trung Hiếu
Phan Thị Nhã 

Trúc

Sự tác động của covid-19 đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành lương thực thực phẩm trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam

379 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao chất 

lượng cho vay tiêu dùng 

tại Ngân hàng TM CP Việt 

Nam Thương Tín - CN Sài 

Gòn

Nguyễn Lam 

Hà
Duyên Nguyễn Văn Tuấn

Sự tác động của Covid19 đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của ngành xây dựng trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

380 08DH TCNH

Giải pháp huy động nguồn 

tiền gửi khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng TM 

CP Việt Nam Thương Tín - 

 CN Sài Gòn

Nguyễn 

Hoàng Mỹ
Linh Nguyễn Văn Tuấn

Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 

nói chung và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thươn 

Tín- Chi nhánh Sài Gòn nói riêng thông qua hoạt 

động của mình đã không ngừng mở rộng quan hệ 

với các thành phần kinh tế. Làm thế nào để nâng 

cao hiệu quả huy động tiền gửi, tạo nguồn tiền gửi 

dồi dào, chất lượng cao đáp ứng cho sự nghiệp 

công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước đang là 

vấn đề được quan tâm và tìm biện pháp thực hiện. 

Sau một thời gian tìm hiểu, học tập và nghiên cứu 

chương trình đại học chuyên ngành Tài chính- 

Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghiệp Thực 

phẩm TPHCM, với mong muốn góp một phần nhỏ 

vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động huy động 

tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương 

Tín- chi nhánh Sài Gòn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

381 08DH TCNH

Giải pháp nâng cao chất 

lượng cho vay cá nhân tại 

Ngân hàng TM CP Sài 

Gòn Thương Tín - CN 

Nhà Bè

Vũ Thị Hậu Nguyễn Văn Tuấn

Trước tình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 

19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa đã triển khai 

nhiều giải pháp góp phần hạn chế nguy cơ lây lan 

dịch, đảm bảo hoạt động ngân hàng diễn ra thông 

suốt đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trong đó có 

chủ trương Thanh toán không dùng tiền mặt. Đây 

là chủ trương lớn của Chính phủ, không chỉ nhận 

được sự đồng thuận của cán bộ, ngành mà hơn hết, 

chủ trương này đang ngày càng nhận được sự 

hưởng ứng tích cực từ phía người dân. Những 

chiếc thẻ ngân hàng đã trở nên quen thuộc với hầu 

hết người dân ở các thành phố lớn. Và giờ đây, thẻ 

lại đang xuất hiện ngày càng nhiều trong ví của 

những người nông dân. Ngân hàng cũng khuyến 

khích khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ thẻ, 

ví điện tử, chuyển khoản, thanh toán online tiền 

hàng, tiền điện, tiền nước,… qua ứng dụng Ngân 

hàng điện tử để hạn chế sử dụng tiền mặt.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

382 08DH TCNH

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động dịch vụ thẻ tại Ngân 

hàng NN&PTNT Việt 

Nam - CN Biên Hòa

Nguyễn Thảo Trang Nguyễn Văn Tuấn

Trước tình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 

19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa đã triển khai 

nhiều giải pháp góp phần hạn chế nguy cơ lây lan 

dịch, đảm bảo hoạt động ngân hàng diễn ra thông 

suốt đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trong đó có 

chủ trương Thanh toán không dùng tiền mặt. Đây 

là chủ trương lớn của Chính phủ, không chỉ nhận 

được sự đồng thuận của cán bộ, ngành mà hơn hết, 

chủ trương này đang ngày càng nhận được sự 

hưởng ứng tích cực từ phía người dân. Những 

chiếc thẻ ngân hàng đã trở nên quen thuộc với hầu 

hết người dân ở các thành phố lớn. Và giờ đây, thẻ 

lại đang xuất hiện ngày càng nhiều trong ví của 

những người nông dân. Ngân hàng cũng khuyến 

khích khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ thẻ, 

ví điện tử, chuyển khoản, thanh toán online tiền 

hàng, tiền điện, tiền nước,… qua ứng dụng Ngân 

hàng điện tử để hạn chế sử dụng tiền mặt.

383 08DH TCNH

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định vay vốn 

của Khách hàng Cá nhân 

tại Ngân hàng TM CP 

Quân đội - PGD Tân Sơn 

Nhất

Nguyễn Lê 

Vân
Anh Nguyễn Văn Tuấn

Hệ thống ngân hàng Việt Nam, tính đến thời điểm 

21/12/2020 tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế 

đạt 10,14% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 

12,14%) và đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp 

nhất từ năm 2017 đến năm 2020.

13. KHOA: THỦY SẢN



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

1
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu phân lập, 

tuyển chọn và định danh 

một số vi khuẩn lactic có 

khả năng chịu muối trong 

các sản phẩm mắm tôm 

chua Huế

Nguyễn Thị 

Thanh
Vân

Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

1) Phân lập vi khuẩn lactic từ mắm cá sặc

2) Định danh vi khuẩn bằng các đặc điểm hình thái

3) Khảo sát khả năng chịu muối của các dòng vi 

khuẩn lactic phân lập

4) Định danh bằng phương pháp giải trình tự 

16SrDNA

2
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thử nghiệm 

ứng dụng vi khuẩn 

Lactobacillus farciminis 

làm giống khởi động trong 

sản xuất mắm tôm chua

Võ Thị 

Hương
Lan

Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

Thử nghiệm ứng dụng vi khuẩn Lactobacillus 

farciminis làm giống khởi động trong sản xuất 

mắm tôm chua

3
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thử nghiệm 

ứng dụng vi khuẩn 

Lactobacillus futsaii làm 

giống khởi động trong sản 

xuất mắm tôm chua

Nguyễn Thị 

Hồng
Hậu

Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

Thử nghiệm ứng dụng vi khuẩn Lactobacillus 

futsaii làm giống khởi động trong sản xuất mắm 

tôm chua

4
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu sử dụng dung 

dịch chitosan bảo quản cá 

sặc bổi một nắng

Lý Mỹ Hiền
Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

1) Khảo sát tỷ lệ dung dịch chitosan (1%, 2% và 

3%) ảnh hưởng đến giá trị cảm quan và chỉ tiêu vi 

sinh của sản phẩm cá sặc bổi khô một nắng theo 

TCVN 10734:2015

2) Khảo sát ảnh hưởng của thời gian bảo quản ảnh 

hưởng đến giá trị cảm quan và chỉ tiêu vi sinh của 

sản phẩm cá sặc bổi khô một nắng theo TCVN 

10734:2015

3) Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến 

giá trị cảm quan và chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm 

cá sặc bổi khô một nắng theo TCVN 10734:2015



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

5
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thử nghiệm 

sản xuất khô cá kèo tẩm 

gia vị ăn liền

Trần Thị 

Ngọc
Ánh

Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

1) Khảo sát các thông số kỹ thuật trong quá trình 

sấy (nhiệt độ, thời gian)

2) Khảo sát tỷ lệ gia vị

3) Đề xuất quy trình sản xuất khô cá kèo tẩm gia 

vị ăn liền.

6
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thử nghiệm 

sản xuất khô cá sặc tẩm 

gia vị ăn liền

Võ Thị Trúc Linh
Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

1) Khảo sát các thông số kỹ thuật trong quá trình 

sấy (nhiệt độ, thời gian)

2) Khảo sát tỷ lệ gia vị

3) Đề xuất quy trình sản xuất khô cá sặc tẩm gia vị 

ăn liền

7
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu phân lập, 

tuyển chọn và định danh 

một số vi khuẩn lactic có 

khả năng chịu muối trong 

các sản phẩm mắm cá sặc

Trần Thị Kim Duyên
Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

1) Phân lập vi khuẩn lactic từ mắm cá sặc

2) Định danh vi khuẩn bằng các đặc điểm hình thái

3) Khảo sát khả năng chịu muối của các dòng vi 

khuẩn lactic phân lập

4) Định danh bằng phương pháp giải trình tự 

16SrDNA

8
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thử nghiệm 

sản xuất sản phẩm đồ hộp 

cá bạc má sốt cà đóng hộp

Chu Mỹ Duyên
Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

1) Khảo sát tỷ lệ gia vị tạo nước sốt cà chua

2) Khảo sát chế độ thanh trùng

3) Đề xuất quy trình sản xuất thử nghiệm.

9
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thử nghiệm 

sản xuất sản phẩm đồ hộp 

cá tra kho tiêu đóng hộp

Lưu Thị Liễu
Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

1) Khảo sát tỷ lệ gia vị tạo nước sốt tiêu

2) Khảo sát chế độ thanh trùng

3) Đề xuất quy trình sản xuất thử nghiệm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

08DHT

S
CN CBTS

Mai Thị 

Phương
Chi

08DHT

S
CN CBTS

Nguyễn Thị 

Thu
Hoài

12
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu và đề xuất quy 

trình sản xuất nước uống 

collagen thủy phân có bổ 

sung Yến Sào

Châu Quốc Hảo
Nguyễn Công 

Bỉnh

1) Khảo sát tỷ lệ collagen và Yến Sào

2) Khảo sát tỷ lệ đường phèn bổ sung

3) khảo sát chế độ thanh trùng.

13
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu và đề xuất quy 

trình sản xuất sữa chua 

collagen thủy phân

Nguyễn Thị 

Ngọc
Hân

Nguyễn Công 

Bỉnh

1) Khảo sát tỷ lệ colagen thủy phân bổ sung

2) Khảo sát quá trình đồng hóa

3) Khảo sát điều kiện lên mem (nhiệt độ, thời 

gian).

14
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu và đề xuất quy 

trình sản xuất chả cá rô phi
Trần Thạch Thiện

Nguyễn Công 

Bỉnh

1) Khảo sát chế độ nghiền giã

2) Lựa chọn gia vị và phụ gia

3) Khảo sát tỷ lệ phụ gia và gia vị.

15
08DHT

S
CN CBTS

Xây dựng chương trình 

GMP cho sản phẩm cá 

chẽm fillet đông IQF tại 

công ty Vạn Thịnh

Phùng Thị 

Mỹ
Hoa

Nguyễn Công 

Bỉnh

1) Tìm hiểu quy trình sản xuất cá chẽm fillet đông 

IQF tại công ty Vạn Thịnh

2) Thiết lập sơ đồ phân bố quy phạm

3) Xây dựng quy phạm và biểu mẫu giám sát.

10

So sánh tính chất độ hòa 

tan, độ tạo bọt và khả 

năng chống oxi hóa của 

collagen thủy phân từ da 

cá ngừ vây vàng bằng 

phương pháp sấy phun và 

sấy thăng hoa

Nguyễn Công 

Bỉnh

1) Khảo sát độ hòa tan

2) Khảo sát khả năng tạo bọt

3) Khảo sát khả năng chống oxi hóa

4) So sánh các tính chất của collagen thủy phân từ 

da cá ngừ vây vàng bằng phương pháp sấy phun và 

sấy thăng hoa.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

16
08DHT

S
CN CBTS

Xây dựng chương trình 

GMP cho sản phẩm cá mú 

fillet đông IQF tại công ty 

Vạn Thịnh

Trần Thị Hiệp
Nguyễn Công 

Bỉnh

1) Tìm hiểu quy trình sản xuất cá phèn fillet đông 

IQF tại công ty Vạn Thịnh

2) Thiết lập sơ đồ phân bố quy phạm

3) Xây dựng quy phạm và biểu mẫu giám sát.

17
08DHT

S
CN CBTS

Xây dựng chương trình 

GMP cho sản phẩm cá đục 

fillet đông IQF tại công ty 

Vạn Thịnh

Hồ Như Ý
Nguyễn Công 

Bỉnh

1) Tìm hiểu quy trình sản xuất cá đục fillet đông 

IQF tại công ty Vạn Thịnh

2) Thiết lập sơ đồ phân bố quy phạm

3) Xây dựng quy phạm và biểu mẫu giám sát.

18
08DHT

S
CN CBTS

Xây dựng kế hoạch 

HACCP cho sản phẩm cá 

cá chẽm fillet đông IQF tại 

công ty Vạn Thịnh

Nguyễn Thị 

Hoa
Lài

Nguyễn Công 

Bỉnh

1) Thủ tục thành lập đội HACCP

2) Xây dựng bảng mô tả sản phẩm và bảng mô tả 

quy trình công nghệ

3) Lập bảng phân tích mối nguy

4) Xác định CCP

5) Thiết lập giới hạn cho các CCP

6) Thiết lập thủ tục giám sát

 7) Thiết lập thủ tục thẩm tra

8) Lưu trữ hồ sơ.

19
08DHT

S
CN CBTS

Xây dựng kế hoạch 

HACCP cho sản phẩm cá 

cá đục fillet đông IQF tại 

công ty Vạn Thịnh

Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Công 

Bỉnh

1) Thủ tục thành lập đội HACCP

2) Xây dựng bảng mô tả sản phẩm và bảng mô tả 

quy trình công nghệ

3) Lập bảng phân tích mối nguy

4) Xác định CCP

5) Thiết lập giới hạn cho các CCP

6) Thiết lập thủ tục giám sát

7) Thiết lập thủ tục thẩm tra

8) Lưu trữ hồ sơ".



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

20
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên quy trình sấy khô 

tôm thẻ chân trắng bằng 

phương pháp sấy bơm 

nhiệt kết hợp bức xạ hồng 

ngoại

Nguyễn 

Khánh
Linh Hoàng Thái Hà

1) Xác định một số thành phần hóa học cơ bản 

tôm thẻ chân trắng.

2) Nghiên cứu sơ chế tôm thẻ chân trắng trước khi 

sấy.

3) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho 

quá trình sấy tôm thẻ chân trắng bằng phương 

pháp sấy bơm nhiệt kế kết hợp bức xạ hồng ngoại.

21
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

điều kiện xử lý tiền sấy 

lên đặc tính cảm quan, 

đường cong tốc độ sấy, 

hoạt tính chống oxy hóa 

và khả năng tái hydrate 

của tôm thẻ chân trắng

Đặng Thị Thảo Hoàng Thái Hà

`

1) Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý tiền 

sấy lên đặc tính cảm quan, đường cong tốc độ sấy, 

hoạt tính chống oxy hóa và khả năng tái hydrate 

của tôm thẻ chân trắng

2)  Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý tiền 

sấy lên đặc tính cảm quan, đường cong tốc độ sấy, 

hoạt tính chống oxy hóa và khả năng tái hydrate 

của tôm thẻ chân trắng

3) Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia xử lý tiền 

sấy lên đặc tính cảm quan, đường cong tốc độ sấy, 

hoạt tính chống oxy hóa và khả năng tái hydrate 

của tôm thẻ chân trắng.

22
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thành phần và 

tỷ lệ gia vị trong sản xuất 

tôm đất khô ăn liền  

Hồ Thị Thu Trang Hoàng Thái Hà

`

1) Xác định một số thành phần hóa học cơ bản 

tôm đất.

2) Nghiên cứu sơ chế tôm đất trước khi sấy.

3) Xác định thành phần, tỷ lệ gia vị để phối trộn

4) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho 

quá trình sấy tôm đất 

5) Đánh giá chất lượng tôm đất khô được tẩm gia 

vị sau sấy.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

23
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên quy trình sấy khô 

tôm đất bằng phương pháp 

sấy bơm nhiệt kết hợp bức 

xạ hồng ngoại

Quách Thị 

Kim
Hằng Hoàng Thái Hà

1) Xác định một số thành phần hóa học cơ bản 

tôm đất.

2) Nghiên cứu sơ chế tôm đất trước khi sấy.

3) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho 

quá trình sấy tôm đất bằng phương pháp sấy bơm 

nhiệt kế kết hợp bức xạ hồng ngoại

24
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thành phần và 

tỷ lệ gia vị trong sản xuất 

rong nho khô ăn liền 

Vũ Thị Thủy Hoàng Thái Hà

1) Xác định một số thành phần hóa học cơ bản 

rong nho.

2) Nghiên cứu sơ chế rong nho trước khi sấy.

3) Nghiên cứu thành phần và tỷ lệ gia vị cho sản 

phẩm rong sấy

4) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho 

quá trình sấy rong nho tẩm gia vị bằng phương 

pháp sấy bơm nhiệt kế kết hợp bức xạ hồng ngoại.

25
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

điều kiện xử lý tiền sấy 

lên đặc tính cảm quan, 

đường cong tốc độ sấy, 

hoạt tính chống oxy hóa 

và khả năng tái hydrate 

của cá dứa

Chu Trần 

Băng
Châu Hoàng Thái Hà

1) Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý tiền 

sấy lên đặc tính cảm quan, đường cong tốc độ sấy, 

hoạt tính chống oxy hoá và khả năng tái hydrat của 

khô cá dứa. 

2) Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý tiền 

sấy lên đặc tính cảm quan, đường cong tốc độ sấy, 

hoạt tính chống oxy hoá và khả năng tái hydrat của 

khô cá dứa. 

3)Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia xử lý tiền 

sấy lên đặc tính cảm quan, đường cong tốc độ sấy, 

hoạt tính chống oxy hoá và khả năng tái hydrat của 

khô cá dứa.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

26
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên quy trình sấy cá 

dứa một nắng bằng 

phương pháp sấy bơm 

nhiệt kết hợp bức xạ hồng 

ngoại

Đỗ Thị Ngọc Huyền Hoàng Thái Hà

1) Xác định một số thành phần hóa học cơ bản cá 

dứa.

2) Nghiên cứu sơ chế cá dứa trước khi sấy.

3) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho 

quá trình sấy cá dứa một nắng bằng phương pháp 

sấy bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại.

27
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên quy trình sấy cá đù 

một nắng bằng phương 

pháp sấy bơm nhiệt kết 

hợp bức xạ hồng ngoại

Nguyễn Thị 

Kim
Thanh Hoàng Thái Hà

1) Xác định một số thành phần hóa học cơ bản cá 

đù.

2) Nghiên cứu sơ chế cá đù trước khi sấy.

3) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho 

quá trình sấy cá đù một nắng bằng phương pháp 

sấy bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại.

28
08DHT

S
CN CBTS

 Nghiên cứu tỷ lệ và thành 

phần gia vị trong sản xuất 

muối tôm khô ăn liền 

Nguyễn Thị 

Ngân
Tiên Hoàng Thái Hà

1) Xác định một số thành phần hóa học cơ bản  

tôm thẻ chân trắng.

2)  Nghiên cứu thành phần gia vị trong sản xuất 

muối tôm khô ăn liền.

3) Nghiên cứu tỷ lệ gia vị trong sản xuất muối tôm 

khô ăn liền.

4) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho 

quá trình sấy muối tôm bằng phương pháp sấy 

bơm nhiệt.

5) Đánh giá chất lượng muối tôm sau khi thành 

29
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu lựa chọn chế 

độ chiên thích hợp trong 

quy trình sản xuất snack từ 

da cá bơn được thu nhận 

tại công ty Cổ phần đầu tư 

thương mại thủy sản 

(Incomfish)

Huỳnh Thị Sâm
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

1) Nghiên cứu lựa chọn nhiệt độ chiên thích hợp

2) Nghiên cứu lựa chọn thời gian chiên thích hợp 

3) Đánh giá biến đổi chất lượng sản phẩm snack 

da cá bơn theo thời gian bảo quản từ 1 đến 30 

ngày.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

30
08DHT

S
CN CBTS

Khảo sát thực trạng sử 

dụng hàn the trong sản 

phẩm chả cá được bán tại 

chợ Hiệp Tân trên địa bàn 

Quận Tân Phú, TpHCM 

bằng testkit thử nhanh và 

đề xuất biên pháp kiểm 

soát vệ sinh ATTP cho sản 

xuất và tiêu thụ chả cá.

Hoàng Thị Kim
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

1) Tổng quan thực trạng công nghệ sản xuất chả 

cá, nguyên liệu sử dụng và sản phẩm chả cá hiện 

nay.

2) Thực hiện thu mẫu chả cá tại chợ Hiệp Tân – 

Quận Tân Phú – TPHCM (thu tất cả các mẫu chả 

cá tại các quày, thu liên tục trong 30 ngày).

3) Phân tích sử dụng hàn the trong mẫu sản phẩm 

chả cá thu nhận bằng bằng testkit thử nhanh.

31
08DHT

S
CN CBTS

Khảo sát thực trạng sử 

dụng hàn the trong sản 

phẩm chả cá được bán tại 

chợ Tân Phú 1 trên địa bàn 

Quận Tân Phú, TpHCM 

bằng testkit thử nhanh và 

đề xuất biên pháp kiểm 

soát vệ sinh ATTP cho sản 

xuất và tiêu thụ chả cá.

Lê Thị Diễm Phương
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

1) Tổng quan thực trạng công nghệ sản xuất chả 

cá, nguyên liệu sử dụng và sản phẩm chả cá hiện 

nay.

2)Thực hiện thu mẫu chả cá tại chợ chợ Tân Phú 1 

– Quận Tân Phú – TPHCM (thu tất cả các mẫu chả 

cá tại các quày, thu liên tục trong 30 ngày), 

3)Phân tích sử dụng hàn the trong mẫu sản phẩm 

chả cá thu nhận bằng bằng testkit thử nhanh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

32
08DHT

S
CN CBTS

Đánh giá hiệu quả ức chế 

enzyme 

acetylcholinesterasse của 

dịch chiết rong mơ 

(Sargassum swartzii) bằng 

các loại dung môi chiết 

khác nhau.

Lê Thị Ngọc Thoa
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

`

1) Đánh giá hiệu quả ức chế enzyme 

acetylcholinesterasse của dịch chiết rong mơ 

Sargassum swartzii bằng methanol, 

2)Đánh giá hiệu quả ức chế enzyme 

acetylcholinesterasse của dịch chiết rong mơ 

Sargassum swartzii bằng n-hexane,

 3)Đánh giá hiệu quả ức chế enzyme 

acetylcholinesterasse của dịch chiết rong mơ 

Sargassum swartzii bằng ethyl acetate,

 4)Đánh giá hiệu quả ức chế enzyme 

acetylcholinesterasse của dịch chiết rong mơ 

Sargassum swartzii bằng n-butanol

33
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

nồng độ dung môi và nhiệt 

độ chiết đến hoạt tính ức 

chế enzyme 

acetylcholinesterase của 

dịch chiết rong mơ 

(Sargassum swartzii).

Huỳnh Hồng 

Yến
Nhi

Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

1) Nghiên cứu lựa chọn nồng độ dung môi chiết 

thích hợp để thu nhận dịch chiết có hoạt tính ức 

chế enzyme acetylcholinesterase tốt nhất.

2) Nghiên cứu lựa chọn nhiệt độ chiết thích hợp để 

thu nhận dịch chiết có hoạt tính ức chế enzyme 

acetylcholinesterase tốt nhất.

34
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

thời gian chiết và tỷ lệ 

nguyên liệu/ dung môi 

chiết đến hoạt tính ức chế 

enzyme 

acetylcholinesterase của 

dịch chiết rong mơ 

(Sargassum swartzii).

Nguyễn Thị 

Hồng
Oanh

Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

1)Nghiên cứu lựa chọn thời gian chiết thích hợp để 

thu nhận dịch chiết có hoạt tính ức chế enzyme 

acetylcholinesterase tốt nhất.

2)-Nghiên cứu lựa chọn tỷ lệ nguyên liệu/ dung 

môi chiết thích hợp để thu nhận dịch chiết có hoạt 

tính ức chế enzyme acetylcholinesterase tốt nhất



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

35
08DHT

S
CN CBTS

Đánh giá hiệu quả ức chế 

enzyme 

acetylcholinesterasse của 

dịch chiết rong nho 

(Caulerpa lentillifera) 

bằng các loại dung môi 

chiết khác nhau.

Nguyễn Thị Hậu
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

`

1)Đánh giá hiệu quả ức chế enzyme 

acetylcholinesterasse của dịch chiết rong nho 

(Caulerpa lentillifera) bằng methanol, 

2)Đánh giá hiệu quả ức chế enzyme 

acetylcholinesterasse của dịch chiết rong nho 

(Caulerpa lentillifera) bằng n-hexane, 

3)Đánh giá hiệu quả ức chế enzyme 

acetylcholinesterasse của dịch chiết rong nho 

(Caulerpa lentillifera) bằng ethyl acetate, 

4)Đánh giá hiệu quả ức chế enzyme 

acetylcholinesterasse của dịch chiết rong nho 

(Caulerpa lentillifera) bằng n-butanol.

36
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

nồng độ dung môi và nhiệt 

độ chiết đến hoạt tính ức 

chế enzyme 

acetylcholinesterase của 

dịch chiết rong nho 

(Caulerpa lentillifera)

Võ Thị Kim Kim
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

1) Nghiên cứu lựa chọn nồng độ dung môi chiết 

thích hợp để thu nhận dịch chiết có hoạt tính ức 

chế enzyme acetylcholinesterase tốt nhất.

2) Nghiên cứu lựa chọn nhiệt độ chiết thích hợp để 

thu nhận dịch chiết có hoạt tính ức chế enzyme 

acetylcholinesterase tốt nhất

37
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

thời gian chiết và tỷ lệ 

nguyên liệu/ dung môi 

chiết đến hoạt tính ức chế 

enzyme 

acetylcholinesterase của 

dịch chiết rong nho 

(Caulerpa lentillifera)

Nguyễn 

Thanh
Thiện

Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

1) Nghiên cứu lựa chọn thời gian chiết thích hợp 

để thu nhận dịch chiết có hoạt tính ức chế enzyme 

acetylcholinesterase tốt nhất.

2) Nghiên cứu lựa chọn tỷ lệ nguyên liệu/ dung 

môi chiết thích hợp để thu nhận dịch chiết có hoạt 

tính ức chế enzyme acetylcholinesterase tốt nhất.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

38
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu giảm thiểu sự 

oxi hoá lipid trong sản 

xuất khô cá tra 

(Pangasianodon 

hypophthalmus)  bằng một 

số loại củ hành thuộc chi 

Allium

Nguyễn Văn Phòng Nguyễn Văn Hiếu

`

Tổng quan

1) Nghiên cứu một số loại củ hành ức chế biến đổi 

chất béo trong khô cá tra

2) Nghiên cứu thời gian ướp hành  ức chế biến đổi 

chất béo trong khô cá tra

3) Nghiên cứu tỷ lệ hành/cá ức chế biến đổi chất 

béo rong khô cá tra.

39
08DHT

S
CN CBTS

 Khảo sát sự biến đổi chất 

béo trong quá trình lưu 

thông một số sản phẩm 

khô thuỷ giàu chất béo bán 

tại thị trường TP.HCM và 

đề xuất biện pháp nâng 

cao chất lượng sản phẩm

Đặng Thị Thu Sanh Nguyễn Văn Hiếu

Tổng quan

Khảo sát biến đổi chỉ số peroxit, acid của một số 

sản phẩm khô: cá tra, cá sặc, cá dứa trong quá 

trình bảo quản. 

Đề xuất phương pháp bảo quản sản phẩm.

40
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu quy trình công 

nghệ và đề xuất biện pháp 

nâng cao chất lượng sản 

phẩm mực nút nguyên con 

làm sạch đông lạnh IQF 

tại công ty cổ phần Nam 

Hùng Vương

Phùng Thảo My Nguyễn Văn Hiếu

Tìm hiểu nguyên liệu chính, phụ của công ty.

Tìm hiểu sản phẩm chính, phụ của công ty.

Tìm hiểu sơ đồ mặt bằng, nhân sự nhà máy. Máy 

thiết bị chế biến của công ty.

Tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm mực nút 

đông block.

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

41
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu quy trình công 

nghệ và đề xuất biện pháp 

nâng cao chất lượng sản 

phẩm bạch tuộc nguyên 

con đông lạnh IQF tại 

công ty cổ phần Nam 

Hùng Vương

Lê Thị Trang Nguyễn Văn Hiếu

Tìm hiểu nguyên liệu J45chính, phụ cho công 

nghệ chế biến sản phẩm bạch tuộc nguyên con 

đông IQF.

Tìm hiểu sơ đồ bố trí mặt bằng, cơ cấu tổ chức 

nhân sự của nhà máy.

Quy trình công nghệ chế biến bạch tuộc nguyên 

con đông IQF.

Tìm hiểu Máy và thiết bị của công ty.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và Đề xuất biện 

pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

42
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu quy trình sản 

xuất và xây dựng kế hoạch 

HACCP cho sản phẩm 

mực ống nguyên con làm 

sạch đông lạnh IQF tại 

công ty cổ phần Nam 

Hùng Vương

Hồ Thị My Nguyễn Văn Hiếu

 

1) Tìm hiểu sơ đồ mặt bằng, nhân sự nhà máy

2) Tìm hiểu các nguyên liệu chính, phụ của công ty

3) Tìm hiểu các sản phẩm chính phụ của công ty

4) Máy thiết bị chế biến của công ty

5) Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất sản 

phẩm mực nút nguyên con đông lạnh IQF

6) Xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm mực 

nút nguyên con đông lạnh IQF.

43
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu quy trình công 

nghệ và xây dựng kế 

hoạch HACCP cho sản 

phẩm mực nút nguyên con 

đông lạnh IQF tại công ty 

cổ phần Nam Hùng Vương

Nguyễn Thị 

Thùy
Công Nguyễn Văn Hiếu

1) Tìm hiểu sơ đồ mặt bằng, nhân sự nhà máy

2) Tìm hiểu các nguyên liệu chính, phụ của công ty

3) Tìm hiểu các sản phẩm chính phụ của công ty

4) Máy thiết bị chế biến của công ty

5) Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất sản 

phẩm mực nút nguyên con đông lạnh IQF

6) Xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm mực 

nút nguyên con đông lạnh IQF.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

44
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu quy trình công 

nghệ sản xuất sản phẩm 

bạch tuộc nguyên con 

đông block và đề xuất 

biện pháp nâng cao chất 

lượng sản phẩm tại công 

ty cổ phẩn Nam Hùng 

Vương

Nguyễn Thị 

Như
Nguyệt Nguyễn Văn Hiếu

 

1) Tìm hiểu sơ đồ mặt bằng, nhân sự nhà máy

2) Tìm hiểu các nguyên liệu chính, phụ của công ty

3) Tìm hiểu các sản phẩm chính phụ của công ty

4) Máy thiết bị chế biến của công ty

5) Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất sản 

phẩm mực nút nguyên con đông lạnh IQF

6) Xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm mực 

nút nguyên con đông lạnh IQF.

45
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu quy trình công 

nghệ sản xuất mực ống 

nguyên con làm sạch đông 

lạnh IQF và đề xuất biện 

pháp nâng cao chất lượng 

sản phẩm tại công ty cổ 

phẩn Nam Hùng Vương

Nguyễn Thị 

Thu
Trang Nguyễn Văn Hiếu

1) Tìm hiểu sơ đồ mặt bằng, nhân sự nhà máy.

2) Tìm hiểu nguyên liệu chính, phụ của công ty.

3) Tìm hiểu sản phẩm chính, phụ của công ty.

4) Máy và thiết bị chế biến của công ty.

5) Tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm mực ống 

nguyên con làm sạch đông lạnh IQF.

6) Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản 

phẩm.

46
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu sử dụng bột 

năng, gluten cải thiện độ 

dai chả cá tạp

Hồ Thị Thùy Trang Nguyễn Văn Hiếu

Tổng quan

1) Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn cá tạp đến 

độ dai chả cá

2) Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ bột năng, gluten đến 

độ dai chả cá

3) Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ thời gian xay đến độ 

dai chả cá.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

47
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình xử lý 

kiềm của xương cá ngừ.

Lữ Thị Thảo Nguyên
Nguyễn Thị 

Phượng

 

Xác định nồng độ và tỷ lệ thích hợp để xử lý kiềm 

của xương cá ngừ.

1) Xác định nhiệt độ và thời gian thích hợp để xử 

lý kiềm của xương cá ngừ.

2) Đề xuất quy trình điều chế bột xương cá ngừ.

3) Đánh giá chất lượng bột xương cá ngừ thu được.

48
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu hàm lượng bột 

xương cá ngừ thích hợp bổ 

sung vào bánh quy.

Mai Thị Thúy Trinh
Nguyễn Thị 

Phượng

Xác định hàm lượng bột xương cá ngừ thích hợp 

bổ sung vào bánh quy.

1) Đề xuất quy trình bổ sung bột xương cá ngừ vào 

bánh quy.

2) Đánh giá chất lượng bánh quy sau khi bổ sung 

bột xương cá ngừ.

3)  So sánh sản phẩm bánh quy sau khi bổ sung 

bột xương cá với vài loại bánh quy trên thị trường 

hiện nay.

49
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu sản xuất sản 

phẩm đồ hộp cá rô phi vằn 

(Oreochromis niloticus) 

kho tiêu

Võ Kiều Oanh
Nguyễn Thị 

Phượng

Xác định chế độ phối trộn nguyên liệu

1) Xác định chế độ phối trộn gia vị.

2) Xác định nhiệt độ thanh trùng 

3) Xác định thời gian thanh trùng

4)  Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm theo 

phương pháp cảm quan, hóa lý và Clostridium 

botulinum.

4)  Đề xuất quy trình sản xuất sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

50
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu sự biến đổi 

chất lượng của fillet cá rô 

phi trong quá trình bảo 

quản ở các nhiệt độ khác 

nhau

Phạm Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị 

Phượng

1) Xác định sự biến đổi chất lượng của fillet cá rô 

phi trong quá trình bảo quản ở các nhiệt độ khác 

nhau

2) Kiểm tra, đánh giá chất lượng fillet cá rô phi 

trong quá trình bảo quản ở các nhiệt độ khác nhau 

theo phương pháp cảm quan, hóa lý và vi sinh.

51
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

chế độ gia vị và điều kiện 

ướp đến quy trình sản xuất 

fillet cá rô phi tẩm bột 

chiên

Đào Uyên Thy
Nguyễn Thị 

Phượng

1) Xác định chế độ gia vị và điều kiện ướp gia vị

2)  Xác định tỷ lệ phối trộn bột tẩm và fillet cá rô 

phi.

52
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu đề xuất quy 

trình sản xuất fillet cá rô 

phi tẩm bột chiên

Lương Thị 

Thanh
Tình

Nguyễn Thị 

Phượng

Xác định chế độ chiên trong qy trình sản xuất

1) Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm theo 

phương pháp cảm quan, hóa lý và vi sinh.

2) Đề xuất quy trình sản xuất sản phẩm.

53
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu tách chiết 

protein thủy phân từ cơ 

thịt sẫm cá ngừ bằng 

enzyme alcalase

Nguyễn Thị 

Phương
An

Nguyễn Thị 

Phượng

1) Xác định nhiệt độ thủy phân protein tách chiết 

từ cơ thịt sẫm cá ngừ bằng enzym alcalase

2) Xác định thời gian thủy phân protein tách chiết 

từ cơ thịt sẫm cá ngừ bằng enzym alcalase.

54
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

một số chất đồng tạo gel 

đến tính chất cơ lý của gel 

protein tách chiết từ cơ 

thịt sẫm cá ngừ

Trương Thị Trang
Nguyễn Thị 

Phượng

1) Xác định ảnh hưởng của một số chất đồng tạo 

gel đến tính chất cơ lý của gel protein tách chiết từ 

cơ thịt sẫm cá ngừ

2) So sánh tính chất cơ lý của gel protein tách 

chiết từ cơ thịt sẫm cá ngừ khi sử dụng chất đồng 

tạo gel khác nhau.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

55
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thu nhận 

hydroxyapatite kích thước 

nano từ phế liệu cá ngừ, cá 

chẽm

Nguyễn Thị 

Thanh
Thùy Phạm Viết Nam

Xác định các thông số thích hợp để thu nhận 

hydroxyapatite từ phế liệu cá ngừ, cá chẽm và tính 

chất

56
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu thu nhận dịch 

protein thủy phân cô đặc 

từ phế liệu cá tra bằng 

enzym Alcalase và thử 

nghiệm bổ sung vào thức 

ăn tôm post

Nguyễn Thị 

Ngọc
Hân Phạm Viết Nam

Xác định thông số thích hợp để thu nhân dịch 

protein thủy phân cô đặc và tỷ lệ dịch bổ sung vào 

thức ăn tôm thẻ từ phế liệu cá tra

57
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

nguyên liệu đến quá trình 

thu nhận dịch protein thủy 

phân từ phế liệu cá tra 

bằng enzym Alcalase.

Lê Thị Mỹ Duyên Phạm Viết Nam

Xác định các yêu tố nguyên liệu phế liệu cá tra ảnh 

hưởng đến chất lượng dịch protein thủy phân từ 

phế liệu cá tra

58
08DHT

S
CN CBTS

Xây dựng Chương trình 

tiên quyết (SSOP-GMP) 

cho sản phẩm Mada cắt 

khúc đông lạnh Block tại 

công ty BIỂN GIÀU

Kha Ngọc Thủy Phạm Viết Nam

Xây dựng được tài liệu Chương trình tiên quyết 

(SSOP-GMP) cho sản phẩm Mada cắt khúc đông 

lạnh Block và áp dụng thử 15 ngày tại công ty 

BIỂN GIÀU

59
08DHT

S
CN CBTS

Xây dựng kế hoạch 

HACCP cho sản phẩm 

Mada cắt khúc đông lạnh 

Block tại công ty BIỂN 

GIÀU.

Lê Văn Huy Phạm Viết Nam

Xây dựng được tài liệu kế hoạch HACCP cho sản 

phẩm Mada cắt khúc đông lạnh Blockvà áp dụng 

thử trong 15 ngày tại công ty BIỂN GIÀU.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

60
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu và hoàn thiện 

quy trình sản xuất cá sặc 

khô  tẩm gia vị

Huỳnh Thị 

Ngọc
Châu Phạm Viết Nam

Nghiên cứu các yếu ảnh hưởng đến chất lượng sản 

phẩm và đề xuất quy trình sản xuất cá sặc khô tẩm 

gia vị

61
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu chế độ thủy 

phân sụn cá hồi bằng 

enzyme papain thu dịch 

đạm

Lê Thanh 

Nhật
Nguyệt Đinh Hữu Đông

1) Tìm hiểu tổng quan về cá hồi và quy trình thủy 

phân sụn cá hồi bằng enzyme papain

 2)  Nghiên cứu sơ phế liệu cá hồi trước khi sản 

xuất

 3) Xác định thông số thích hợp quy trình thủy 

62
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu chế độ thủy 

phân sụn cá hồi bằng 

enzyme alcalase thu dịch 

đạm

Phan Thị 

Minh
Tuyến Đinh Hữu Đông

1) Tìm hiểu tổng quan về cá hồi và quy trình thủy 

phân sụn cá hồi bằng enzyme papain

 2)  Nghiên cứu sơ phế liệu cá hồi trước khi sản 

xuất

 3) Xác định thông số thích hợp quy trình thủy 

phân 

63
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

tỉ lệ và nồng độ enzyme 

papain/alcase đến quá 

trình thủy phân sụn cá hồi 

thu dịch đạm

Nguyễn Thị 

Hồng
Ngọc Đinh Hữu Đông

`

1) Tìm hiểu tổng quan về cá hồi và quy trình thủy 

phân sụn cá hồi thu dịch đạm

2) Nghiên cứu tỉ lệ và nồng độ enzyme 

papain/alcase thích hợp

3) Xác định điều kiện thích hợp cho từng công 

đoạn của quy trình sản xuất. 

64
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

nhiệt độ và thời gian đến 

quá trình thủy phân sụn cá 

hồi thu dịch đạm bằng hỗn 

hợp enzyme papain-alcase

Nguyễn Thị 

Bích
Trâm Đinh Hữu Đông

1) Tổng quan về enzyme và quy trình thủy phân 

sụn cá hồi

2) Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian 

đến quá trình thủy phân

3) Có 50ml sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

65
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu hoàn thiện chế 

độ thủy phân sụn cá hồi 

bằng enzyme papain-

alcalase thu dịch đạm 

chứa chondroitin sulfate

Lưu Thị 

Trường
Vi Đinh Hữu Đông

1) Nghiên cứu tổng quan về enzyme papain-

alcalase, quy trình thủy phân

2) Khảo sát các thông số thủy phân thích hợp: 

nồng độ enzyme, pH, nhiệt độ, thời gian thủy phân 

3) Có 50ml dịch thủy phân.

66
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu chế độ thủy 

phân sụn cá đuối bằng 

enzyme papain-alcalase 

thu dịch đạm chứa 

chondroitin sulfate

Nguyễn 

Thanh
Trúc Đinh Hữu Đông

`

1) Nghiên cứu tổng quan về enzyme papain-

alcalase, cá đuối, quy trình thủy phân 

2) Khảo sát các thông số thủy phân thích hợp: 

nồng độ enzyme, pH, nhiệt độ, thời gian thủy phân 

3) Có 50ml dịch thủy phân sản phẩm.

67
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu xác định hàm 

lượng protein hòa tan và 

nitơ tổng từ dịch thủy 

phân sụn cá hồi bằng 

enzyme papain-alcalase

Huỳnh Thị 

Kim
Nhi Đinh Hữu Đông

`

1-Nghiên cứu tổng quan về nitơ tổng và 

chondroitin sulfate 

2- Nghiên cứu tổng quan về quy trình thủy phân 

sụn cá hồi bằng enzyme papain-alcalase    

3- Xác định hàm lượng nitơ tổng và chondroitin 

sulfate từ dịch thủy phân thu được.

68
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu xác định hàm 

lượng protein hòa tan và 

nitơ tổng từ dịch thủy 

phân sụn cá đuối bằng 

enzyme papain-alcalase

Võ Thị Thu Hân

`

1) Nghiên cứu tổng quan về nitơ tổng và 

chondroitin sulfate 

2) Nghiên cứu tổng quan về quy trình thủy phân 

sụn cá đuối bằng enzyme papain-alcalase    

3-Xác định hàm lượng nitơ tổng và chondroitin 

sulfate từ dịch thủy phân thu được.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

69
08DHT

S
CN CBTS

Tối ưu hóa điều kiện thủy 

phân sụn cá hồi bằng hỗn 

hợp enzyme 

papain/alcalase thu dịch 

đạm chứa chondroitin 

sulfate

Trần Thị Hoài Thương Đinh Hữu Đông

`

1- Nghiên cứu tổng quan về cá hồi và chondroitin 

sulfate

2- Nghiên cứu tổng quan về quy trình thủy phân 

sụn cá hồi bằng enzyme papain-alcalase    

3- Xác định điều kiện thủy phân và tối ưu hóa điều 

kiện thủy phân.

70
08DHT

S
CN CBTS

Tác động của vi nhựa tới 

khả năng tiêu hóa của hàu 

Thái Bình Dương 

(Crassostrea gigas).

Hồ Song Dũng Hứa Ngọc Phúc 

`

1) Nghiên cứu khả năng lọc hạt nhựa ở mật độ 

khác nhau của hàu biển;

2) Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt vi nhựa lên khả 

năng tiêu hóa của hàu;

3) Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nhựa trong nước 

biển lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu.

71
08DHT

S
CN CBTS

Ảnh hưởng của vi nhựa tới 

khả năng tiêu hóa của tôm 

thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei).

Nguyễn 

Nguyễn
Duy Hứa Ngọc Phúc 

`

1) Nghiên cứu khả năng ăn phải hạt nhựa trong 

nước biển của tôm sú;

2) Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt vi nhựa lên 

enzym tiêu hóa của tôm sú;

3) Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nhựa trong nước 

biển lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú.

4) Đề xuất biện pháp hạn chế tác động của hạt vi 

nhựa lên tôm nuôi.

72
08DHT

S
CN CBTS

Đánh giá ảnh hưởng của vi 

nhựa tới khả năng tiêu hóa 

của cá chẽm (Lates 

calcarifer).

Phạm Đoàn 

Minh
Chánh Hứa Ngọc Phúc 

`

Enzym tiêu hóa của cá chẽm;

1) Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nhựa trong nước 

biển lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chẽm.

2) Đề xuất biện pháp hạn chế tác động của hạt vi 

nhựa lên cá nuôi nuôi.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

73
08DHT

S
CN CBTS

Thử nghiệm nuôi trùn chỉ 

(Tubifex sp.) bằng bã đậu 

nành lên men làm thức ăn 

cho cá cảnh, cá con.

Nguyễn Thị 

Mỹ
Nhàn Hứa Ngọc Phúc 

`

1) Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng trong bã 

đậu nành lên men;

2) Nghiên cứu công thức thức ăn cho trùn chỉ;

3) Nghiên cứu chế độ cho ăn khác nhau lên sinh 

khối trùn chỉ;

4) Khảo sát chất lượng trùn chỉ khi nuôi sinh khối 

bằng bã đậu nành lên men.

74
08DHT

S
CN CBTS

Đánh giá khả năng tiêu 

hóa của tôm chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) 

đối với trùn chỉ (Tubifex 

sp.) được nuôi bằng các 

loại thức ăn khác nhau.

Trần Phương Thảo Hứa Ngọc Phúc 

1) Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng trong trùn 

chỉ;

2) Nghiên cứu công thức thức ăn cho cho tôm sú 

khi bổ sung trùn chỉ;

3) Khảo sát sinh trưởng của tôm sú khi cho ăn 

thức ăn có bổ sung trùn chỉ;

4) Đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi tôm sú sử dụng 

thức ăn bổ sung trùn chỉ hiệu quả.

75
08DHT

S
CN CBTS

Đánh giá khả năng bảo vệ 

cá rô phi từ tác nhân gây 

bệnh Streptococcus 

agalactiae bằng cao chiết 

gừng và quế

Huỳnh Diệu Duyên Hứa Ngọc Phúc 

`

1) Tổng quan về sản xuất và thành phần của cao 

chiết gừng và quế;

2) Nghiên cứu khả năng kháng vi khuẩn 

Streptococcus agalactiae của cao xuất gừng và quế;

3) Đánh giá khả năng bảo hộ của cao chiết gừng 

và quế đối với cá rô phi nuôi bằng các biện pháp 

xử lý khác nhau;

4) Đề xuất biện pháp kỹ thuật sử dụng hiệu quả 

cao chiết gừng và quế trong nuôi cá rô phi.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

76
08DHT

S
CN CBTS

Khảo sát ảnh hưởng một 

số chất kích thích miễn 

dịch đến khả năng kháng 

bệnh Columnaris trên cá 

tra.

Đặng Thị Quế Trân Hứa Ngọc Phúc 

`

1) Tổng quan các hoạt chất thủy sản có hoạt tính 

kích thích miễn dịch dùng trong nuôi thủy sản;

2) Khảo sát ảnh hưởng của chitosan đến khả năng 

phòng bệnh Columnaris trên cá tra;

3) Khảo sát ảnh hưởng của chitosan kết hợp với 

betaglucan đến khả năng kháng bệnh Columnaris 

trên cá tra.

77
08DHT

S
CN CBTS

Nghiên cứu xác định điều 

kiện nuôi cấy vi khuẩn 

tăng sinh enzym 

transglutaminase

Trần Thị Diễm Hứa Ngọc Phúc 

`

1) Nghiên cứu môi trường nuôi tăng trưởng khuẩn 

Lactobacillus rhamosus ổn định;

2) Khảo sát môi trường dinh dưỡng thích hợp để 

sinh khối vi khuẩn L. rhamosus sinh tổng hợp 

enzym  transglutaminase cao;

3) Tìm hiểu kỹ thuật thu nhận enzym 

transglutaminase từ dịch nuôi cấy vi khuẩn L. 

rhamosus.

78
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu chuỗi liên kết giá 

trị trong sản xuất, kinh 

doanh cá cảnh tại TP. Hồ 

Chí Minh.

Võ Ngọc Hân Hứa Ngọc Phúc 

`

TP. Hồ Chí Minh;

3) Phân tích chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất, 

kinh doanh cá cảnh tại TP. Hồ Chí Minh;

4) Đề xuất một số giải pháp cần đối và phát triển 

chuỗi liên kết giá trị trong phát triển nghề cá cảnh.

79
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu quy trình sản 

xuất cá đục fillet bướm 

đông lạnh và xây dựng 

định mức quy trình của 

sản phẩm tại Công ty CP 

Thực phẩm Vinh Phát.

Nguyễn Xuân Diệu Trần Quốc Đảm

1. Tìm hiểu tổng quan về Cty

2. Tìm hiểu quy trình sản xuất

3. Xây dựng định mức quy trình

4. Đề xuất giải pháp giảm định mức và nâng cao 

chất lượng sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

80
08DHT

S
CN CBTS

Xây kế hoạch Haccp và 

lịch trình thẩm tra nội bộ 

cho sản phẩm cá đục fillet 

miếng tại Công ty CP 

Thực phẩm Vinh Phát.

Nguyễn Thị Lài Trần Quốc Đảm

1. Tìm hiểu tổng quan về Cty

2. Tìm hiểu quy trình sản xuất

3. Xây dựng KH Haccp

4. Xây dựng lịch trình thẩm tra nội bộ.

81
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu quy trình sản 

xuất sản phẩm cá rô phi 

GGS đông lạnh và thủ tục 

hồ sơ xuất khẩu sản phẩm 

tại Công ty CP Thực phẩm 

Vinh phát.

Lê Phương Giang Trần Quốc Đảm

1. Tìm hiểu tổng quan về Cty

2. Tìm hiểu quy trình sản xuất

3. Tìm hiểu thủ tục xuất nhập khẩu

4. Đề xuất quy trình triển khai đơn hàng xuất khẩu.

82
08DHT

S
CN CBTS

Tìm hiểu quy trình sản 

xuất và kiểm tra chất 

lượng một số sản phẩm  

mực ống đông lạnh tại 

Công ty CP Thực phẩm 

Vinh Phát.

Lê Thị Thúy Kiều Trần Quốc Đảm

1. Tìm hiểu tổng quan về Cty

2. Tìm hiểu quy trình sản xuất

3. Tìm hiểu quy trình kiểm tra chất lượng BTP, 

Sản phẩm (Cảm quan, khối lượng Gross/Net)

4. Đề xuất giải pháp giảm nâng cao chất lượng sản 

phẩm.

83
08DHT

S
CN CBTS

Xây dựng Quy phạm sản 

xuất GMP cho quy trình 

sản xuất cá tráo fillet 

bướm đông lạnh tại Công 

ty CP Thực phẩm Vinh 

Phát.

Bùi Hoàng 

Ngọc
Hạnh Trần Quốc Đảm

1. Tìm hiểu tổng quan về Cty

2. Tìm hiểu quy trình sản xuất 

3. Xây dựng GMP

4. Đề xuất giải pháp giảm kiểm soát và nâng cao 

chất lượng sản phẩm.

84
08DHT

S
CN CBTS

Xây dựng Quy phạm sản 

xuất GMP cho quy trình 

sản xuất cá cá lóc đen 

đông lạnh tại Công ty CP 

Thực phẩm Vinh Phát.

Huỳnh Mai Thư Trần Quốc Đảm

1. Tìm hiểu tổng quan về Cty

2. Tìm hiểu quy trình sản xuất 

3. Xây dựng GMP

4. Đề xuất giải pháp giảm kiểm soát và nâng cao 

chất lượng sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

1

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất hỗn 

hợp hạt tẩm gia vị cho 

người mắc bệnh tiểu đường

Trương 

Nguyễn Ái 
Trân

TS. Cao Xuân 

Thủy

1. Khảo sát lựa chọn nguyên liệu phối trộn

2. Khảo sát quá trình xử lý nguyên liệu phối trộn

3. Khảo sát quá trình phối trộn các thành phần

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm

2

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất dịch sữa dinh dưỡng 

từ hạt đác

Trần Thị Mỹ Hậu
TS. Nguyễn Văn 

Chung

1. Nghiên cứu xử lý nguyên liệu hạt đác tươi

2. Nghiên cứu thành phần hóa học của nguyên liệu

3. Nghiên cứu công đoạn tách dịch sữa từ hạt đác 

tươi.

4. Các thông số chất lượng của dịch sữa.

3

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bột dinh dưỡng từ hạt 

đác

Nguyễn Châu Long
TS. Nguyễn Văn 

Chung

1. Nghiên cứu quy trình sấy tạo bột hạt đác từ dịch 

sữa đác.

2. Các thông số kỹ thuật quá trình tạo bột dinh 

dưỡng hạt đác: tỷ lệ phụ liệu, các thông số của quá 

trình sấy phun.

3. Nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm: bao bì và bảo 

quản.

4

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất mứt 

đông từ trái bí đỏ
Hồ Trần Bảo Phúc

ThS. Trần Thị 

Minh Hà

 Nghiên cứu phương pháp xử lý nguyên liệu

1. Nghiên cứu xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp

2. Nghiên cứu xác định các thông số của quá trình 

sản xuất mứt đông từ bí đỏ.

5

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát quá trình sản 

xuất tỏi đen

Trần Ngọc 

Hoàn 
Yến

ThS. Trần Thị 

Minh Hà

1. Lựa chọn giống tỏi 

2. Xác định phương pháp xử lý tỏi

3. Xác định các thông số cho quá trình lên men tỏi

   KHOA: DU LỊCH VÀ ẨM THỰC



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

6

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nguyễn Lâm 

Ánh 
Toàn

7

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nguyễn Văn Trung

8

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất trà từ 

lá đinh lăng
Trần Việt Nhi

ThS. Trần Thị 

Minh Hà

1. Nghiên cứu lựa chọn độ già của lá đinh lăng.

2. Nghiên cứu phương pháp xử lý lá đinh lăng.

3. Nghiên cứu xác định chế độ sấy thích hợp.

9

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu thu nhận tinh 

dầu trái bơ

Nguyễn Thị 

Minh 
Thư

ThS. Trần Thị 

Minh Hà

1. Nghiên cứu phương pháp sơ chế nguyên liệu.

2. Nghiên cứu xác đinh các thông số của quá trinh 

trích ly dầu bơ.

10

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất 

mayonnaise có bổ sung 

trái bơ

Phan Nhã Tâm
ThS. Trần Thị 

Minh Hà

Nghiên cứu ảnh hưởng của thịt quả bơ đến hệ nhũ 

tương

1. Nghiên cứu xác định tỷ lệ bơ bổ sung thích hợp

2.  xác định tỷ lệ các nguyên liệu thích hợp.

11

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát qui trình sản xuất 

natto

Nguyễn Thị 

Xuân 
Hằng

ThS. Trần Thị 

Minh Hà

Giới thiệu về sản phẩm natto

1. Xác định thành phần nguyên liệu

2. Xây dựng qui trình sản xuất

3. Xác định một số thông số của qui trình ( xử lý 

nguyên liệu, phối trộn giống VSV, lên men, đánh 

giá chất lượng sản phẩm).

Nghiên cứu sản xuất syrup 

từ khoai lang

ThS. Trần Thị 

Minh Hà

1. Nghiên cứu xác định phương pháp xử lý khoai 

lang.

2. Nghiên cứu điều kiện thuỷ phân tinh bột khoai 

lang.

3. Nghiên cứu quá trình cô đặc sypup.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

12

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm thanh dinh dưỡng 

nhiều lớp giàu vitamin và 

chất xơ từ rau quả

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Nhàn

ThS. Trần Thị 

Phương Kiều

1. Khảo sát các các phương pháp sản xuất bột sấy.

2. Tính toán cân đối nhu cầu vitamin và chất xơ.

3. khảo sát các phương pháp sản xuất thanh nhiều 

lớp.

13

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm thanh dinh dưỡng 

nhiều lớp giàu vitamin và 

chất xơ từ rau quả

Nguyễn Trần 

Xuân 
Vy

ThS. Trần Thị 

Phương Kiều

1. Khảo sát các các phương pháp sản xuất bột sấy.

2. Tính toán cân đối nhu cầu vitamin và chất xơ.

3. khảo sát các phương pháp sản xuất thanh nhiều 

lớp.

14

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm giấm ăn từ nước dừa
Đoàn Tấn Lộc

TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Khảo sát vi sinh vật sử dụng, khảo sát môi 

trường dinh dưỡng.

2. Khảo sát các thông số quá trình lên men. 

3. Đánh giá cảm quan sản phẩm.

15

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm giấm ăn từ nước dừa
Lê Công Thuận

TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Khảo sát vi sinh vật sử dụng, khảo sát môi 

trường dinh dưỡng.

2. Khảo sát các thông số quá trình lên men. 

3. Đánh giá cảm quan sản phẩm.

16

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá về mối quan hệ 

giữa kiến thức về sức 

khỏe, dinh dưỡng và thực 

hành chế độ ăn uống giữa 

các sinh viên đại học

Huỳnh Gia Như
TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.

17

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá khẩu phần và 

tình trạng dinh dưỡng của 

sinh viên trường Đại học 

công lập và tư thục

Lê Cẩm Hà
TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

18

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu cắt ngang: xác 

định các yếu tố ảnh hưởng 

đến chỉ số khối cơ thể của 

sinh viên thừa cân/béo phì 

trên địa bàn Tp.HCM

Nguyễn 

Thanh 
Phú

TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.

19

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu cắt ngang: xác 

định các yếu tố ảnh hưởng 

đến chỉ số khối cơ thể của 

sinh viên suy dinh 

dưỡng/thiếu cân trên địa 

bàn Tp.HCM

Đỗ Xuân Tài
TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.

20

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá sự thiếu hụt các 

chất dinh dưỡng vi lượng 

trong khẩu phần ăn của 

nhóm bình thường và thừa 

cân ở độ tuổi 18-25

Lê Thị Ánh Tuyết
TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.

21

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá sự tiêu thụ thịt 

chó: ảnh hưởng của giới 

tính, đô tuổi, tôn giáo, và 

vùng miền

Nguyễn Thị 

Kim 
Chi

TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.

22

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá sự khác biệt giữa 

thói quen, sự đa dạng 

trong khẩu phần ăn đối với 

tình trạng dinh dưỡng của 

học sinh ở độ tuổi vị thành 

niên ở thành thị và nông 

thôn

Trần Quốc Trung
TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

23

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá sự khác biệt 

trong khẩu phần ăn, món 

ăn, sự lựa chọn thực 

phẩm, phương pháp chế 

biến giữa các vùng miền ở 

Việt Nam

Nguyễn Quốc Trung
TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.

24

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá sự khác biệt 

trong thói quen ăn uống, 

kiến thức dinh dưỡng và 

chỉ số khối cơ thể của sinh 

viên từ các chuyên ngành 

khác nhau.

Võ Thị Thanh Hằng
TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.

25

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá mối liên hệ giữa 

tính cách, thái độ và hành 

vi ăn uống của thanh thiếu 

niên khu vực Tp.HCM

Đinh Thị 

Thùy 
Dương

TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Thiết kế phiếu khảo sát. 

2. Chọn mẫu và cỡ mẫu khảo sát (~300).

3. Điều tra thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thu 

thập được.

4. Đưa ra kết luận.

26

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất mứt 

dẻo từ vỏ cam 
Nguyễn Vân Nhi

TS. Huỳnh Thái 

Nguyên

1. Khảo sát nguyên liệu vỏ cam, khảo sát các 

thông số trong quá trình sản xuất mứt dẻo.

2. Đánh giá thị hiếu cảm quan sản phẩm.

27

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát về việc sử dụng 

nước hàng ngày và mối 

tương quan giữa việc sử 

dụng nước và bệnh lý của 

nam sinh viên trường ĐH 

Công nghiệp thực phẩm 

thành phố HCM 

Nguyễn Diệp 

Xuân 
Ty

Th.S Lê Phan 

Thùy Hạnh

`

1. Lập phiếu khảo sát

2. Xác định đối tượng khảo sát

3. Xác định phương pháp khảo sát

4. Xác định số lượng mẫu khảo sát

5. Xử lý số liệu khảo sát

6. Kết luận và đề xuất ý kiến.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

28

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát kiến thức- thái 

độ- thực hành về chăm sóc 

dinh dưỡng của các bà mẹ 

có con độ tuổi mầm non 

tại quận Tân Phú.

Nguyễn 

Đặng Phương 
Nhi

Th.S Lê Phan 

Thùy Hạnh

1. Lập phiếu khảo sát

2. Xác định đối tượng khảo sát

3. Xác định phương pháp khảo sát

4. Xác định số lượng mẫu khảo sát

5. Xử lý số liệu khảo sát và bàn luận

6. Kết luận và đề xuất ý kiến.

29

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát kiến thức, thái độ 

thực hành về phòng chống 

suy dinh dưỡng của các bà 

mẹ có con độ tuổi mầm 

non tại quận Tân Phú

Trần Trúc Anh
Th.S Lê Phan 

Thùy Hạnh

1. Lập phiếu khảo sát

2. Xác định đối tượng khảo sát

3. Xác định phương pháp khảo sát

4. Xác định số lượng mẫu khảo sát

5. Xử lý số liệu khảo sát  và bàn luận

6. Kết luận và đề xuất ý kiến.

30

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát kiến thức, thái độ 

thực hành về phòng chống 

béo phì của các bà mẹ có 

con  độ tuổi mầm non tại 

quận Tân Phú

Nguyễn Thủy Anh
Th.S Lê Phan 

Thùy Hạnh

1. Lập phiếu khảo sát

2. Xác định đối tượng khảo sát

3. Xác định phương pháp khảo sát

4. Xác định số lượng mẫu khảo sát

5. Xử lý số liệu khảo sát

6. Kết luận và đề xuất ý kiến.
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát tình hình sử dụng 

thức ăn nhanh ở sinh viên 

trường ĐH Công Nghiệp 

Thực Phẩm thành phố 

HCM

Vũ Thị Thanh An
Th.S Lê Phan 

Thùy Hạnh

1. Lập phiếu khảo sát

2. Xác định đối tượng khảo sát

3. Xác định phương pháp khảo sát

4. Xác định số lượng mẫu khảo sát

5. Xử lý số liệu khảo sát

6. Kết luận và đề xuất ý kiến.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát thực trạng thừa 

cân béo phì và đề xuất một 

số giải pháp can thiệp ở 

học sinh tiểu học tại Quận 

Tân Phú

Nguyễn Đức Trung
Th.S Lê Phan 

Thùy Hạnh

1. Lập phiếu khảo sát

2. Xác định đối tượng khảo sát

3. Xác định phương pháp khảo sát

4. Xác định số lượng mẫu khảo sát

5. Xử lý số liệu khảo sát

6. Đề xuất giải pháp can thiệp 

7. Kết luận và đề xuất ý kiến.
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Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát thực trạng suy 

dinh dưỡng và đề xuất một 

số giải pháp can thiệp ở 

học sinh tiểu học tại Quận 

Tân Phú

Nguyễn Vân Anh
Th.S Lê Phan 

Thùy Hạnh

1. Lập phiếu khảo sát

2. Xác định đối tượng khảo sát

3. Xác định phương pháp khảo sát

4. Xác định số lượng mẫu khảo sát

5. Xử lý số liệu khảo sát

6. Đề xuất giải pháp can thiệp 

7. Kết luận và đề xuất ý kiến

34

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng và một số yếu tố 

liên quan đến hành vi ăn 

uống và lối sống của học 

sinh THPT

Trần Thị Thu Trang
Th.S Lê Phan 

Thùy Hạnh

1. Lập phiếu khảo sát

2. Xác định đối tượng khảo sát

3. Xác định phương pháp khảo sát

4. Xác định số lượng mẫu khảo sát

5. Xử lý số liệu khảo sát

6. Kết luận và đề xuất ý kiến.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng của nam sinh viên 

HUFI bằng phương pháp 

điều tra tần suất tiêu thụ  

thực phẩm

Phạm Thị 

Phương 
Trang

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: đối tượng khảo sát, các 

nghiên cứu liên quan.. 2. Chọn đối tượng và cỡ 

mẫu khảo sát, thiết kế phiếu khảo sát về điều tra 

tần suất tiêu thụ thực phẩm, lên phương án khảo 

sát, triển khai khảo sát     

- Thu thập và xử lý số liệu khảo sát, Bàn luận kết 

quả 

- Kết luận kiến nghị.
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Điều tra tần suất tiêu thụ 

rau và trái cây của sinh 

viên HUFI

Lê Diễm Trinh
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: đối tượng khảo sát, các 

nghiên cứu liên quan...           

2. Chọn đối tượng và cỡ mẫu khảo sát, thiết kế 

phiếu khảo sát về điều tra tần suất tiêu thụ rau và 

trái cây, lên phương án khảo sát, triển khai khảo 

sát      

-Thu thập và xử lý số liệu khảo sát; bàn luận kết 

quả 
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Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất sản 

phẩm sấy khô từ củ khoai 

sâm (Smallanthus 

sonchifolius)

Huỳnh Phan 

Trúc 
Uyên

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: thông tin về nguyên liệu 

và sản phẩm, các phương pháp sản xuất, các 

nghiên cứu liên quan...  

2. Đề xuất quy trình sản xuất  và khảo sát một số 

thông số công nghệ trong quy trình.

3. Tính toán hiệu suất thu hồi và tiêu hao nguyên 

vật liệu

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin dinh 

dưỡng.

5. Bàn luận kết quả

6. Kết luận và kiến nghị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất nước 

ép từ củ khoai sâm 

(Smallanthus sonchifolius) 

Nguyễn 

Phương 
Tuyền

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: thông tin về nguyên liệu 

và sản phẩm, các phương pháp sản xuất, các 

nghiên cứu liên quan...  

2. Đề xuất quy trình sản xuất  và khảo sát một số 

thông số công nghệ trong quy trình.

3. Tính toán hiệu suất thu hồi và tiêu hao nguyên 

vật liệu

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin dinh 

dưỡng.

5. Bàn luận kết quả

6. Kết luận và kiến nghị.
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất trân 

châu khoai sâm 

(Smallanthus sonchifolius)

Phan Trần 

Hoàng 
Anh

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: thông tin về nguyên liệu 

và sản phẩm, các phương pháp sản xuất, các 

nghiên cứu liên quan...  

2. Đề xuất quy trình sản xuất  và khảo sát một số 

thông số công nghệ trong quy trình.

3. Tính toán hiệu suất thu hồi và tiêu hao nguyên 

vật liệu

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin dinh 

dưỡng.

5. Bàn luận kết quả

6. Kết luận và kiến nghị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất trân 

châu cùi bưởi đông lạnh

Trần Thị 

Thanh
Huyền

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: thông tin về nguyên liệu 

và sản phẩm, các phương pháp sản xuất, các 

nghiên cứu liên quan...  

2. Đề xuất quy trình sản xuất  và khảo sát một số 

thông số công nghệ trong quy trình.

3. Tính toán hiệu suất thu hồi và tiêu hao nguyên 

vật liệu

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin dinh 

dưỡng.

5. Bàn luận kết quả

6. Kết luận và kiến nghị.
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Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất mật 

ong lên men probiotic

Nguyễn Thị 

Kim 
Ánh

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: thông tin về nguyên liệu 

và sản phẩm, các phương pháp sản xuất, các 

nghiên cứu liên quan...  

2. Đề xuất quy trình sản xuất  và khảo sát một số 

thông số công nghệ trong quy trình.

3. Tính toán hiệu suất thu hồi và tiêu hao nguyên 

vật liệu

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin dinh 

dưỡng.

5. Bàn luận kết quả

6. Kết luận và kiến nghị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

42

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất rượu 

mật ong
Chang Khánh Vinh

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: thông tin về nguyên liệu 

và sản phẩm, các phương pháp sản xuất, các 

nghiên cứu liên quan...  

2. Đề xuất quy trình sản xuất  và khảo sát một số 

thông số công nghệ trong quy trình.

3. Tính toán hiệu suất thu hồi và tiêu hao nguyên 

vật liệu

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin dinh 

dưỡng.

5. Bàn luận kết quả

6. Kết luận và kiến nghị.
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Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Xây dựng thực đơn Eat 

clean cho giảng viên nữ 

tuổi trung niên

Hứa Ngọc Tú Nhi
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tổng quan về đối tượng, phương pháp, cơ sở 

khoa học của eat clean

2. Xây dựng thực đơn eat clean hợp lý cân đối và 

đầy đủ chất dinh dưỡng cho đối tượng trong 1 

tháng

3. Tính toán chi phí và điều chỉnh cho phù hợp với 

thực đơn đưa ra. 

4. Đánh giá thực đơn

5. Công thức, quy trình, cách chế biến toàn thực 

đơn



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất 

Granola dạng rời từ một số 

loại hạt và trái cây sấy 

Nguyễn Kỳ 

Bảo 
Nhi

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: thông tin về nguyên liệu 

và sản phẩm, các phương pháp sản xuất, các 

nghiên cứu liên quan...  

2. Đề xuất quy trình sản xuất  và khảo sát một số 

thông số công nghệ trong quy trình.

3. Tính toán hiệu suất thu hồi và tiêu hao nguyên 

vật liệu

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin dinh 

dưỡng.

5. Bàn luận kết quả

6. Kết luận và kiến nghị.
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Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất 

Granola dạng thanh từ một 

số loại hạt và trái cây sấy 

Nguyễn Thị 

Bích
Trâm

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: thông tin về nguyên liệu 

và sản phẩm, các phương pháp sản xuất, các 

nghiên cứu liên quan...  

2. Đề xuất quy trình sản xuất  và khảo sát một số 

thông số công nghệ trong quy trình.

3. Tính toán hiệu suất thu hồi và tiêu hao nguyên 

vật liệu

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin dinh 

dưỡng.

5. Bàn luận kết quả

6. Kết luận và kiến nghị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát chế độ ăn của 

sinh viên nữ  HUFI nhằm 

đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng bằng phương pháp 

điều tra tần suất thực phẩm 

Bùi Thị 

Huyền 
Trang

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: đối tượng khảo sát, các 

nghiên cứu liên quan...

2. Chọn đối tượng và cỡ mẫu khảo sát, thiết kế 

phiếu khảo sát về điều tra tần suất tiêu thụ thực 

phẩm, lên phương án khảo sát, triển khai khảo sát

 3. Thu thập và xử lý số liệu khảo sát, Bàn luận kết 

quả

 4. kết luận kiến nghị.
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất sản 

phẩm bột dinh dưỡng 

(ngọt) có bổ sung bột 

khoai mỡ tím  Dioscorea 

alata

Nguyễn 

Hoàng Minh
Hiếu      

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tổng quan về đối tượng nghiên cứu và các 

nghiên cứu liên quan

2. Xây dựng được quy trình sản xuất bột dinh 

dưỡng bổ sung bột khoai mỡ tím.

3. Khảo sát tỉ lệ phối trộn phù hợp giữa bột khoai 

mỡ tím và các thành phần dinh dưỡng khác.

4. Khảo sát sử dụng bột dinh dưỡng: nhiệt độ, tỉ lệ 

nước pha.

5. Đánh giá chất lượng sản phẩm (hóa lý, vi sinh, 

cảm quan) và thông tin dinh dưỡng của sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất canh 

ăn liền từ củ khoai mỡ tím 

Dioscorea alata

Châu Ngọc 

Thanh 
Ngân  

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về khoai mỡ và canh ăn 

liền. Nguồn nguyên liệu, thành phần dinh dưỡng, 

tình hình nghiên cứu và sản xuất canh ăn liền từ củ 

khoai mỡ.

2. Đề xuất quy trình sản xuất canh khoai mỡ ăn 

liền, khảo sát một số thông số công nghệ trong quy 

trình và xử lí số liệu, bàn luận kết quả

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm.

5. Tính toán tiêu hao nguyên vật liệu và thông tin 

dinh dưỡng của sản phẩm

6. Kết luận và kiến nghị.
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Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu sản xuất nước 

giải khát từ củ khoai sâm 

(Smallanthus sonchifolius) 

và hạt chia

Lê Thành Luân
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Sang

1. Tìm hiểu tổng quan về: thông tin về nguyên liệu 

và sản phẩm, các phương pháp sản xuất, các 

nghiên cứu liên quan…

2. Đề xuất quy trình sản xuất và khảo sát một số 

thông số công nghệ trong quy trình.

3. Tính toán hiệu suất thu hồi và tiêu hao nguyên 

vật liệu

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin dnh 

dưỡng

5. Bàn luận kết quả

6. Kết luận và kiến nghị.
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Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Xây dựng  khẩu phần và 

lên thực đơn ăn dặm cho 

trẻ 6 tháng tuổi

Trần Ngọc 

Như 
Hảo

ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Xây dựng khẩu phần cho trẻ 6 tháng .

2. Thiết kế thực đơn 28 ngày cho trẻ 6 tháng.

3. Nấu các món theo thực đơn.

4. Hướng dẫn cho ăn theo tuần.

5. Đánh giá thực đơn.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Xây dựng  khẩu phần và 

lên thực đơn cho trẻ 8  

tháng tuổi

Nguyễn Thị 

Thủy 
Tiên

ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Xây dựng khẩu phần cho trẻ 8 tháng. 

2. Thiết kế thực đơn 28 ngày cho trẻ 8 tháng.

3. Nấu các món theo thực đơn.

4. Hướng dẫn cho ăn theo tuần.

5. Đánh giá thực đơn.
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Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát, đánh giá thành 

phần dinh dưỡng  và năng 

lượng cung cấp của các 

món xôi việt nam

Nguyễn Thị Tình
ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Chọn 10 món.

2. Công thức nấu, thực hành nấu.

3. Tính toán thành phần dinh dưỡng.

4. Đánh giá, khuyến nghị từng món trong khẩu 

phần.
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dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát, đánh giá thành 

phần dinh dưỡng  và năng 

lượng cung cấp của các 

món  các món chè Việt 

Nam

Lê Thị Kiều Châu
ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Chọn 10 món.

2. Công thức nấu, thực hành nấu.

3. Tính toán thành phần dinh dưỡng.

4. Đánh giá, khuyến nghị từng món trong khẩu 

phần.
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Ẩm thực

Khảo sát, đánh giá thành 

phần dinh dưỡng  và năng 

lượng cung cấp của các 

loại thức uống có trong 

quán trà sữa the Alley

Nguyễn Thị 

Thanh 
Trúc

ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Tìm hiểu menu các loại thức uống của the Alley

2. Công thức pha chế

3. Tính toán thành phần dinh dưỡng

4. Đánh giá, khuyến nghị.

Trường hợp không lấy được công thức từ The 

Alley: Chọn 10 loại thức uống có trong menu của 

The Alley, Tham khảo công thức pha chế từ tài 

liệu, pha chế ra loại thức uống theo công thức 

tham khảo, đánh giá cảm quan so hàng với loại 

thức uống tương tự từ The Alley, Tính toán thành 

phần dinh dưỡng theo công thức tham khảo và 

khuyến nghị theo công thức tham khảo.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Khảo sát, đánh giá thành 

phần dinh dưỡng  và năng 

lượng cung cấp của các 

loại thức uống có trong 

quán cà phê cộng

Nguyễn Thị 

Kim 
Ngân

ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Tìm hiểu menu các loại thức uống của cộng cà 

phê.

2. Công thức pha chế.

3. Tính toán thành phần dinh dưỡng.

4. Đánh giá, khuyến nghị .

Trường hợp không lấy được công thức từ cộng cà 

phê: Chọn 10 loại thức uống có trong menu của 

cộng cà phê, Tham khảo công thức pha chế từ tài 

liệu, pha chế ra loại thức uống theo công thức 

tham khảo, đánh giá cảm quan so hàng với loại 

thức uống tương tự từ cộng cafe, Tính toán thành 

phần dinh dưỡng theo công thức tham khảo và 

khuyến nghị theo công thức tham khảo.
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Ẩm thực

Khảo sát, đánh giá thành 

phần dinh dưỡng  và năng 

lượng cung cấp của các 

món sợi chế biến khô

Nguyễn Ngọc Tuyền
ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Chọn 10 món.

2. Công thức nấu, thực hành nấu.

3. Tính toán thành phần dinh dưỡng.

4. Đánh giá, khuyến nghị từng món trong khẩu 

phần.
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Khảo sát, đánh giá thành 

phần dinh dưỡng  và năng 

lượng cung cấp của các 

món cuốn việt nam

Lê Kim Ngọc
ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Chọn 10 món.

2. Công thức nấu, thực hành nấu.

3. Tính toán thành phần dinh dưỡng.

4. Đánh giá, khuyến nghị từng món trong khẩu 

phần.
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Khảo sát, đánh giá thành 

phần dinh dưỡng  và năng 

lượng cung cấp của một số 

loại thức ăn đường phố 

trong các hàng quán xung 

quanh trường DHCN thực 

phẩm TPHCM

Nguyễn Thị Thảo
ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Tìm hiểu một số loại thức ăn đường phố trong 

các hàng quán xung quanh trường DHCN thực 

phẩm TPHCM.

2. Công thức chế biến.

3. Tính toán thành phần dinh dưỡng.

4. Đánh giá, khuyến nghị .



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Khảo sát mối tương quan 

giữa thói quen ăn uống, lối 

sống và thể trạng của sinh 

viên DH CNTP TPHCM

Đoàn Ngân Vy
ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

Cỡ mẫu 200

1. Điều tra, đánh giá thể trạng .

2. Điều tra, khảo sát thói quen ăn uống.

3. Điều tra, khảo sát lối sống.

4. Đánh giá mối tương quan.
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Khảo sát mối tương quan 

giữa thói quen ăn uống, lối 

sống và tình trạng rối loạn 

tiêu hóa của sinh viên DH 

CNTP TPHCM

Trần Thị 

Thúy 
An

ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

Cỡ mẫu 200:

1. Điều tra, đánh giá thể trạng và tình trạng rối 

loạn tiêu hóa.

2. Điều tra, khảo sát thói quen ăn uống.

3. Điều tra, khảo sát lối sống.

4. Đánh giá mối tương quan.
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Khảo sát mối tương quan 

giữa hành vi ăn uống, 

mong muốn thể hình và 

thể trạng hiện tại của sinh 

viên DH CNTP TPHCM

Nguyễn Thị 

Tú
Anh

ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

Cỡ mẫu 200

1. Điều tra, đánh giá thể trạng. 

2. Điều tra, khảo sát hành vi ăn uống.

3. Điều tra, khảo sát mong muốn thể hình cơ thể.

4. Đánh giá mối tương quan.
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Xây dựng quy trình tạo bột 

sake và ứng dụng bột sake 

trong chế biến các sản 

phẩm bánh . 

Nguyễn 

Hoàng Hà
Anh

ThS. Nguyễn 

Thủy Hà

1. Khảo sát các yếu tố trong quá trình tạo bột sake.

2. Đánh giá chất lượng bột sake.

3. Khảo sát các yếu tố trong quá trình chế biến 

bánh từ bột sake.

4. Đánh giá chất lượng bánh tạo thành từ bộ sake.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

rau ngót, xác định dinh 

dưỡng sản phẩm và thử 

nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm

Lê Thị Thanh Huyền
ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

rau cải xanh, xác định 

dinh dưỡng sản phẩm và 

thử nghiệm ứng dụng vào 

sản phẩm

Nguyễn Thị 

Vân 
Anh

ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

rau ngò gai, xác định dinh 

dưỡng sản phẩm và thử 

nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm

Nguyễn 

Thanh 
Trưởng

ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

rau má, xác định dinh 

dưỡng sản phẩm và thử 

nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm

Nguyễn Thị 

Thúy 
Quỳnh

ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

rau ra dền, xác định dinh 

dưỡng sản phẩm và thử 

nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm

Nguyễn Bùi 

Mai 
My

ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

hành lá, xác định dinh 

dưỡng sản phẩm và thử 

nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm

Hoàng Thị 

Kim 
Phượng

ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

lá tía tô, xác định dinh 

dưỡng sản phẩm và thử 

nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm

Lê Thị Hằng
ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

rau cải xoăn (kale), xác 

định dinh dưỡng sản phẩm 

và thử nghiệm ứng dụng 

vào sản phẩm

Lê Thái Trúc Linh
ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

rau cải rổ (Chinese 

Brocoli), xác định dinh 

dưỡng sản phẩm và thử 

nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm

Lê Hoàng 

Thúy 
An

ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Nghiên cứu điều kiện sấy 

rau thơm, xác định dinh 

dưỡng sản phẩm và thử 

nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm

Tô Ngọc Hà
ThS. Bùi Thị 

Phương Dung

 

 Tìm hiểu nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Khảo sát xử lý nguyên liệu.

 2. Khảo sát điều kiện sấy.

 3. Nhiệt độ sấy.

 4. Thời gian sấy.

 5. Qui trinh sấy.

 6.  Đánh giá dinh dưỡng của sản phẩm.

 7. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vào sản 

phẩm.

73

08DHD

D

Khoá 

luận

Khoa học 

Dinh 

dưỡng và 

Ẩm thực

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm bánh ăn sáng phù 

hợp với thị hiếu, nhu cầu 

dinh dưỡng và học tập của 

học sinh, sinh viên

Phan Phước  Lộc Mạc Xuân Hòa

1. Xây dựng mô tả sản phẩm: giá trị cốt lõi, thành 

phần dinh dưỡng và giá trị năng lượng, nguyên 

liệu, các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, quy trình sản 

xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn sử dụng, bao bì và 

phương thức phân phối.

2. Nghiên cứu phát triển công thức: tỷ lệ trộn các 

loại nguyên liệu, phụ gia.

3. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất: các 

công đoạn sản xuất, thiết bị, thông số.

4. Kiểm tra chất lượng và xây dựng tiêu chuẩn sản 

phẩm: kết quả kiểm tra và bộ tiêu chuẩn cơ sở.
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Lập kế hoạch kinh doanh 

khu du lịch làng nghề ở 

tỉnh Bình Phước

Phạm Lê 

Phương
Mai TS. Lưu Tuấn Anh

1. Khái quát về các làng nghề ở Bình Phước. 

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng, điều kiện thực tế 

để phát triển khu du lịch làng nghề ở tỉnh Bình 

Phước.

 3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh khu du lịch 

làng nghề ở tỉnh Bình Phước, bao gồm các giai 

đoạn phát triển kinh doanh, cơ sở kinh doanh, các 

nguồn lực, vấn đề pháp lý, tài chính, sản phẩm... 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

khu du lịch làng nghề ở 

tỉnh Bình Phước

Phạm Võ 

Ngọc
 Hân TS. Lưu Tuấn Anh

1.  Khái quát về các làng nghề ở Bình Dương. 

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng, điều kiện thực tế 

để phát triển khu du lịch làng nghề ở tỉnh Bình 

Dương. 

3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh khu du lịch làng 

nghề ở tỉnh Bình Dương, bao gồm các giai đoạn 

phát triển kinh doanh, cơ sở kinh doanh, các 

nguồn lực, vấn đề pháp lý, tài chính, sản phẩm...  
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

khu du lịch làng nghề ở 

tỉnh Bình Dương

Ngô Thị Diễn Bình TS. Lưu Tuấn Anh

1.  Khái quát về các làng nghề ở Bình Dương. 

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng, điều kiện thực tế 

để phát triển khu du lịch làng nghề ở tỉnh Bình 

Dương. 

3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh khu du lịch làng 

nghề ở tỉnh Bình Dương, bao gồm các giai đoạn 

phát triển kinh doanh, cơ sở kinh doanh, các 

nguồn lực, vấn đề pháp lý, tài chính, sản phẩm...  
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

khu du lịch làng nghề ở 

tỉnh Long An

Nguyễn Thị 

Tường
 Linh TS. Lưu Tuấn Anh

1.  Khái quát về các làng nghề ở Long An. 

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng, điều kiện thực tế 

để phát triển khu du lịch làng nghề ở tỉnh Bình 

Dương. 

3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh khu du lịch làng 

nghề ở tỉnh Bình Dương, bao gồm các giai đoạn 

phát triển kinh doanh, cơ sở kinh doanh, các 

nguồn lực, vấn đề pháp lý, tài chính, sản phẩm... 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển tour du lịch 

hành hương ở miền Tây 

Nam bộ

Phạm Thị Trinh TS. Lưu Tuấn Anh

1.  Nghiên cứu thực trạng các cơ sở thờ tự ở miền 

Tây Nam bộ. Nghiên cứu nhu cầu và xu hướng thị 

trường để phát triển tour du lịch hành hương ở 

miền Tây Nam bộ.

2. Nghiên cứu khả năng đáp ứng để phát triển tour 

du lịch hành hương ở miền Tây Nam bộ.

3. Xây dựng các nội dung trong chương trình du 

lịch hành hương ở miền Tây Nam bộ.

4. Lập kế hoạch marketing, phân phối, nhân sự, tài 

chính... để phát triển tour du lịch hành hương ở 

miền Tây Nam bộ.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển du lịch văn hóa 

ở tỉnh Tây Ninh

Nguyễn 

Hoàng Hồng
 Nhung TS. Lưu Tuấn Anh

 `

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về du 

lịch, du lịch văn hóa, điều kiện phát triển du lịch 

văn hóa

2. Đánh giá về tiềm năng và thực trạng hoạt động 

du lịch văn hóa của tỉnh Tây Ninh. Từ đó chỉ ra 

những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn 

đọng và tìm ra những nguyên nhân

3. Xây dựng các đề xuất, giải pháp phù hợp với 

thực trạng phát triển của du lịch văn hóa ở tỉnh 

Tây Ninh, đồng thời đảm bảo tính bền vững, bảo 

tồn và phát huy các di sản văn hóa ở tỉnh Tây Ninh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển du lịch biển ở 

tỉnh Kiên Giang
Huỳnh Phi Anh TS. Lưu Tuấn Anh

1.  Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về du 

lịch, du lịch biển, điều kiện phát triển du lịch biển

2. Đánh giá về tiềm năng và thực trạng hoạt động 

du lịch biển của tỉnh Kiên Giang. Từ đó chỉ ra 

những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn 

đọng và tìm ra những nguyên nhân

3. Xây dựng các đề xuất, giải pháp phù hợp với 

thực trạng phát triển của du lịch biển ở tỉnh Kiên 

Giang theo hướng vừa khai thác vừa bảo tồn. 
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển du lịch di sản ở 

thành phố Huế

Trần Thị 

Khánh
Linh TS. Lưu Tuấn Anh

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về du 

lịch, du lịch di sản, điều kiện phát triển du lịch di 

sản.

2. Đánh giá về tiềm năng và thực trạng hoạt động 

du lịch di sản ở thành phố Huế. Từ đó chỉ ra 

những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn 

đọng và tìm ra những nguyên nhân.

3. Xây dựng các đề xuất, giải pháp phù hợp với 

thực trạng phát triển của du lịch di sản ở thành phố 

Huế, đồng thời đảm bảo tính bền vững, bảo tồn và 

phát huy các di sản ở thành phố Huế.  
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển tour du lịch bảo 

tàng ở Thành phố Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Phúc 

Trà
My TS. Lưu Tuấn Anh

1. Nghiên cứu thực trạng các bảo tàng ở Thành 

phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nhu cầu và xu 

hướng thị trường để phát triển tour du lịch bảo 

tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nghiên cứu khả năng đáp ứng để phát triển tour 

du lịch bảo tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Xây dựng các nội dung trong chương trình du 

lịch bảo tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Lập kế hoạch marketing, phân phối, nhân sự, tài 

chính... để phát triển tour du lịch bảo tàng ở Thành 

phố Hồ Chí Minh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

83

08DHH

D

Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

dịch vụ cho thuê dù lượn 
Võ Anh Hào TS. Lưu Tuấn Anh

1. Khái quát về việc kinh doanh dịch vụ cho thuê 

dù lượn. 

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng, điều kiện thực tế 

và thực trạng của việc kinh doanh dịch vụ dù lượn 

ở địa phương cụ thể.

3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ cho thuê 

dù lượn cho một doanh nghiệp, bao gồm các giai 

đoạn phát triển kinh doanh và các yếu tố trong cấu 

trúc kinh doanh, chẳng hạn như cơ sở kinh doanh, 

các nguồn lực, vấn đề pháp lý, tài chính, sản 

phẩm... 

4. Trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh, 

sẽ mở rộng so sánh với các thị trường, doanh 

nghiệp có kinh doanh dịch vụ cho thuê dù lượn ở 

địa phương khác của Việt Nam hoặc ở các quốc 

gia khác để nhận diện và có phương hướng phát 

triển kế hoạch kinh doanh hợp lý hơn trong bối 

cảnh phát triển cụ thể của địa phương được nghiên 

cứu và bắt kịp với xu hướng chung của thế giới.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

đại lý vé máy bay

Phạm Thị 

Nhật
 Vy TS. Lưu Tuấn Anh

 1. Khái quát về hình thức kinh doanh đại lý vé 

máy bay.

 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng, điều kiện thực tế 

và thực trạng của việc kinh doanh đại lý vé máy 

bay ở địa phương cụ thể.

 3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh đại lý vé máy 

bay cho một doanh nghiệp cụ thể, bao gồm các 

giai đoạn và các yếu tố trong cấu trúc kinh doanh. 

 4. Trong đó, sẽ mở rộng so sánh với các địa 

phương, doanh nghiệp khác có kinh doanh đại lý 

vé máy bay để có phương hướng phát triển kế 

hoạch kinh doanh hợp lý hơn.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch gắn 

kết với "văn hóa người 

Hoa" ở thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trương Thị 

Thanh
Tuyền

ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Đánh giá khả năng khai thác các giá trị của văn 

hóa Hoa, ứng dụng vào phát triển du lịch trong bối 

cảnh đặc thù của Sóc Trăng

2. Xây dựng các tour đặc trưng theo các loại hình: 

du lịch ẩm thực, du lịch lễ hội, du lịch tâm linh.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch gắn 

kết với "văn hóa người 

Khmer" ở Trà Vinh

Nguyễn Hà 

Kim
Ngân

ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Đánh giá khả năng khai thác các giá trị của văn 

hóa Hoa, ứng dụng vào phát triển du lịch trong bối 

cảnh đặc thù của Sóc Trăng

2. Xây dựng các tour đặc trưng theo các loại hình: 

du lịch ẩm thực, du lịch lễ hội, du lịch tâm linh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Đánh giá khả năng khai 

thác các giá trị tâm linh và 

ứng dụng vào phát triển du 

lịch trong bối cảnh đặc thù 

của An Giang

Xây dựng các tour đặc 

trưng theo các loại hình: 

du lịch ẩm thực, du lịch lễ 

hội, du lịch tâm linh.

Vũ Tuấn Đức
ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Đánh giá khả năng khai thác các giá trị tâm linh 

và ứng dụng vào phát triển du lịch trong bối cảnh 

đặc thù của An Giang

2. Xây dựng các tour đặc trưng theo các loại hình: 

du lịch ẩm thực, du lịch lễ hội, du lịch tâm linh.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch khám 

phá, tâm linh từ chất liệu 

"các truyền thuyết tâm 

linh" ở Đà Lạt

Hoàng Thị 

Kim
Yến 

ThS. Đinh Thiện 

Phương

` 

1. Đánh giá khả năng khai thác các giá trị tâm linh 

và ứng dụng vào phát triển du lịch trong bối cảnh 

đặc thù của Đà Lạt

2. Xây dựng các tour đặc trưng theo các loại hình: 

du lịch ẩm thực, du lịch lễ hội, du lịch tâm linh.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch khám 

phá, tâm linh từ chất liệu 

"các truyền thuyết tâm 

linh" ở Tây Ninh

Huỳnh Hữu Hạng
ThS. Đinh Thiện 

Phương

1.  Đánh giá khả năng khai thác các giá trị tâm linh 

và ứng dụng vào phát triển du lịch trong bối cảnh 

đặc thù của Tây Ninh. 

2. Xây dựng các tour đặc trưng theo các loại hình: 

du lịch ẩm thực, du lịch lễ hội, du lịch tâm linh.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch "nghỉ 

dưỡng phố biển" Vũng 

Tàu cho các cặp vợ chồng 

đi hưởng tuần trăng mật 

Lý Trúc Vy 
ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Đánh giá khả năng khai thác tài nguyên phố 

biển và ứng dụng vào phát triển du lịch

2. Xây dựng các tour trăng mật cao cấp, tiện nghi 

và khả thi.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch "nghỉ 

dưỡng phố biển" Phan 

Thiết cho các cặp vợ 

chồng đi hưởng tuần trăng 

mật 

Lê Thị Như Ý
ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Đánh giá khả năng khai thác tài nguyên phố 

biển và ứng dụng vào phát triển du lịch

2. Xây dựng các tour trăng mật cao cấp, tiện nghi 

và khả thi.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thiết kế chương trình du 

lịch "nghỉ dưỡng phố 

biển" Nha Trang cho các 

cặp vợ chồng đi hưởng 

tuần trăng mật 

Đỗ Thị Cẩm Tú
ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Đánh giá khả năng khai thác tài nguyên phố 

biển và ứng dụng vào phát triển du lịch

2. Xây dựng các tour trăng mật cao cấp, tiện nghi 

và khả thi.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch "phố 

biển" Nha Trang theo mô 

hình Noble

Lê Thị Tý
ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Đánh giá khả năng khai thác tài nguyên phố 

biển và ứng dụng vào phát triển du lịch

2. Xây dựng các tour Noble thượng đẳng.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch "phố 

biển" Vũng Tàu theo mô 

hình Noble

Hoàng Nhật Trà
ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Đánh giá khả năng khai thác tài nguyên phố 

biển và ứng dụng vào phát triển du lịch

2. Xây dựng các tour Noble thượng đẳng.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

nhà hành âu
Đỗ Văn Trung

ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Nghiên cức pháp lý,

2. Nghiên cứu thị trường,

3. Nghiên cứu thực trạng và nội tại Doanh nghiệp 

hoặc cá nhân,

4. Nghiên cứu vấn đề tài chính,

5. Nghiên cứu vấn đề sản phẩm, Marketing, nhân 

sự,

6. Xây dựng bảng kế hoạch kinh doanh cụ thể.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán ăn phục vụ du khách 
Đỗ Lâm Uyên

ThS. Đinh Thiện 

Phương

1. Nghiên cức pháp lý.

2. Nghiên cứu thị trường.

3. Nghiên cứu thực trạng và nội tại Doanh nghiệp 

hoặc cá nhân.

4. Nghiên cứu vấn đề tài chính.

5. Nghiên cứu vấn đề sản phẩm, Marketing, nhân 

sự.

6. Xây dựng bảng kế hoạch kinh doanh cụ thể.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Nghiên cứu điều kiện phát 

triển du lịch homestay tại 

tỉnh Bến Tre

Nguyễn Thị 

Ngọc
Mỹ ThS. Đỗ Thu Nga

`

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của đề tài.

2. Đánh giá thực trạng các điều kiện phát triển 

homestay tỉnh Bến Tre.

3. Xây dựng mô hình homestay tương ứng.

4. Dùng bảng câu hỏi thu thập dữ liệu.

5. Phân tích kết quả, định hướng và đưa giải pháp 

phát triển.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Nghiên cứu các điều kiện 

phát triển du lịch TP Cần 

Thơ 

Nguyễn Phát Tiến ThS. Đỗ Thu Nga

`

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả, định hướng và đưa giải pháp 

phát triển.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Nghiên cứu điều kiện phát 

triển du lịch ở TP Đà Nẵng

Nguyễn Thị 

Kim 
Thoa ThS. Đỗ Thu Nga

`

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả, định hướng và đưa giải pháp 

phát triển.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Nghiên cứu điều kiện phát 

triển du lịch ở TP. Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Sơn Bình ThS. Đỗ Thu Nga

`

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả, định hướng và đưa giải pháp 

phát triển.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển ẩm thực đường 

phố TP.HCM trong việc 

thu hút khách du lịch

Hồ Thị Yến Nhi ThS. Đỗ Thu Nga

`

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả, định hướng và đưa giải pháp 

phát triển.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển du 

lịch đặc thù tại tỉnh Trà 

Vinh

Đỗ Thị Tươi ThS. Đỗ Thu Nga

`

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả, định hướng và đưa giải pháp 

phát triển.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Khai thác giá trị tâm linh 

trong Tết cổ truyền Việt 

Nam – phục vụ phát triển 

du lịch

Võ Thị Yến Nhi ThS. Đỗ Thu Nga

`

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả, định hướng và đưa giải pháp 

phát triển.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Khai thác giá trị văn hóa 

Chăm phục vụ phát triển 

du lịch tỉnh Ninh Thuận

Phạm Huỳnh 

Minh 
Phúc ThS. Đỗ Thu Nga

`

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả, định hướng và đưa giải pháp 

phát triển.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển hoạt động kinh 

doanh dịch vụ du lịch trực 

tuyến tại doanh nghiệp…

Nguyễn Lê 

Nhựt 
Kha ThS. Đỗ Thu Nga

`

1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả, định hướng và đưa giải pháp 

phát triển.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

Homestay

Nguyễn Lê 

Ngọc 
Hạnh ThS. Đỗ Thu Nga

Nghiên cứu tài nguyên, phân tích SWOT, xác định 

thị trường mục tiêu nhằm xây dựng kế hoạch kinh 

doanh dịch vụ Homestay.

107

08DHH

D

Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

nhà nghỉ , khách sạn 
Võ Kim Thanh ThS. Đỗ Thu Nga

Nghiên cứu tài nguyên, vị trí, thị trường mục tiêu, 

phân tích SWOT nhằm xây dựng kế hoạch kinh 

doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng và tiềm năng 

phát triển du lịch của tỉnh 

Bình Phước

Lưu Thị Hảo ThS. Đỗ Thu Nga

Tiến hành thực địa về du lịch tỉnh Bình Phước, thu 

thâp dữ liệu về thực trạng để đưa ra những gải 

pháp cũng như định hướng phát triển dựa vào tiềm 

năng phát triển trong tương lai.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng và giải pháp 

phát triển du lịch MICE tại 

Vũng Tàu

Nguyễn 

Ngọc Bảo 
Châu

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Phân tích tiềm năng du lịch MICE của Vũng 

Tàu.

2. Đánh giá thực trạng du lịch MICE của Vũng 

Tàu.

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch 

MICE ở Vũng Tàu.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng và giải pháp 

phát triển du lịch MICE tại 

Nha Trang

Phạm Vũ 

Minh 
Trâm

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Phân tích tiềm năng du lịch MICE của Nha 

Trang.

2. Đánh giá thực trạng du lịch MICE của Nha 

Trang.

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch 

MICE ở Nha Trang.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển loại hình du lịch 

mạo hiểm tại Madagui 

(hoặc tại địa điểm A)

Phạm Ái Thương
ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

`1. Phân tích tiềm năng du lịch mạo hiểm tại 

Madagui (hoặc tại địa điểm).

2. Đánh giá thực trạng du lịch mạo hiểm tại 

Madagui (hoặc tại địa điểm.)

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch 

mạo hiểm tại Madagui (hoặc tại địa điểm).
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển du 

lịch lễ hội ở Huế
Võ Lan Vi

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Phân tích tiềm năng du lịch lễ hội ở Huế.

2. Đánh giá thực trạng du lịch lễ hội ở Huế.

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch lễ 

hội ở Huế.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng và giải pháp 

phát triển du lịch biển ở 

đảo Nam Du (Kiên Giang)

Đinh Thị 

Thùy 
Dung

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Phân tích tiềm năng du lịch biển ở đảo Nam Du 

(Kiên Giang).

2. Đánh giá thực trạng du lịch biển ở đảo Nam Du 

(Kiên Giang).

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch 

biển ở đảo Nam Du (Kiên Giang).
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch 

trekking tại Bảo Lộc (Lâm 

Đồng)

Võ Thị Cẩm Dung
ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

`

1. Phân tích tiềm năng du lịch trekking tại Bảo Lộc 

(Lâm Đồng).

2. Đánh giá thực trạng du lịch trekking tại Bảo Lộc 

(Lâm Đồng).

3. Xây dựng chương trình trekking tại Bảo Lộc 

(Lâm Đồng)                    4. Lập chiến lược để phát 

triển chương trình du lịch này.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển du lịch ở Công 

viên địa chất toàn cầu Đắk 

Nông

Nguyễn Thị 

Bích 
Hà

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Phân tích tiềm năng du lịch Công viên địa chất 

toàn cầu Đắk Nông.

2. Đánh giá thực trạng du lịch Công viên địa chất 

toàn cầu Đắk Nông.

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch 

Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch 

chuyên đề "Gắn kết yêu 

thương" tại KDL Bình 

Châu - Hồ Cốc

Bùi Nguyễn 

Bảo 
Tiên

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Xu hướng và giá trị của tour du lịch chuyên đề 

"Gắn kết yêu thương".

2. Phân tích tiềm năng du lịch đáp khả năng khả 

năng tổ chức và thực hiện tour.                                                         

                         

3. Xây dựng chương trình Xu hướng và giá trị của 

tour du lịch chuyên đề "Gắn kết yêu thương".

4. Lập chiến lược để phát triển chương trình du 

lịch này.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng và phát triển 

chương trình du lịch 

chuyên đề "Nơi tình yêu 

bắt đầu" tại Đà Lạt

Trần Thị Phương
ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Xu hướng và giá trị của tour du lịch chuyên đề 

"Nơi tình yêu bắt đầu"

Phân tích tiềm năng du lịch đáp khả năng khả năng 

tổ chức và thực hiện tour.

2. Xây dựng chương trình du lịch chuyên đề Nơi 

tình yêu bắt đầu" tại Đà Lạt"        

3. Lập chiến lược để phát triển chương trình du 

lịch này.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển du lịch Farmstay 

ở Đà Lạt
Hà Yến Nhi

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Phân tích tiềm năng du lịch Farmstay ở Đà Lạt.

2. Đánh giá thực trạng du lịch Farmstay ở Đà Lạt.

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch 

Farmstay ở Đà Lạt.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển du lịch ẩm thực 

tại TP.HCM

Phan Thị 

Hiền 
Trang

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Phân tích tiềm năng du lịch ẩm thực tại 

TP.HCM.

2. Đánh giá thực trạng du lịch ẩm thực tại 

TP.HCM.

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch ẩm 

thực tại TP.HCM.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển du lịch làng 

nghề ở Bến Tre
Trương Bảo Ngọc

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Phân tích tiềm năng du lịch làng nghề tại Bến 

Tre.

2. Đánh giá thực trạng du lịch làng nghề tại Bến 

Tre.

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch 

làng nghề Bến Tre.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

Nhà Hàng thức ăn nhanh
Nguyễn Minh Chiến

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Nghiên cứu các yếu tố tác động, ảnh hưởng liên 

quan khi lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng thức 

ăn nhanh. 

2. Vận dụng quy trình lập kế hoạch kinh doanh để 

xây dựng một kế hoạch kinh doanh nhà hàng thức 

ăn nhanh mang tính cụ thể và khả thi.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

nhà hàng truyền thống
Lê Thị Hương

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Nghiên cứu các yếu tố tác động, ảnh hưởng liên 

quan khi lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng thức 

truyền thống. 

2. Vận dụng quy trình lập kế hoạch kinh doanh để 

xây dựng một kế hoạch kinh doanh nhà hàng 

truyền thống mang tính cụ thể và khả thi.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển loại hình du lịch 

MICE ở thành phố Quy 

Nhơn tỉnh Bình Định

Lê Thị Kiều An
ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Thực trạng về cơ sở vật chất - cơ sở hạ tầng của 

tỉnh Bình Định.

2. Thực trạng và sự phát triển của hệ thống lưu trú, 

phòng hội nghị, hội thảo phục vụ cho du lịch 

MICE. 

3. Thực trạng về trình độ chuyên môn của đội ngũ 

nhân viên phục vụ du lịch MICE tại TP Quy 

Nhơn. 

4. Tiềm năng của các điểm đến du lịch để phục vụ 

cho du lịch MICE. 

5. Các chính sách đầu tư và phát triển để phục vụ 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Hiện trạng và tiềm năng 

phát triển du lịch sinh thái 

tại tỉnh Ninh Bình

Nguyễn 

Ngọc Dạ
Quỳnh

ThS. Huỳnh Thị 

Bích Ngọc

1. Tìm hiểu thực trạng du lịch sinh thái tại tỉnh 

Ninh Bình. 

2. Đưa ra các giải pháp để bảo tồn du lịch sinh thái 

tại tỉnh Ninh Bình.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

shop lưu niệm tại khu du 

lịch

Lâm Thúy  Vi
ThS. Ngô Đình 

Tâm

1. Xác định pháp lý.

2. Xác định nhu cầu thì trường.

3. Nghiên cứu thực trạng nội tại của doanh nghiệp.

4. Nghiên cứu vấn đề tài chính.

5. Nghiên cứu vấn đề về nhân sự.

6. Nghiên cứu cách thức truyền thông.

7. Cách triển khai và vận hành doanh nghiệp.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

Công ty Du lịch

Phan Thị 

Thanh
 Ngân

ThS. Ngô Đình 

Tâm

1. Xác định pháp lý.

2. Xác định nhu cầu thì trường.

3. Nghiên cứu thực trạng nội tại của doanh nghiệp.

4. Nghiên cứu vấn đề tài chính.

5. Nghiên cứu vấn đề về nhân sự.

6. Nghiên cứu cách thức truyền thông.

7. Cách triển khai và vận hành doanh nghiệp.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

Công ty cho thuê xe Du 

lịch

Nguyễn Thảo Ly
ThS. Ngô Đình 

Tâm

1. Xác định pháp lý.

2. Xác định nhu cầu thì trường.

3. Nghiên cứu thực trạng nội tại của doanh nghiệp.

4. Nghiên cứu vấn đề tài chính.

5. Nghiên cứu vấn đề về nhân sự.

6. Nghiên cứu cách thức truyền thông.

7. Cách triển khai và vận hành doanh nghiệp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

dịch vụ lặn biển 
Lê Văn Trung

ThS. Ngô Đình 

Tâm

1. Xác định pháp lý.

2. Xác định nhu cầu thì trường.

3. Nghiên cứu thực trạng nội tại của doanh nghiệp.

4. Nghiên cứu vấn đề tài chính.

5. Nghiên cứu vấn đề về nhân sự.

6. Nghiên cứu cách thức truyền thông.

7. Cách triển khai và vận hành doanh nghiệp.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

công ty cung ứng hướng 

dẫn viên

Bùi Thị Tú Trinh
ThS. Ngô Đình 

Tâm

1. Xác định pháp lý.

2. Xác định nhu cầu thì trường.

3. Nghiên cứu thực trạng nội tại của doanh nghiệp.

4. Nghiên cứu vấn đề tài chính.

5. Nghiên cứu vấn đề về nhân sự.

6. Nghiên cứu cách thức truyền thông.

7. Cách triển khai và vận hành doanh nghiệp.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Tìm hiểu diều kiện phát 

triển loại hình du lịch 

Homestay tại huyện Đảo 

Lí Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị 

Tường
Vỉ

ThS. Ngô Đình 

Tâm

1. Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn về loại hình 

Du lịch Homestay trên Thế giới và ở Việt Nam.

2. Tìm hiểu và bước đầu đánh giá các điều kiện 

phát triển loại hình Du lịch Homestay tại Huyện 

Đảo Lí Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.                           3. 

Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm khai thác 

một cách có hiệu quả các điều kiện phát triển  loại 

hình du lịch Homestay tại Huyện Đảo Lí Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Đánh giá mức độ tác động 

của dịch covid - 19 lên các 

công ty du lịch tại Tp. 

HCM 

Nguyễn Hồ 

Minh
 Duy

ThS. Nguyễn 

Công Danh

1. Đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn.

2. Đo được mức độ tác động. 

3. Đưa ra giải pháp khắc phục.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng chiến lược phát 

triển chương trình du lịch 

Homestay ở Tây Nguyên 

Lê Thị Bích Tuyền 
ThS. Nguyễn 

Công Danh

1. Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn. 

2. Đưa ra điều kiện và thực trạng. 

3. Xây dựng chiến lược và chương trình tour mẫu 

để khai thác thị trường khách.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng chiến lược phát 

triển chương trình du lịch 

Homestay ở Tây Bắc 

Nguyễn Thị 

Thu 
Trang

ThS. Nguyễn 

Công Danh

1. Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn. 

2. Đưa ra điều kiện và thực trạng. 

3. Xây dựng chiến lược và chương trình tour mẫu 

để khai thác thị trường khách.  
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng chiến lược phát 

triển chương trình du lịch 

sinh thái 

Nguyễn Thị 

Vân
Anh

ThS. Nguyễn 

Công Danh

1. Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn. 

2. Đưa ra điều kiện và thực trạng. 

3. Xây dựng chiến lược và chương trình tour mẫu 

để khai thác thị trường khách.  
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng chiến lược phát 

triển chương trình du lịch 

mạo hiểm 

Cao Thị Mỹ Duyên
ThS. Nguyễn 

Công Danh

1. Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn. 

2. Đưa ra điều kiện và thực trạng. 

3. Xây dựng chiến lược và chương trình tour mẫu 

để khai thác thị trường khách.  
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng chiến lược phát 

triển chương trình du lịch 

tâm linh 

Nguyễn Tuyết Minh
ThS. Nguyễn 

Công Danh

1. Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn. 

2. Đưa ra điều kiện và thực trạng. 

3. Xây dựng chiến lược và chương trình tour mẫu 

để khai thác thị trường khách.  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Tiềm năng và định hướng 

phát triển du lịch tỉnh Bạc 

Liêu

Đỗ Hoàng 

Yến 
Phương

ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Tiến hành thực địa địa bàn tỉnh , thu thập một 

số dữ liệu cần thiết để thực hiện đề tài.

2. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học 

phù hợp với hiện trạng vấn đề nghiên cứu để tiến 

hành đánh giá tổng quan và đưa ra đề xuất định 

hướng phát triển trong tương lai cho “du lịch tỉnh 

Bạc Liêu”.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng và giải pháp 

phát triển du lịch sinh thái 

tại rừng ngập mặn Cần 

Giờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phạm Thảo Ly
ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái 

tại rừng ngập mặn Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch 

sinh thái tại Cần Giờ theo hướng bền vững, đảm 

bảo lợi ích kinh tế - xã hội, môi trường.

139

08DHH

D

Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù tại 

Thành phố Cần Thơ

Nguyễn 

Phạm Phương 
Trinh

ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Luận giải cơ sở lý Luận về du lịch, sản phẩm du 

lịch, sản phẩm du lịch đặc thù và vai trò của sản 

phẩm du lịch đặc thù trong phát triển du lịch.

2. Phân tích, đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch 

Tp.Cần Thơ.

3. Bước đầu đề xuất các giải pháp nhằm phát triển 

sản phẩm du lịch đặc thù tại Cần Thơ nhằm phục 

vụ du khách nội địa và nước ngoài.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Tiềm năng và giải pháp 

phát triển du lịch sinh thái 

nông nghiệp bền vững tỉnh 

An Giang

Nguyễn Thị 

Minh 
Châu

ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Du lịch sinh thái nông nghiệp đang là hình thức 

du lịch phổ biến ở các vùng lãnh thổ có lợi thế về 

nông nghiệp như tỉnh An Giang. Thông qua các 

phương nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển 

DLST nông nghiệp tỉnh An Giang.

2. Đề xuất các giải pháp để phát triển DLST nông 

nghiệp bền vững tỉnh An Giang dựa trên cơ sở 

nghiên cứu những lợi thế sẵn có của tỉnh.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù tại 

tỉnh Hà Tĩnh

Lê Hoàng Mỹ Uyên
ThS. Nguyễn 

Đình Tình

`

1.  Luận giải cơ sở lý Luận về du lịch, sản phẩm 

du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù và vai trò của 

sản phẩm du lịch đặc thù trong phát triển du lịch.

2. Phân tích, đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch 

tỉnh Hà Tĩnh.

3. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm 

du lịch đặc thù tại Hà Tĩnh nhằm phục vụ du 

khách nội địa và nước ngoài.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Nghiên cứu điểu kiện phát 

triển du lịch sinh thái tại 

Vườn Quốc gia Côn Đảo, 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trần Ngọc 

Minh 
Thư

ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

phục vụ cho phát triển DLST tại vườn Quốc gia 

Côn Đảo.

2. Đánh giá được thuận lợi, khó khăn cho hoạt 

động DLST tại vườn Quốc gia Côn Đảo.

3. Xây dựng một số mô hình DLST, đề xuất những 

định hướng khai thác DLST bền vững tại vườn 

Quốc gia Côn Đảo.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Nghiên cứu điểu kiện phát 

triển du lịch sinh thái tại 

Vườn Quốc gia Vũ Quang, 

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Nhung

ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1.  Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

phục vụ cho phát triển DLST tại vườn Quốc gia 

Vũ Quang.

2. Đánh giá được thuận lợi, khó khăn cho hoạt 

động DLST tại vườn Quốc gia Vũ Quang.

3. Xây dựng một số mô hình DLST, đề xuất những 

định hướng khai thác DLST bền vững tại vườn 

Quốc gia Vũ Quang.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh doanh lữ 

hành tại công ty cổ phần 

du lịch quốc tế VINA 

GROUP

La Thị Phượng
ThS. Nguyễn 

Đình Tình

 

1. Nghiên cứu các yếu tố để thành lập công ty du 

lịch lữ hành, các văn bản pháp luật ảnh hưởng đến 

hoạt động của công ty.

2. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động 

kinh doanh lữ hành trong nước và quốc tế, đưa ra 

những giải pháp phát triển hiệu quả.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Tiềm năng và định hướng 

phát triển du lịch tỉnh Cà 

Mau

Lê Nguyễn 

Phương
 Trinh 

ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Tiến hành thực địa địa bàn tỉnh Cà Mau, thu 

thập một số dữ liệu cần thiết để thực hiện đề tài. 

2. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học 

phù hợp với hiện trạng vấn đề nghiên cứu để tiến 

hành đánh giá tổng quan và đưa ra đề xuất định 

hướng phát triển trong tương lai cho “du lịch tỉnh 

Cà Mau”.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Nghiên cứu điểu kiện phát 

triển du lịch sinh thái tại 

Vườn Quốc gia Bạch Mã, 

Thừa Thiên Huế

Nguyễn 

Ngọc Hiểu 
Khánh

ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

phục vụ cho phát triển DLST tại vườn Quốc gia 

Bạch Mã.

2. Đánh giá được thuận lợi, khó khăn cho hoạt 

động DLST tại vườn Quốc gia  Bạch Mã..

3. Xây dựng một số mô hình DLST, đề xuất những 

định hướng khai thác DLST bền vững tại vườn 

Quốc gia  Bạch Mã.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù tỉnh 

Kiên Giang

Lê Thị Diễm  Kiều
ThS. Nguyễn 

Đình Tình

 1. Luận giải cơ sở lý Luận về du lịch, sản phẩm 

du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù và vai trò của 

sản phẩm du lịch đặc thù trong phát triển du lịch.

 2. Phân tích, đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch 

tỉnh Kiên Giang.

 3. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù tại Cần Thơ nhằm phục vụ 

du khách nội địa và nước ngoài.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển du 

lịch sinh thái theo hướng 

bền vững tại  rừng tràm 

Trà Sư, tỉnh An Giang

Lê Thị Mỹ Nhân
ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Nghiên cứu tổng quan về du lịch sinh thái rừng 

tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên – tỉnh An Giang.

2. Đáng giá hiện trạng khai thác và sử dụng nguồn 

tài nguyên tại khu du lịch sinh thái tại rừng tràm 

Trà Sư.

3. Nêu ra các định hướng phát triển cho khu du 

lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư.

4. Đưa ra những giải pháp trong công tác phát 

triển du lịch sinh thái tại rừng trà Trà Sư.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán cafe 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Trang

ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Nghiên cứu pháp lý.

2. Nghiên cứu thị trường.

3. Nghiên cứu thực trạng và nội tại doanh nghiệp 

hoặc cá nhân.

4. Nghiên cứu vấn đề tài chính.

5. Nghiên cứu vấn đề sản phẩm, Marketing, nhân 

sự.

6. Xây dựng bảng kế hoạch kinh doanh cụ thể.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

nhà hàng Hàn Quốc
Võ Thị Ánh Hồng 

ThS. Nguyễn 

Đình Tình

1. Nghiên cứu thị trường.

2. Nghiên cứu lựa chọn cách thiết kế, trang trí cho 

nhà hàng.

3. Nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng nhà 

hàng, xây dựng menu.

4. Nghiên cứu pháp lý, trong đó có những quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

5. Nghiên cứu chiến lược marketing và quảng bá 

nhà hàng.

6. Nghiên cứu chiến lược xây dựng đội ngũ nhân 

sự.

7. Xây dựng bảng kế hoạch kinh doanh cụ thể.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển du 

lịch ẩm thực  Huế

Nguyễn Thị 

Hải 
Yến

ThS. Nguyễn Thị 

Thúy Duyên

1. Phân tích tiềm năng du lịch ẩm thực tại Huế.

2. Đánh giá thực trạng du lịch ẩm thực tại Huế.

3. Đưa ra những giải pháp để Phát triển du lịch ẩm 

thực Huế.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển du 

lịch văn hóa  Huế
Võ Thị Diễm Kiều

ThS. Nguyễn Thị 

Thúy Duyên

1. Phân tích tiềm năng du lịch ẩm thực tại Huế.

2. Đánh giá thực trạng du lịch ẩm thực tại Huế.

3. Đưa ra những giải pháp để Phát triển du lịch ẩm 

thực Huế.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù tại 

Quảng Nam

Mai Thi 

Thanh 
Tâm

ThS. Nguyễn Thị 

Thúy Duyên

 

1. Nghiên cứu về lý thuyết sản phẩm du lịch, sản 

phẩm du lịch đặc thù, vai trò của sản phẩm du lịch 

đặc thù trong phát triển du lịch tại Quảng Nam.

 2. Phân tích, đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch 

Quảng Nam

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù tại Quảng Nam.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển bền 

vững du lịch sinh thái tỉnh 

Quảng Bình

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Hân

ThS. Nguyễn Thị 

Thúy Duyên

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về du 

lịch sinh thái, điều kiện phát triển du lịch sinh 

thái; du lịch bền vững - Đánh giá về tiềm năng và 

thực trạng  du lịch sinh thái của Quảng Bình.  

2. Đề xuất, giải pháp phù hợp với thực trạng phát 

triển của du lịch sinh thái Quảng Bình theo hướng 

bền vững.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển bền 

vững du lịch biển Hà Tĩnh

Nguyễn Thị 

Thuy 
Thủy

ThS. Nguyễn Thị 

Thúy Duyên

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về du 

lịch, du lịch biển, điều kiện phát triển du lịch biển; 

du lịch bền vững .                                            2. 

Đánh giá về tiềm năng và thực trạng hoạt động du 

lịch biển của tỉnh Hà Tĩnh.  

3. Đề xuất, giải pháp phù hợp với thực trạng phát 

triển của du lịch biển ở Hà Tĩnh theo hướng bền 

vững.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển du 

lịch văn hóa ở tỉnh Ninh 

Bình

Trương Thị 

Trúc 
Loan

ThS. Nguyễn Thị 

Thúy Duyên

1. Phân tích tiềm năng du lịch văn hóa ở Ninh 

Bình.

2. Đánh giá thực trạng du lịch văn hóa ở Ninh 

BìnhĐưa ra những giải pháp để Phát triển du lịch 

văn hóa Ninh Bình.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Khai thác giá trị di sản văn 

hóa ví, giặm Nghệ Tĩnh 

phục vụ phát triển du lịch

Lê Thị Thu Nguyệt
ThS. Nguyễn Thị 

Thúy Duyên

1. Phân tích tiềm năng.

2. Đánh giá thực trạng di sản.

3. Đề xuất những giải pháp để Phát triển du lịch 

thông qua khai thác giá trị di sản văn hóa ví, giặm 

NT.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù tại 

Bến Tre

Lê Thị Hồng
ThS. Nguyễn Thị 

Thúy Duyên

1. Nghiên cứu về lý thuyết sản phẩm du lịch, sản 

phẩm du lịch đặc thù, vai trò của sản phẩm du lịch 

đặc thù trong phát triển du lịch tại Bến Tre.

2. Phân tích, đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch 

Bến Tre.

3. Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù tại Bến Tre.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển du lịch làng 

nghề ở Ninh Thuận

Võ Thị 

Huyền 
Thúy

ThS. Nguyễn Thị 

Thúy Duyên

1. Phân tích tiềm năng du lịch làng nghề tại Ninh 

Thuận.

2. Đánh giá thực trạng du lịch làng nghề tại Ninh 

Thuận.

3. Đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch 

làng nghề Ninh Thuận.

160

08DHH

D

Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển loại hình du lịch 

Hop on- Hop off ở Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Lê 

Khải 
Minh

ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

1. Tìm hiểu tổng quan về loại dịch vụ xe Hop on - 

Hop off, quá trình phát triển, những lợi thế, khó 

khăn và bài học phát triển. 

2. Tìm hiểu về đặc điểm tài nguyên du lịch ở 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Sự phù hợp với loại hình 

du lịch Hop on - hop off. 

3. Tiềm năng các tuyến du lịch Hop on- Hop off 

của Thành Phố Hồ Chí Minh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển loại hình du lịch 

Trekking tại tỉnh Lâm 

Đồng

Ngô Thị Như Quỳnh
ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

`

1. Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn về trekking 

tour.

2. Đưa ra điều kiện và thực trạng trekking tour tại 

tỉnh Lâm Đồng.

3. Tìm ra giải pháp để phát triển trekking tour tại 

tỉnh Lâm Đồng.

162

08DHH

D

Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển du 

lịch cộng đồng ở buôn 

Ako Dhong

Vi Thị Thu Thủy
ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về 

phát triển du lịch cộng đồng. 

2. Phân tích đánh giá thực trạng du lịch cộng đồng 

ở buôn Ako Dhong (đi thực tế tại buôn). Đề xuất 

các giải pháp.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển đại lý du lịch tại 

nhà (home - based travel 

agent) cho các công ty lữ 

hành trong cách mạng 4.0

Phùng Thị 

Anh 
Đào

ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

1. Tổng quan về các kênh đại lý lữ hành và đại lý 

du lịch tại nhà (home - based travel agent). 

2. Các yếu tố thúc đẩy phát triển kênh đại lý lữ 

hành tại nhà

3. Quy trình  phát triển kênh đại lý. 
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong kinh 

doanh lữ hành - Nghiên 

cứu trường hợp công ty cổ 

phần du lịch SaiGon Star

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Thuận  

1. Xây dựng luận cứ lý thuyết và thực tiễn về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh lữ 

hành. 

2. Phân tích thực trạng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong kinh doanh lữ hành từ năm 2015 đến nay 

tại công ty SaiGon Star. 

3. Đánh giá, đưa ra một số giải pháp nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong kinh doanh lữ hành tại công 

ty SaiGon Star.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển loại hình dịch 

vụ làng du lịch Mỹ Khánh 

đáp ứng nhu cầu khách 

tham quan

Trần Thị Kim Chi
ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

Khảo sát và tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ làng 

Du lịch Mỹ Khánh và các điểm du lịch khác. Tìm 

hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách tham quan. Đề 

xuất loại hình du lịch và địa điểm phù hợp. Đưa ra 

các giải pháp và kế hoạch phát triển loại hình du 

lịch
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Khảo sát và tìm hiểu các 

sản phẩm dịch vụ làng Du 

lịch Mỹ Khánh và các 

điểm du lịch khác. Tìm 

hiểu nhu cầu, thị hiếu của 

khách tham quan. Đề xuất 

loại hình du lịch và địa 

điểm phù hợp. Đưa ra các 

giải pháp và kế hoạch phát 

triển loại hình du lịch

Kho Ry Ah
ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

Thực trạng nghề dệt, đưa ra các nguyên nhân, giải 

pháp để bảo tồn và phát triển nghề dệt
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến chất lượng chương 

trình du lịch chủ động

Nguyễn Thị 

Thùy 
Lam

ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

1. Cơ sở lý thyết

2. Xây dựng mô hình

3. Khảo sát

4. Phân tích

5. Hàm ý quản trị.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

khu du lịch nghỉ dưỡng
Ngô Đức Mạnh

ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

1. Nghiên cứu thị trường (nhu cầu, xu hướng…)

2. Nghiên cứu năng lực doanh nghiệp

3. Phát triển sản phẩm khu du lịch nghỉ dưỡng

4. Lập kế hoạch marketing, phân phối, nhân sự, tài 

chính.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng và giải pháp 

phát triển du lịch tỉnh Phú 

Yên

Nguyễn Thị 

Thúy 
Diệu

ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

1. Khảo sát nhu cầu đi du lịch Phú Yên của du 

khách bằng hình thức online

2. Khảo sát mức độ thu hút khách du lịch đến với 

các điểm đến du lịch tại Phú Yên bằng hình thức 

online.

3. Đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm kích cầu 

phát triển du lịch tỉnh Phú Yên trong những năm 

tiếp theo.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Lập kế hoạch kinh doanh 

lữ hành của Công ty Phú 

Xuân Travel

Nguyễn Nhật Minh
ThS. Phạm Ngọc 

Dũng

1. Xác định được mục tiêu và ý tưởng kinh doanh. 

2. Nghiên cứu, phân tích thị trường. Lập kế hoạch 

cho các bộ phận có liên quan. Kế hoạch thực hiện.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp nhằm phát triển 

du lịch bền vững tại huyện 

đảo Phú Quốc giai đoạn 

2020 – 2025

Đầu Thị Bảo Trân
ThS. Trần Thị 

Xuân Viên

1. Đánh giá tình hình du lịch tại huyện đảo Phú 

Quốc về: số lượt khách, doanh thu về du lịch. 

2. Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của du lịch 

tại huyện đảo Phú Quốc.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp hạn chế tính 

thời vụ trong hoạt động 

kinh doanh du lịch tại tỉnh 

Bình Thuận.

Trần Quốc Huy
ThS. Trần Thị 

Xuân Viên

1. Tìm hiểu tổng quan về du lịch Bình Thuận, lý 

giải tính thời vụ du lịch Việt Nam nói chung và 

Bình Thuận nói riêng. 

2. Đưa ra những hạn chế của tính thời vụ trong 

hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Bình Thuận. 

3. Đề xuất giải pháp hạn chế tính mùa vụ trong 

hoạt động kinh doanh du lịch tại Bình Thuận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

173

08DHH

D

Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng và giải pháp 

nâng cao chất lượng dịch 

vụ của công ty du lịch A, 

tại Phan Thiết

Nguyễn Thái Khiêm
TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết ý định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển loại hình du lịch 

sinh thái ở Tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Lai

TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết ý định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển loại hình du lịch 

mạo hiểm tại Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Phùng Thị 

Thanh 
Trúc

TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định chọn.

2. Đánh giá thực trạng.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng và giải pháp 

phát triển  du lịch ẩm thực 

đường phố tại Vũng Tàu

Nguyễn Thị 

Minh 
Ý

TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết về thương hiệu.

2. Đánh giá thực trạng thương hiệu của công ty du 

lịch.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Thực trạng và giải pháp 

phát triển bền vững du lịch 

ở Cù Lao Chàm tỉnh 

Quảng Nam

Nguyễn Thị 

Thu 
Trang

TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Tìm hiểu loại hình du lịch 

phượt trong giới trẻ hiện 

nay - khảo sát qua một số 

điểm du lịch tiêu biểu tại 

Lâm đồng

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Hân

TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển hoạt 

động du lịch sinh thái tại 

huyện Mộc Hóa, tỉnh Long 

An

Ngô Khánh Duy
TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp phát triển loại 

hình du lịch Homestay 

theo hướng bền vững tại 

khu bảo tồn thiên nhiên 

đất ngập nước Đồng Tháp 

Mười.

Đỗ Thanh Sang
TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Khai thác di tích Miếu Bà 

Chúa Xứ Núi Sam, TP 

Châu Đốc, tỉnh An Giang 

phục vụ phát triển du lịch

Nguyễn 

Hoàng Bảo 
Kiên

TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Đề xuất các giải pháp bảo 

tồn và phát triển sản phẩm 

du lịch đặc thù của tỉnh 

Long An

Võ Thị Thúy Quỳnh
TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp thu hút khách 

du lịch Nội địa trong dịp 

Tết của Công ty lữ hành A

Lê Thị Hồng Yến
TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Giải pháp thu hút khách 

du lịch Quốc tế đến Việt 

Nam của Công ty Cổ phần 

tổ chức dịch vụ Quốc tế A

Nguyễn Việt Anh
TS. Đặng Hữu 

Giang

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Xây dựng chương trình du 

lịch về Võ cổ truyền tỉnh 

Bình Định

Nguyễn 

Ngọc Cẩm
Phương

TS. Thân Trọng 

Thụy

1. Xây dựng những nét đặc trưng có trong võ cổ 

truyền Bình Định để đưa vào du lịch.

 2. Góp phần vào việc phát triển về võ cổ truyền 

nói riêng và phát triển du lịch văn hóa nói chung.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Các nhân tố tác động đến 

ý định mua tour du lịch 

của du khách ở Thành phố 

Hồ Chí Minh

Đoàn Ngọc 

Trà 
My TS. Lưu Tuấn Anh

1. Nghiên cứu lý thuyết hành vi.

2. Phân tích, đánh giá thực trạng của việc mua tour 

du lịch của du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Phân tích kết quả định lượng.

187

08DHH

D

Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Phát triển du lịch bền 

vững tỉnh Lâm Đồng
Đặng Quốc Truyền

ThS. Hồ Thị Diệu 

Hiền

1. Tìm hiểu tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn 

về phát triển du lịch bền vững. 

2. Thực trạng về phát triển du lịch bền vữngtỉnh 

Lâm Đồng. Phân tích các nhân tốtác động đến phát 

triển du lịch bền vững tỉnh Lâm Đồng.

3. Định hướng và giải pháp phát triển du lịch bền 

vững tỉnh Lâm Đồng.
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Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Các nhân tố tác động đến 

ý định chọn điểm đến của 

du khách

Bùi Thanh Ba
ThS. Ngô Đình 

Tâm

1.Nghiên cứu lý thuyết ý định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Các nhân tố tác động đến 

quyết định chọn điểm đến 

của du khách tại Đà Lạt.

Nguyễn Thị 

Quỳnh
Như

ThS. Ngô Đình 

Tâm

1.Nghiên cứu lý thuyết ý định.

2. Đánh giá thực trạng của điểm đến.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Các nhân tố tác động đến 

việc chọn homestay của du 

khách tại Sapa

Nguyễn 

Thanh Hà
Phúc

ThS. Ngô Đình 

Tâm

1. Nghiên cứu lý thuyết quyết định chọn.

2. Đánh giá thực trạng homestay tại SAPA.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Các nhân tố tác động đến 

thương hiệu công ty du lịch

Nguyễn Thị 

Minh 
 Nhã

ThS. Ngô Đình 

Tâm

1. Nghiên cứu lý thuyết về thương hiệu.

2. Đánh giá thực trạng thương hiệu của công ty du 

lịch.

3. Xác định mô hình nghiên cứu.

4. Xác định thang đo nghiên cứu.

5. Phân tích kết quả định lượng và đưa ra hàm ý.
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Đồ án

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

Lữ hành

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của du 

khách nội địa đối với chất 

lượng dịch vụ du lịch tại 

Đà Lạt

Trần Thị Như Quỳnh
ThS. Trần Thị 

Xuân Viên

Nghiên cứu về mức độ hài lòng của du khách nội 

địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại Đà Lạt.
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TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê Acoustic 

KHÔNG GIAN XƯA tại 

đường Tô Hiến Thành, 

phường 14, quận 10, 

Tp.HCM

Dương Thúy An
Ths. Phạm Xuân 

An

Xây dựng kế hoạch kinh doanh : Quán cà phê 

Acoustic KHÔNG GIAN XƯA - Triển khai nội 

dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà phê 

Acoustic KHÔNG GIAN  XƯA
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê trứng Cúc 

Họa Mi tại đường Hoàng 

Sa, P.7, quận 3

Nguyễn Xuân Quyến
Ths. Phạm Xuân 

An

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê trứng 

Ngõ - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh 

doanh Quán cà phê trứng Ngõ



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán trà đạo Thuyền Trà 

Quán tại đường 3/2, quận 

10

Ngô Thị Cẩm Hằng
Ths. Phạm Xuân 

An

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán trà đạo 

Thuyền Trà Quán - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê lô tô “Tiffany 

Show” tại Tp. Hồ Chí 

Minh 

Đặng Ngọc 

Thái
Sang

Ths. Phạm Xuân 

An

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê lô tô 

“Tiffany Show” - Triển khai nội dung thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán cà phê lô tô “Tiffany 

Show”

197

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Hội quán cơm gà Xứ 

Quảng tại đường Nguyễn 

Hoàng, quận Hải Châu, 

Tp. Đà Nẵng

Bùi Thanh Tín
Ths. Phạm Xuân 

An

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Hội quán cà phê 

Chào Mào Quảng Nam - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh Hội quán cà phê Chào 

Mào Quảng Nam
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán coffee & tea Manga 

Anime “Tomo” tại quận 

Tân Phú

Nguyễn Lê 

Trung
Hiếu

1.Ths. Phạm 

Xuân An

2. Ths. Phan Thị 

Cúc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: quán Coffee & 

Tea Manga Anime “Tomo” - Triển khai nội dụng 

thực hiện kế hoạch kinh doanh: quán Coffee & 

Tea Manga Anime “Tomo”
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán bánh xèo miền Tây 

CÔ HAI tại đường D9, 

Phường Tây Thạnh

Huỳnh Yến Nhi

1.Ths. Phạm 

Xuân An

2. Ths. Phan Thị 

Cúc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán bánh xèo 

miền Tây CÔ HAI - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh Quán bánh xèo miền Tây CÔ 

HAI



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

200

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh: 

Cửa hàng đồ uống và thức 

ăn nhanh “drinks and fast 

food"

Phạm Thị Quỳnh

1.Ths. Phạm 

Xuân An

2. Ths. Phan Thị 

Cúc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Cửa hàng đồ uống 

và thức ăn nhanh “drinks and fast food" - Triển 

khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh: Cửa 

hàng đồ uống và thức ăn nhanh “drinks and fast 

food"

201

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán ẩm thực Thái Lan 

SomTum tại 221 Trần 

Hưng Đạo B, Phường 10, 

Quận 5, Tp.HCM

Nguyễn Lê 

Minh
Tài

1.Ths. Phạm 

Xuân An

2. Ths. Phan Thị 

Cúc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Quán ẩm thực 

đường phố món Việt Thái - Triển khai nội dụng 

thực hiện kế hoạch kinh doanh: Quán ẩm thực 

đường phố Việt Thái 

202

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán cafe và chụp hình  

phong cách Nhật Bản 

YUME JAPAN tại 321 

Hồng Bàng, P.11, Q.5, 

TP.HCM

Phạm Thị Thanh

1.Ths. Phạm 

Xuân An

2. Ths. Phan Thị 

Cúc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh  quán cafe và chụp 

hình phong cách Nhật Bản YUME JAPAN - Triển 

khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh  

quán cafe và chụp hình phong cách Nhật Bản 

YUME JAPAN
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán caphe sân thương 

Moonlight, tại lầu 18, 

chung cư HQC, Đường 

Nguyễn Thị Sóc, H. Hóc 

Môn, TP. HCM

Nguyễn Thị 

Thu
Trà

1.Ths. Phạm 

Xuân An

2. Ths. Phan Thị 

Cúc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê sân 

thượng MOONLIGHT - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà phê sân thượng 

MOONLIGHT

204

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán ăn vặt Đà Lạt Dốc 

Sương Mù tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

Trần Đức 

Duy
Anh

Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Tổng quan về kế hoạch kinh doanh Quán ăn vặt 

Đà Lạt Dốc Sương Mù - Xây dựng kế hoạch kinh 

doanh - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Quán ăn vặt Đà Lạt Dốc Sương Mù



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê sân vườn 

TREE HOUSE tại 653 Lê 

Hồng Phong, P.10, Quận 

10

Lưu Thị Ngọc Ánh
Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê sân 

vườn trong nhà TREE HOUSE - Triển khai nội 

dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà phê 

sân vườn trong nhà TREE HOUSE

206

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán Cà phê thú cưng I 

LOVE ALASKA tại 

đường Bờ Bao Tân Thắng, 

P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Lê Trần Như Bảo
Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê thú 

cưng I LOVE ALASKA - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà phê thú cưng I 

LOVE ALASKA
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cafe board game The 

Wofl tại đường Lê Trọng 

Tấn, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú

Mai Doanh Doanh
Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cafe board 

game The Wofl - Triển khai nội dung thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán cafe board game The Wofl

208

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê cổ điển 

Memory Coffee tại đường 

Lý Chính Thắng, Quận 3, 

TP.HCM

Nguyễn 

Huỳnh Khánh
Duy

Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê cổ 

điển Memory Coffee - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà phê cổ điển 

Memory Coffee

209

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cafe Góc 

SNEAKEK tại đường Cù 

Lao – quận Gò Vấp

Nguyễn 

Quang
Huy

Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cafe nghệ 

thuật SNEAKEK - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh Quán cafe nghệ thuật 

SNEAKEK



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Dịch vụ Bếp chung “Share 

– K” tại số 71, đường Tôn 

Thất Thuyết, P.3, Quận 4

Nguyễn Minh Huy
Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Tổng quan về kế hoạch kinh doanh Dịch vụ Bếp 

chung “Share – K” - Xây dựng kế hoạch kinh 

doanh Dịch vụ Bếp chung “Share – K” - Triển 

khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh Dịch 

vụ Bếp chung “Share – K”.
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Cửa Hàng Pizza For U tại 

Quận Tân Phú

Lê Hoàng Khang
Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Cửa Hàng Pizza 

For U - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Cửa Hàng Pizza For U

212

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê không gian 

Hàn ‘Trạm cà phê’

Hỷ Nhựt Minh
Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê 

không gian Hàn ‘Trạm cà phê’ - Triển khai nội 

dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà phê 

không gian Hàn ‘Trạm cà phê’
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán trà sữa nhà làm 

NHÂN TEA tại đường 

Thành Công quận Tân Phú

Nguyễn Vĩ Nhân
Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán trà sữa nhà 

làm NHÂN TEA - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh Quán trà sữa nhà làm NHÂN 

TEA
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Xây dựng mô hình kinh 

doanh quán ăn đặc sản cua 

Cà Mau “Hương Vị Đất 

Mũi” tại quận Tân Bình, 

Tp.HCM

Trần Gia Lâm
Ths. Nguyễn Đức 

Thiên Thư 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán Ăn “Hương 

Vị Đất Mũi” - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán Ăn “Hương Vị Đất Mũi”



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán Strongbow “0 ĐỘ” 

tại đường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

Nguyễn Thị 

Long
Bình

1. Ths. Nguyễn 

Đức Thiên Thư

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán Strongbow 

“0 ĐỘ” - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Quán Strongbow “0 ĐỘ”

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

218

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán trà trái cây thảo mộc 

tại đường Quang Trung, 

quận gò vấp 

Lê Trương 

Ngọc
Như

1. Ths. Nguyễn 

Đức Thiên Thư

2. Ths. Phạm Thị 

Duy Phương

Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán trà trái cây 

thảo mộc - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh quán trà trái cây thảo mộc 
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán Coffee Sách STORY 

Quận Tân Phú

Nguyễn Thị 

Thu
Thủy

1. Ths. Nguyễn 

Đức Thiên Thư

2. Ths. Phạm Thị 

Duy Phương

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán Coffee Sách 

STORY - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Quán Coffee Sách STORY

1. Ths. Nguyễn 

Đức Thiên Thư

2. Ths. Phạm Thị 

Duy Phương 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán nước và đặc 

sản miền Tây "Hồn Quê" - Triển khai nội dụng 

thực hiện kế hoạch kinh doanh Quán nước và đặc 

sản miền Tây "Hồn Quê"

216

Lập kế hoạch kinh doanh 

bia úp ngược Bunny 1999 

Beer tại đường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú

Nguyễn Thị 

Ngọc
Hạnh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán ăn vặt Hàn Quốc (xã 

Bắc Sơn huyện Trảng 

Bom tỉnh Đồng Nai)

Đặng Thị 

Tường
Vi

1. Ths. Nguyễn 

Đức Thiên Thư

2. Ths. Phạm Thị 

Duy Phương

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán ăn vặt Hàn 

Quốc - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Quán ăn vặt Hàn Quốc
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

cà phê cổ điển “ Mộc” 

phong cách Sài Gòn xưa 

tại quận Tân Phú

Đoàn Phạm 

Tường
Vy

1. Ths. Nguyễn 

Đức Thiên Thư

2. Ths. Phạm Thị 

Duy Phương

Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán cà phê ”Nhớ” 

kiểu phong cách xưa theo mô hình phòng, nhà nhỏ 

cổ điển -Triển khai nội dung thực hiện kế hoạch 

kinh doanh quán cà phê cổ điển “ Nhớ”

222

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cocktail và bia sân 

thượng “Max Cocktail & 

Beer” tại tòa nhà BeLand 

Cộng Hòa quận Tân Bình

Huỳnh Bích Hiên
Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cocktail và 

bia sân thượng “Max Cocktail & Beer” - Triển 

khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh 

Quán cocktail và bia sân thượng “Max Cocktail & 

Beer”
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08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán cafe mô hình 

Container The Chiller tại 

đường Nguyễn Gia Trí 

(D2 cũ), quận Bình Thạnh

Lê Nguyễn 

Kim
Hoàn

Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Tổng quan về kế hoạch kinh doanh Quán cà phê 

hoài niệm theo hình thức nhượng quyền “Cộng Cà 

Phê” - Xây dựng kế hoạch kinh doanh - Triển khai 

nội dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà 

phê hoài niệm theo hình thức nhượng quyền 

“Cộng Cà Phê”

224

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cafe hoài niệm “ The 

Old-Timer Cafe” tại quận 3

Lê Thúy Hồng
 Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê hoài 

niệm THE OLD TIMER CAFÉ - Triển khai nội 

dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà phê 

hoài niệm THE OLD TIMER CAFE



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Cửa hàng cà phê - studio 

TÁCH

Nguyễn Cao 

Ái
Khanh

Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Cửa hàng cà phê - 

studio TÁCH - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Cửa hàng cà phê - studio TÁCH

226

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

cửa hàng bánh ngọt 

handmade “Sweet SaiGon”

Lê Thị Mỹ Linh
Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng bánh 

ngọt handmade “Sweet SaiGon” - Triển khai nội 

dung thực hiện kế hoạch kinh doanh cửa hàng 

bánh ngọt handmade “Sweet SaiGon”
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TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê sân thượng 

“Lều"

Nguyễn Thị 

Trúc
Linh

Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê sân 

thượng “LiL” - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán cà phê sân thượng “LiL”
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TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán kem tự chọn 

SWEET HEART

Ngô Thị Thu Ngân
Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán kem tự chọn 

SWEET HEART - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh Quán kem tự chọn SWEET 

HEART
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TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán ăn heathy food 

“Heayup"

Nguyễn Trần 

Trang
Ngọc

Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Tổng quan về kế hoạch kinh doanh quán ăn heathy 

food - Xây dựng và triển khai nội dung thực hiện 

kế hoạch kinh doanh quán ăn heathy food 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán bia, cocktail “The 

Mood” tại Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10, 

TP.HCM

Nguyễn Thị 

Như
Phương

Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán bia, cocktail 

“The Mood” - Triển khai nội dung thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán bia, cocktail “The Mood”
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Rooftop Café Altis

Nguyễn Thị 

Bích
Loan

Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán cà phê sân 

thượng - Triển khai nội dung thực hiện kế hoạch 

kinh doanh quán cà phê sân thượng
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán Cafe văn phòng tại 

đường Nguyễn thị minh 

khai quận 1

Nguyễn 

Phạm Triều
Vân

Ths. Nguyễn Thị 

Thuý Vinh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán Cafe văn 

phòng - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Quán Cafe văn phòng
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán cafe cốt dừa trân 

châu LYNH

Nguyễn Thị 

Thì
Linh

1. Ths. Nguyễn 

Thị Thuý Vinh

2. Ths. Phương 

Thị Ngọc Mai

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Cửa hàng bánh 

handmade SWEET BAKERY - Triển khai nội 

dung thực hiện kế hoạch kinh doanh Cửa hàng 

bánh handmade SWEET BAKERY.
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê sách Mbook 

Coffee

Nguyễn Thị 

Quỳnh
Mai

1. Ths. Nguyễn 

Thị Thuý Vinh

2. Ths. Phương 

Thị Ngọc Mai

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê sách 

Hub Book - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán cà phê sách Hub Book



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán sinh tố Strong Fruit 

tại đường Lê Trọng Tấn, 

Q.Tân Phú

Trần Thị 

Quỳnh
Như

1. Ths. Nguyễn 

Thị Thuý Vinh

2. Ths. Phương 

Thị Ngọc Mai

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán sinh tố 

Strong Fruit - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán sinh tố Strong Fruit

236

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán kem tươi (Cool and 

Cooler)

Đặng Thị 

Ngọc
Phụng

1. Ths. Nguyễn 

Thị Thuý Vinh

2. Ths. Phương 

Thị Ngọc Mai

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Quán kem tươi 

(Cool and Cooler) - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh : Quán kem tươi (Cool and 

Cooler)
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán trà trái cây TEA MIX

Nguyễn Thị 

Hồng
Sương

1. Ths. Nguyễn 

Thị Thuý Vinh

2. Ths. Phương 

Thị Ngọc Mai

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán trà trái cây - 

Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh 

doanh Quán trà trái cây
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê thú cưng 

CAT&DOG tại P.Tây 

Thạnh, Q.Tân Phú 

Nguyễn Thị 

Mỹ
Luôn

1. Ths. Nguyễn 

Thị Thuý Vinh

2. Ths. Phương 

Thị Ngọc Mai

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê thú 

cưng CAT&DOG - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh Quán cà phê thú cưng 

CAT&DOG
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán Cafe Trứng Khăn 

Rằn tại đường Lê Văn Sỹ, 

Quận Tân Bình

Nguyễn 

Hoàng
Nguyên

Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Quán Cafe 

Acoustic - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh: Quán Cafe Acoustic



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán Tokbokki tại Quận 

9, TP. HCM

Phạm Linh Giang
Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán Tokbokki - 

Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh 

doanh Quán Tokbokki 
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê nhà cổ “Tĩnh 

Coffee” tại Đường Phan 

Xích Long, Quận Phú 

Nhuận

Hà Thị Thảo Kha
Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Tổng quan về kế hoạch kinh doanh Quán cà phê - 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê - 

Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh 

doanh Quán cà phê nhà cổ “Mộc Coffee”
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê sạch ÚT LAN

Nguyễn Thị 

Ngọc
Lan

Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê sạch 

ÚT LAN - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Quán cà phê sạch ÚT LAN
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán ăn eat clean Fast 

Fresh tại đường Điện Biên 

Phủ, Q. Bình Thạnh 

Phạm Lê Ngân
Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh Quán  ăn eat clean Fast 

Fresh tại đường Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh  - 

Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh 

doanh quán  ăn eat clean Fast Fresh tại đường 

Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh 
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán coffee trứng NÔNG 

TRẠI CỦA MÈO

Trần Thị Vân Anh
Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh Quán coffee trứng NÔNG 

TRẠI CỦA MÈO - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh Quán coffee trứng NÔNG 

TRẠI CỦA MÈO



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán coffee sân vườn HỒI 

XƯA tại Khu Thảo Điền, 

quận 2

Nguyễn Thị Huệ
Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê sân 

vườn HỒI XƯA - Triển khai nội dung thực hiện 

kế hoạch kinh doanh Quán cà phê sân vườn HỒI 

XƯA
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê nhà cổ 

KHÚC BAN CHIỀU tại 

quận Phú Nhuận

Nguyễn Thị 

Ngọc
Diễm

Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê nhà 

cổ KHÚC BAN CHIỀU - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà phê nhà cổ 

KHÚC BAN CHIỀU
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Foodtruck đồ ăn vặt tổng 

hợp NHĂM NHĂM tại 

Công viên nóc hầm Thủ 

Thiêm

Lê Thị Ngọc Lệ
Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Foodtruck NHĂM 

NHĂM - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Foodtruck NHĂM NHĂM
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán thức uống giảm cân 

GREEN FRUITS tại 004 

Lô A, chung cư Bàu Cát 2, 

phường 10, Q. Tân Bình

Nguyễn Thị 

Thanh
Nhã

Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán thức uống 

giảm cân GREEN FRUITS - Triển khai nội dụng 

thực hiện kế hoạch kinh doanh Quán thức uống 

giảm cân GREEN FRUITS
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán ẩm thực chay “Sen 

Việt”

Nguyễn Thị 

Trà
My

Ths. Trần Thị 

Xuân Viên 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán chay “Sen 

Việt” - Triển khai nội dung và thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Quán chay “Sen Việt”



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cafe “White Nife”
Trần Khôi Nguyên

1. Ths. Trần Thị 

Xuân Viên

2. Ths. Phạm Thị 

Thắm

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê 24/24 

White Nife - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán cà phê 24/24
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán kem tươi MIO ICE 

CREAM

Trần Thị Nguyên

1. Ths. Trần Thị 

Xuân Viên

2. Ths. Phạm Thị 

Thắm

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán kem tươi 

MIO ICE CREAM - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh Quán kem tươi MIO ICE 

CREAM
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán trà - bánh ngọt KHU 

VƯỜN NHỎ tại đường 

Hoa Sữa, quận Phú Nhuận

Vũ Thanh Nhi

1. Ths. Trần Thị 

Xuân Viên

2. Ths. Phạm Thị 

Thắm

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán trà - bánh 

ngọt KHU VƯỜN NHỎ - Triển khai nội dụng 

thực hiện kế hoạch kinh doanh Quán trà-bánh ngọt 

KHU VƯỜN NHỎ 
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán cà phê sách THE 

LIBRARY COFFEE tại 

18A Cộng Hòa, Quận Tân 

Bình TP.HCM

Trịnh Thị 

Kim
Oanh

1. Ths. Trần Thị 

Xuân Viên

2. Ths. Phạm Thị 

Thắm

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Quán cà phê sách 

THE LIBRARY COFFEE - Triển khai nội dụng 

thực hiện kế hoạch kinh doanh: Quán cà phê sách 

THE LIBRARY COFFEE
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán caphe phong cách 

vườn xưa tại đường 

Nguyễn Ảnh Thủ, H. Hóc 

Môn, TP. HCM 

Trần Thị 

Quỳnh
Trang

1. Ths. Trần Thị 

Xuân Viên

2. Ths. Phạm Thị 

Thắm

Xây dựng kế hoạch kinh doanh  quán caphe phong 

cách vườn xưa tại đường Nguyễn Ảnh Thủ, H. 

Hóc Môn, TP. HCM  - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh  quán caphe phong cách 

vườn xưa tại đường Nguyễn Ảnh Thủ, H. Hóc 

Môn, TP. HCM



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán trà chanh GÓC PHỐ
Phạm Thị Hồng

1. Ths. Trần Thị 

Xuân Viên

2. Ths. Phạm Thị 

Thắm

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán trà chanh 

GÓC PHỐ - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán trà chanh GÓC PHỐ
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán The smoothies and 

friends tại đường Đồng 

Đen, quận Tân Bình

Đặng Trần 

Duy
Lâm

Ths. Huỳnh Thị 

Bích Ngọc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán The 

smoothies and friends - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh quán The smoothies and 

friends
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán kem kẹp đường phố 

CLAMP ICE CREAM tại 

đường Lê Văn Quới quận 

Bình Tân

Trần Thị Thu Thương
Ths. Huỳnh Thị 

Bích Ngọc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán kem kẹp 

đường phố CLAMP - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh Quán kem kẹp đường 

phố CLAMP tại đường Lê Văn Quới quận Bình 

Tân
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán trà sữa và bánh ngọt 

May Milk Tea tại đường 

Nguyễn Sơn, P.5, Quận 

Gò Vấp

Võ Thị Mến
Ths. Huỳnh Thị 

Bích Ngọc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán trà sữa La Cà 

- Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh 

doanh  quán trà sữa La Cà
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán trà Mót Hội An tại 

số 300 Tây Thạnh, phường 

Tây Thạnh, Q.Tân Phú

Nguyễn 

Hoàng Yến
Nhi

Ths. Huỳnh Thị 

Bích Ngọc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán trà Mót Hội 

An - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh 

doanh Quán trà Mót Hội An



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán cà phê truyện TĨNH 

COFFEE tại đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

P.5, Quận 3

Nguyễn 

Thành
Trung

Ths. Huỳnh Thị 

Bích Ngọc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê 

truyện TĨNH - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán cà phê truyện TĨNH
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán ăn ẩm thực Bình 

Định " Nẫu ơi "  tại quận 

Tân Phú, TPHCM

Lê Hoàng Mỹ Duyên
Ths. Huỳnh Thị 

Bích Ngọc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán ăn đặc sản 

Bình Định " Nẫu ơi" - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh Quán ăn đặc sản Bình 

Định
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Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán trà sữa thú cưng Tea 

Moew tại đường 201 Ba 

Cu, P.1, TP Vũng Tàu

Phạm Công Duy
Ths. Huỳnh Thị 

Bích Ngọc

Xây dựng kế hoạch kinh doanh:quán trà sữa thú 

cưng Tea Moew tại đường Lê Trọng Tấn, Q. Tân 

Phú, TP. HCM. - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh: quán trà sữa thú cưng Tea 

Moew tại đường Lê Trọng Tấn, Q. Tân Phú, TP. 

HCM.

263

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán cua vỉa hè LiO tại 

184 Nguyễn Thượng 

Hiền,Phường 

4,Q.3,TPHCM

Hoàng Kim Anh
Ths. Trần Thị 

Thu Hương

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Quán cua vỉa hè 

LiO - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh 

doanh: Quán cua vỉa hè LiO

264

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán DIMSUM Haoz 

Haoz tại đường Võ Thị 

Sáu, huyện Đất Đỏ, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu

Lê Hoàng Lan Anh
Ths. Trần Thị 

Thu Hương

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán DIMSUM 

Haoz Haoz - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán DIMSUM Haoz Haoz 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

265

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Tiệm bánh handmade 

Cookie’s House tại đường 

77 Lê Lợi, P.14, Quận Gò 

Vấp

Nguyễn Thị 

Duyên
Anh

Ths. Trần Thị 

Thu Hương

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Tiệm bánh 

handmade Cookie’s House - Triển khai nội dụng 

thực hiện kế hoạch kinh doanh: Tiệm bánh 

handmade Cookie’s House

266

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

cửa hàng Beefsteak 

Teppanyaki tại đường 

Phạm Hồng Thái, phường 

Bến Thành, quận 1, TP 

HCM

Phạm Quốc Hùng
Ths. Trần Thị 

Thu Hương

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Cửa hàng 

Beefsteak Teppanyaki - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh: Cửa hàng Beefsteak 

Teppanyaki

267

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán bánh ngọt Handmade 

“MI”

Bùi Thị Hằng Mi
Ths. Trần Thị 

Thu Hương

 Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán bánh ngọt 

Handmade MI - Triển khai nội dung thực hiện kế 

hoạch kinh doanh quán bánh ngọt Handmade MI

268

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán ăn vặt “HOA 

HƯỚNG DƯƠNG”

Nguyễn Thị Minh
Ths. Trần Thị 

Thu Hương

Tổng quan về kế hoạch kinh doanh Quán ăn vặt 

“HOA HƯỚNG DƯƠNG” - Xây dựng kế hoạch 

kinh doanh - Triển khai nội dung thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán ăn vặt “HOA HƯỚNG 

DƯƠNG”

269

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán ăn bún cá Nha Trang 

Gió Biển

Lương Thị 

Hồng
Thắm

Ths. Trần Thị 

Thu Hương

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán ăn sáng - 

Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh 

doanh Quán ăn sáng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

270

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán ăn vặt Small City tại 

đường Hậu Giang, Quận 6

Nguyễn Thị 

Ngọc
Anh

Ths. Đặng Thuý 

Mùi

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán ăn vặt Small 

City - Triển khai nội dung thực hiện kế hoạch kinh 

doanh Quán ăn vặt Small City

271

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán nhậu “Nhậu Phải 

Say!“ quận Bình Thạnh

Nguyễn Hạ 

Dũ
Hà

Ths. Đặng Thuý 

Mùi

Tổng quan về kế hoạch kinh doanh Quán nhậu - 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán nhậu - Triển 

khai nội dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh 

Quán nhậu

272

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán nhậu sân thượng 

Over9! tại đường Tân Kì 

Tân Quí, quận Tân Phú

Võ Thanh Huy
Ths. Đặng Thuý 

Mùi

Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán nhậu sân 

thượng Over9! - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh quán nhậu sân thượng Over9!

273

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán phở "Xuyên Đêm” 

tại Hồng Bàng, Quận 5

Huỳnh Tiểu Nguyên
Ths. Đặng Thuý 

Mùi

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán phở ‘Xuyên 

Đêm’ - Triển khai nội dung và thực hiện kế hoạch 

kinh doanh Quán phở “Xuyên Đêm”

274

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán bia (Feel Ur Soul) tại 

Cư Xá Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Chu Bảo Nhi
Ths. Đặng Thuý 

Mùi

Tổng quan về kế hoạch kinh doanh quán bia và 

các thức uống khác - Xây dựng kế hoạch kinh 

doanh quán bia và các thức uống khác - Triển khai 

nội dung thực hiện kế hoạch kinh doanh quán bia 

và các thức uống khác 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

275

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

cửa hàng thức ăn nhanh gà 

rán PSF (P School & 

Foods), tại Đường S11, 

Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Tp. HCM

Lê Thế Phong
Ths. Đặng Thuý 

Mùi

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Cửa hàng thức ăn 

nhanh gà rán PSF - Triển khai nội dụng thực hiện 

kế hoạch kinh doanh: Cửa hàng thức ăn nhanh gà 

rán PSF

276

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán mì Quảng Phú 

Chiêm HƯƠNG QUẢNG 

tại đường Thiên Phước 

quận Tân Bình

Đỗ Thị Thắng
Ths. Đặng Thuý 

Mùi

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán mì Quảng 

Phú Chiêm HƯƠNG QUẢNG - Triển khai nội 

dụng thực hiện kế hoạch kinh doanh Quán mì 

Quảng Phú Chiêm HƯƠNG QUẢNG

277

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh: 

Tiệm trà trái cây NHÀ tại 

đường Tân Sơn Nhì

Huỳnh Như
Ths. Trần Thị 

Phương Kiều

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Tiệm trà trái cây 

NHÀ - Triển khai nội dụng thực hiện kế hoạch 

kinh doanh: Tiệm trà trái cây NHÀ

278

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán cà phê địa danh 

PLEIKU XƯA tại đường 

Hai Bà Trưng

Nguyễn 

Thanh
Tân

Ths. Trần Thị 

Phương Kiều

Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán cà phê địa 

danh PLEIKU XƯA - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh quán cà phê địa danh 

PLEIKU XƯA

279

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cafe acoustic The 

Dreamers tại quận Phú 

Nhuận

Trần Thị Kim Thanh
Ths. Trần Thị 

Phương Kiều

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cafe acoustic 

The Dreamers - Triển khai nội dung thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán cafe acoustic The 

Dreamers



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

280

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán bún Song Thằn xứ 

nẩu tại đường Sư Vạn 

Hạnh quận 10

Nguyễn Thị 

Linh
Thư

Ths. Trần Thị 

Phương Kiều

Xây dựng kế hoạch kinh doanh : Quán cà bún 

Song Thằn - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh Quán bún Song Thằn

281

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

quán chè THẢO MỘC 

ĐÀI LOAN tại đường Tô 

Hiến Thành, phường 10, 

quận 10

Nguyễn Thị 

Kim
Thuỷ

Ths. Trần Thị 

Phương Kiều

Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán chè thảo mộc 

ĐÀI LOAN - Triển khai nội dụng thực hiện kế 

hoạch kinh doanh quán chè thảo mộc ĐÀI LOAN

282

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán ăn đặc sản Lươn 

Đồng Xứ Nghệ-RUỘNG 

QUÁN tại đường Sư Vạn 

Hạnh , quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Tuấn Tú
Ths. Trần Thị 

Phương Kiều

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán ăn đặc sản 

Lươn Đồng Xứ Nghệ-RUỘNG QUÁN - Triển khai 

nội dung thực hiện kế hoạch kinh doanh  Quán ăn 

đặc sản Lươn Đồng Xứ Nghệ- RUỘNG QUÁN

283

08DHQ

TDVN

H

Quản trị 

nhà hàng 

và dịch 

vụ ăn 

uống

Lập kế hoạch kinh doanh 

Quán cà phê kiểu Âu EU 

Coffee & Tea tại đường Lê 

Văn Sỹ quận Tân Bình 

Trịnh Hoài Tú
Ths. Trần Thị 

Phương Kiều

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quán cà phê kiểu 

Âu EU Coffee & Tea - Triển khai nội dụng thực 

hiện kế hoạch kinh doanh Quán cà phê kiểu Âu 

EU Coffee & Tea 

1 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải giết 

mổ gia súc, công suất 900 

m³/ngày đêm

Bùi Trần 

Long
Bảo

Ngô Thị Thanh 

Diễm

1.Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế.

2. Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý. 

3. Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ 

công nghệ đề xuất.

   KHOA: KHOA HỌC ỨNG DỤNG



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

2 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải mía 

đường, công suất 700m3/ 

ngày. đêm

Nguyễn Thị 

Trúc
Linh

Ngô Thị Thanh 

Diễm

1.Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế.

2. Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý. 

3. Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ 

công nghệ đề xuất.

3 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải chế 

biến thuỷ hải sản đông 

lạnh, công suất 500 

m3/ngày.đêm

Nguyễn Thị 

Trà
Mỵ

Ngô Thị Thanh 

Diễm

1.Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế.

2. Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý. 

3. Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ 

công nghệ đề xuất.

4 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải dệt 

nhuộm của Công ty TNHH 

Liên Doanh Dệt Nhuộm 

Việt Hồng. Công suất 800 

m3/ngày.đêm

Nguyễn Thị 

Mỹ
Phượng

Ngô Thị Thanh 

Diễm

1.Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế.

2. Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý. 

3. Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ 

công nghệ đề xuất.

5 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sản 

xuất giấy cho Công ty Cổ 

Phần giấy An Bình. Công 

suất 800 m3/ngày.đêm

Lê Ánh Tuyết
Ngô Thị Thanh 

Diễm

1.Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế.

2. Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý. 

3. Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ 

công nghệ đề xuất.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

6 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất bột 

ngọt công suất 250 

m3/ngày.

Dương Thúy Huỳnh Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

bột ngọt công suất 250 m3/ngày”, được thực hiện 

với mông muốn góp phần tìm ra các giải pháp 

thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy sản 

xuất bột ngọt. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và hiện 

trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất bột ngọt; Tính 

toán và thiết kế các công trình đơn vị theo phương 

án đã chọn; cũng như khai toán chi phí xây dựng 

và vận hành của hệ thống xử lý nước thải thiết góp 

phần giải quyết vấn đề môi trường Việt Nam 

hướng đến phát triền bền vững.

7 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải bột giấy công 

suất 750m3/ngày

Lâm Thị Mỹ Duyên Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

bột giấy công suất 750 m3/ngày”, được thực hiện 

với mông muốn góp phần tìm ra các giải pháp 

thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy sản 

xuất bột giấy. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và hiện 

trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất bột giấy; Tính 

toán và thiết kế các công trình đơn vị theo phương 

án đã chọn; cũng như khai toán chi phí xây dựng 

và vận hành của hệ thống xử lý nước thải thiết góp 

phần giúp Việt Nam phát triển theo hướng xanh 

sạch.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

8 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất bánh 

kẹo, công suất 250 

m3/ngày

Phạm Phan 

Xuân
Giao Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

bánh kẹo công suất 250 m3/ngày”, được thực hiện 

với mông muốn góp phần tìm ra các giải pháp 

thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy sản 

xuất bánh kẹo. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và 

hiện trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất bánh 

kẹo; Tính toán và thiết kế các công trình đơn vị 

theo phương án đã chọn; cũng như khai toán chi 

phí xây dựng và vận hành của hệ thống xử lý nước 

thải thiết góp phần giúp Việt Nam phát triển theo 

hướng trong sạch, vững mạnh.

9 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải mía đường, Q = 

400 m3/ngày

Đào Chánh Trí Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

mía đường công suất 400 m3/ngày”, được thực 

hiện với mông muốn góp phần tìm ra các giải pháp 

thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy sản 

xuất mía đường. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và 

hiện trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất mía 

đường; Tính toán và thiết kế các công trình đơn vị 

theo phương án đã chọn; cũng như khai toán chi 

phí xây dựng và vận hành của hệ thống xử lý nước 

thải thiết góp phần giúp Việt Nam phát triển theo 

hướng trong sạch, vững mạnh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

10 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải chế biến cao su 

công suất 300m3/ngày

Dương Nhất Thống Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy 

chế biến cao su công suất 300 m3/ngày”, được 

thực hiện với mông muốn góp phần tìm ra các giải 

pháp thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy 

chế biến cao su. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và 

hiện trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất bột ngọt; 

Tính toán và thiết kế các công trình đơn vị theo 

phương án đã chọn; cũng như khai toán chi phí 

xây dựng và vận hành của hệ thống xử lý nước 

thải thiết góp phần giải quyết vấn đề môi trường 

Việt Nam hướng đến phát triền bền vững.

11 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt khu 

nhà ở

 và dịch vụ thương mại 

Bình An công suất 800 

m3/ngày đêm

Trần Thanh Ngân
Nguyễn Tấn 

Phong

 

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

khu nhà ở

 và dịch vụ thương mại Bình An công suất 800 

m3/ngày đêm”, được thực hiện với mong muốn 

góp phần tìm ra các giải pháp thích hợp để xử lý 

nguồn nước thải sinh hoạt từ khu nhà ở và dịch vụ 

thương mại. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và hiện 

trạng ô nhiễm về nước thải sinh hoạt; Tính toán và 

thiết kế các công trình đơn vị theo phương án đã 

chọn; cũng như khai toán chi phí xây dựng và vận 

hành của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt góp 

phần giải quyết vấn đề môi trường Việt Nam 

hướng đến phát triền bền vững.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

12 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt khu 

nhà ở cao tầng

 Hoàng Nam công suất 

800 m3/ngày đêm

Nguyễn 

Hoàng Cẩm
Tiên

Nguyễn Tấn 

Phong

 

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

khu nhà ở cao tầng

 Hoàng Nam công suất 800 m3/ngày đêm”, được 

thực hiện với mong muốn góp phần tìm ra các giải 

pháp thích hợp để xử lý nguồn nước thải sinh hoạt 

từ khu nhà ở cao tầng . Qua đó, đề tài đã Tổng 

quan và hiện trạng ô nhiễm về nước thải sinh hoạt; 

Tính toán và thiết kế các công trình đơn vị theo 

phương án đã chọn; cũng như khai toán chi phí 

xây dựng và vận hành của hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt góp phần giải quyết vấn đề môi 

trường Việt Nam hướng đến phát triền bền vững.

13 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lí 

nước thải sinh hoạt thị trấn 

Trảng Bom công suất 

1000 m3/ngày đêm

Lâm Đình Văn
Nguyễn Tấn 

Phong

 

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

thị trấn Trảng Bom công suất 1000 m3/ngày đêm”, 

được thực hiện với mong muốn góp phần tìm ra 

các giải pháp thích hợp để xử lý nguồn nước thải 

sinh hoạt từ khu nhà ở cho 1 thị trấn. Qua đó, đề 

tài đã Tổng quan và hiện trạng ô nhiễm về nước 

thải sinh hoạt; Tính toán và thiết kế các công trình 

đơn vị theo phương án đã chọn; cũng như khai 

toán chi phí xây dựng và vận hành của hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt góp phần giải quyết vấn đề 

môi trường Việt Nam hướng đến phát triền bền 

vững.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

14 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt khu 

dân cư

 thị trấn Long Thành công 

suất 1.000 m3/ngày.đêm

Nguyễn Thị 

Hồng
Yến

Nguyễn Tấn 

Phong

 

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

thị trấn Long Thành công suất 1000 m3/ngày 

đêm”, được thực hiện với mong muốn góp phần 

tìm ra các giải pháp thích hợp để xử lý nguồn nước 

thải sinh hoạt từ khu nhà ở cho 1 thị trấn. Qua đó, 

đề tài đã Tổng quan và hiện trạng ô nhiễm về nước 

thải sinh hoạt; Tính toán và thiết kế các công trình 

đơn vị theo phương án đã chọn; cũng như khai 

toán chi phí xây dựng và vận hành của hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt góp phần giải quyết vấn đề 

môi trường Việt Nam hướng đến phát triền bền 

vững.

15 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải thủy 

sản với công suất  

1200M3/Ngày. Đêm

Lê Nhựt Bình
Phan Quang Huy 

Hoàng

1. Tổng quan nước thải thủy sản và các phương 

pháp xử lý.

2. Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

thủy sản.

3. Tính toán các công trình đơn vị.

4. Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản 

vẽ.

16 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải giết 

mổ gia súc với công suất  

800M3/Ngày. Đêm

Nguyễn Vũ 

Kim
Huyền

Phan Quang Huy 

Hoàng

1. Tổng quan nước thải giết mổ gia súc và các 

phương pháp xử lý.

2. Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải  

giết mổ gia súc.

3. Tính toán các công trình đơn vị.

4. Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản 

vẽ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

17 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sinh 

hoạt với quy mô  8.000 

Dân

Trần Nguyễn 

Minh
Chiến

Phan Quang Huy 

Hoàng

1. Tổng quan nước thải sinh hoạt và các phương 

pháp xử lý.

2. Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

sinh hoạt.

3. Tính toán các công trình đơn vị.

4. Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản 

vẽ.

18 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải bia 

với công suất  

1000M3/Ngày .Đêm

Nguyễn Hữu Trung
Phan Quang Huy 

Hoàng

1. Tổng quan nước thải bia và các phương pháp xử 

lý.

2. Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

bia.

3. Tính toán các công trình đơn vị.

4. Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản 

vẽ.

19 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sinh 

hoạt với công suất  

500M3/Ngày. Đêm

Hà Vũ Minh Thư
Phan Quang Huy 

Hoàng

1. Tổng quan nước thải sinh hoạt và các phương 

pháp xử lý.

2. Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

sinh hoạt.

3. Tính toán các công trình đơn vị.

4. Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản 

vẽ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

20 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải dệt 

nhuộm, công suất 

1100m3/ngày đêm

Quách Văn Hiền Trần Đức Thảo

1. Tổng quan ngành dệt nhuộm và đặt tính nước 

thải dệt nhuộm.

2. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải 

dệt nhuộm và một số công nghệ đang áp dụng.

3. Đề xuất phương án xử lý khả thi đối với đặc 

tính nước thải dệt nhuôm.

4. Tính toán công nghệ, chi phí.

5. Bố trí hệ thống trên bản vẽ cad.

21 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải 

ngành giết mổ gia súc 

công suất 500 

m3/ngày.đêm

Nguyễn 

Phước Hồng
Ngọc Trần Đức Thảo

1. Tổng quan ngành giết mổ và đặt tính nước thải 

giết mổ gia súc.

2. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải 

giết mổ gia súc và một số công nghệ đang áp dụng.

3. Đề xuất phương án xử lý khả thi đối với đặc 

tính nước thải giết mổ gia súc.

4. Tính toán công nghệ, chi phí.

5. Bố trí hệ thống trên bản vẽ cad.

22 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sinh 

hoạt khu cao ốc văn phòng 

- khu Đô thị mới Thủ 

Thiêm, công suất 400 

m3/ngày đêm

Huỳnh Thu Thủy Trần Đức Thảo

1. Tổng quan nước thải sinh hoạt và nước thải sinh 

hoạt khu cao ốc văn phòng - Khu đô thị mới Thủ 

Thiên.

2. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải 

sinh hoạt và một số công nghệ đang áp dụng.

3. Đề xuất phương án xử lý khả thi đối với đặc 

tính nước thải sinh hoạt khu cao ốc văn phòng - 

khu đô thị mới Thủ Thiên.

4. Tính toán công nghệ, chi phí.

5. Bố trí hệ thống trên bản vẽ cad.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

23 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải nhà 

máy sản xuất bia, công 

suất 400m3/ngày đêm

Lê Minh Trang Trần Đức Thảo

1. Tổng quan ngành bia và đặt tính nước thải bia.

2. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải 

bia và một số công nghệ đang áp dụng.

- Đề xuất phương án xử lý khả thi đối với đặc tính 

nước thải bia.

- Tính toán công nghệ, chi phí.

- Bố trí hệ thống trên bản vẽ cad.

24 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Nghiên cứu hiệu quả & 

Thu hồi khí sinh học của 

quá trình phân huỷ hỗn 

hợp NTSH & Rác thải HC 

bằng bể SH màng kỵ khí 

có sử dụng quá trình gia 

nhiệt.

Bùi Kim Thủy
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài  ảnh hưởng của nhiệt độ tới thu hồi khí sinh 

học của quá trình phân huỷ hỗn hợp NTSH & Rác 

thải HC bằng bể SH màng kỵ khí trong bể UASB.

25 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải của 

nhà máy chế biến cá basa 

Hùng Vương, khu công 

nghiệp Mỹ Tho, công suất 

1000 m3/ngày đêm

Võ Nhật Hào
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

của nhà máy chế biến cá basa, tính toán các công 

trình đơn vị và thể hiện trên bản vẽ bằng phần 

mềm autocad.

26 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải dệt 

nhuộm Cty TNHH N 

JOMU TEXTILE - KCN 

Long Thành , công suất 

1200M³/Ngày. đêm 

Phan Thị Kim Duyên
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

dệt nhuộm, tính toán các công trình đơn vị và thể 

hiện trên bản vẽ bằng phần mềm autocad.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

27 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải cho 

trang trại chăn nuôi heo 

Nhơn Tân, Bình Định, 

công suất 450m3/ngày.đêm

Trần Hồ Bảo An
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

chăn nuôi heo, tính toán các công trình đơn vị và 

thể hiện trên bản vẽ bằng phần mềm autocad.

28 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lí nước thải chế 

biến bột cá công ty TNHH 

KOVIE VINA, công suất 

300m3/ngày đêm

Nguyễn 

Thành
Đạt

Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

chế biến bột cá, tính toán các công trình đơn vị và 

thể hiện trên bản vẽ bằng phần mềm autocad.

29 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sinh 

hoạt cho khu dân cư Võ 

Minh đức, TP. Bình 

Dương, công suất 850m3. 

Ngày. Đêm

Phạm Tuân
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

sinh hoạt, tính toán các công trình đơn vị và thể 

hiện trên bản vẽ bằng phần mềm autocad.

30 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải dệt 

nhuộm công suất 2000 

m3/ngày

Nguyễn Trịnh Thiện
Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải ngành dệt nhuộm và các 

phương pháp xử lý.

Đặc tính nước thải dệt nhuộm, yêu cầu xử lý và đề 

xuất công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

31 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải 

KCN tập trung công suất 

1500 m3/ngày

Lưu Phạm 

Hữu
Nhân

Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải KCN và các phương pháp xử 

lý.

Đặc tính nước thải KCN, yêu cầu xử lý và đề xuất 

công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định

32 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải bia 

công suất 1000 m3/ngày

Hồ Thanh 

Hoài
Tú

Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải bia và các phương pháp xử lý.

Đặc tính nước thải bia, yêu cầu xử lý và đề xuất 

công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định

33 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải thủy 

sản công suất 500 m3/ngày

Nguyễn 

Thanh
Quốc

Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải ngành thủy sản và các 

phương pháp xử lý.

Đặc tính nước thải thủy sản, yêu cầu xử lý và đề 

xuất công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định

34 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải khu 

dân cư công suất 1000 

m3/ngày

Lại Trung Thuận
Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải ngành sinh hoạt và các 

phương pháp xử lý.

Đặc tính nước thải sinh hoạt, yêu cầu xử lý và đề 

xuất công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

35 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá tải lượng phát 

thải và tiềm năng thu hồi 

năng lượng từ bãi chôn lấp 

chất thải rắn Bàu Cạn, tỉnh 

Đồng Nai trong giai đoạn 

2020 – 2030

Lê Thị Vân Anh
Trương Thị Diệu 

Hiền

Tìm hiểu về phần mềm Enlandfill 2019: Cách sử 

dụng mô hình và tình hình ứng dụng của phần 

mềm trên thế giới và trong nước. Thu thập, phân 

tích và đánh giá các dữ liệu liên quan đến khu vực 

xung quanh bãi chôn lấp Bàu Cạn.

36 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá tải lượng phát 

thải và tiềm năng thu hồi 

năng lượng từ bãi chôn lấp 

chất thải rắn Bàu Cạn, tỉnh 

Đồng Nai trong giai đoạn 

2020 – 2030

Lê Thị Thùy Dung
Trương Thị Diệu 

Hiền

Tìm hiểu về phần mềm Enlandfill 2019: Cách sử 

dụng mô hình và tình hình ứng dụng của phần 

mềm trên thế giới và trong nước. Thu thập, phân 

tích và đánh giá các dữ liệu liên quan đến khu vực 

xung quanh bãi chôn lấp Bàu Cạn.

37 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng phần mềm 

Waster kết hợp GIS trong 

công tác quản lý chất thải 

rắn tại quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh

La Gia Bảo
Trương Thị Diệu 

Hiền

Từ hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn của 

quận Bình Tân, ứng dụng công nghệ thông tin 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu gom, vận 

chuyển được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phần 

mềm Waste kết hợp GIS.

38 2017
Quản lý 

TN và MT

Quản lý, kiểm soát ô 

nhiễm môi trường đối với 

công nghệ đốt rác phát 

điện ở thành phố Hồ Chí 

Minh

Lê Ngọc Bảo Châu
Trương Thị Diệu 

Hiền

Tìm hiểu công nghệ đốt rác phát điện được dự 

kiến triển khai ở Tp. Hồ Chí Minh. Lựa chọn công 

nghệ đốt rác phát điện sử dụng lò đốt dạng ghi 

xích để phân tích các vấn đề rủi ro ô nhiễm môi 

trường. Đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý, kiểm 

soát ô nhiễm môi trường đối với công nghệ đốt rác 

phát điện của Tp. Hồ Chí Minh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

39 2017
Quản lý 

TN và MT

Quản lý, kiểm soát ô 

nhiễm môi trường đối với 

công nghệ đốt rác phát 

điện ở thành phố Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Thị 

Thanh
Ngân

Trương Thị Diệu 

Hiền

 Tìm hiểu công nghệ đốt rác phát điện được dự 

kiến triển khai ở Tp. Hồ Chí Minh. Lựa chọn công 

nghệ đốt rác phát điện sử dụng lò đốt dạng ghi 

xích để phân tích các vấn đề rủi ro ô nhiễm môi 

trường. Đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý, kiểm 

soát ô nhiễm môi trường đối với công nghệ đốt rác 

phát điện của Tp. Hồ Chí Minh.

40 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá mức độ, phạm vi 

ảnh hưởng ô nhiễm không 

khí và đề xuất giải pháp 

quản lý giảm thiểu lượng 

phát thải khí CH4 từ các 

bãi chôn lấp ở tỉnh Tiền 

Giang

Lê Thị Mỹ Duyên
Trương Thị Diệu 

Hiền

 Ứng dụng mô hình EnLandFill đánh giá khả năng 

phát thải các khí tại 2 bãi chôn lấp chất thải rắn 

Vĩnh Bình và Tân Lập 1 tỉnh Tiền Giang. Đề xuất 

giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí CH4 tại 2 bãi 

chôn lấp chất thải rắn Vĩnh Bình và Tân Lập 1 tỉnh 

Tiền Giang.

41 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng phần mềm 

Waster kết hợp GIS trong 

công tác quản lý chất thải 

rắn tại quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh

Cao Quốc Thái
Trương Thị Diệu 

Hiền

Từ hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn của 

quận Bình Tân, ứng dụng công nghệ thông tin 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu gom, vận 

chuyển được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phần 

mềm Waste kết hợp GIS.

42 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng phần mềm 

Waster kết hợp GIS trong 

công tác quản lý chất thải 

rắn tại quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh

Võ Huỳnh 

Anh
Thư

Trương Thị Diệu 

Hiền

Từ hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn của 

quận Bình Tân, ứng dụng công nghệ thông tin 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu gom, vận 

chuyển được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phần 

mềm Waste kết hợp GIS.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

43 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá mức độ, phạm vi 

ảnh hưởng ô nhiễm không 

khí và đề xuất giải pháp 

quản lý giảm thiểu lượng 

phát thải khí CH4 từ các 

bãi chôn lấp ở tỉnh Tiền 

Giang

Nguyễn Thị 

Thảo
Vy

Trương Thị Diệu 

Hiền

 Ứng dụng mô hình EnLandFill đánh giá khả năng 

phát thải các khí tại 2 bãi chôn lấp chất thải rắn 

Vĩnh Bình và Tân Lập 1 tỉnh Tiền Giang. Đề xuất 

giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí CH4 tại 2 bãi 

chôn lấp chất thải rắn Vĩnh Bình và Tân Lập 1 tỉnh 

Tiền Giang.

44 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá công tác quản lý 

và thực hiện an toàn, vệ 

sinh lao động tại TTC 

CTR Phạm Văn Bạch, 

Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh

Lương Minh Kỳ
Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát hiện trạng quản lý và thực hiện an toàn, 

vệ sinh lao động tại TTC CTR Phạm Văn Bạch. 

Đề xuất một số biện pháp cải tiến hiệu quả công 

tác quản lý và thực hiện an toàn, vệ sinh lao động 

tại TTC CTR Phạm Văn Bạch, Q.Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh.

45 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá công tác quản lý 

và thực hiện an toàn, vệ 

sinh lao động tại TTC 

CTR Phạm Văn Bạch, 

Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh

Võ Thị Thúy Hằng
Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát hiện trạng quản lý và thực hiện an toàn, 

vệ sinh lao động tại TTC CTR Phạm Văn Bạch. 

Đề xuất một số biện pháp cải tiến hiệu quả công 

tác quản lý và thực hiện an toàn, vệ sinh lao động 

tại TTC CTR Phạm Văn Bạch, Q.Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh.

46 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom và vận chuyển 

CTRSH tại Q. Tân Bình, 

Tp.Hồ Chí Minh 

Hoàng Trần 

Kim
Ngọc

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

thông qua phiếu khảo sát người dân và số liệu do 

cơ quan chức năng cung cấp. Đề xuất một số giải 

pháp cải tiến hoạt động thu gom và vận chuyển 

CTRSH tại Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

47 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom và vận chuyển 

CTRSH tại Q. Tân Bình, 

Tp.Hồ Chí Minh 

Nguyễn Minh Ngọc
Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

thông qua phiếu khảo sát người dân và số liệu do 

cơ quan chức năng cung cấp. Đề xuất một số giải 

pháp cải tiến hoạt động thu gom và vận chuyển 

CTRSH tại Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

48 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom, vận chuyển CTRSH 

tại Phường 12,  Q. GÒ 

VẤP, TP.Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị 

Lệ
Thanh

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Phường 12,  Q. GÒ VẤP, 

TP.Hồ Chí Minh thông qua phiếu khảo sát người 

dân và số liệu do cơ quan chức năng cung cấp. Đề 

xuất một số giải pháp cải tiến hoạt động thu gom 

và vận chuyển CTRSH tại Phường 12,  Q. GÒ 

VẤP, TP.Hồ Chí Minh.

49 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom, vận chuyển CTRSH 

tại Phường 12,  Q. GÒ 

VẤP, TP.Hồ Chí Minh

Đặng Thị 

Huỳnh
Như

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Phường 12,  Q. GÒ VẤP, 

TP.Hồ Chí Minh thông qua phiếu khảo sát người 

dân và số liệu do cơ quan chức năng cung cấp. Đề 

xuất một số giải pháp cải tiến hoạt động thu gom 

và vận chuyển CTRSH tại Phường 12,  Q. GÒ 

VẤP, TP.Hồ Chí Minh.

50 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom, vận chuyển  CTRSH  

tại P. 9, Q.  Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh

Đoàn Thị 

Ngân
Hà

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Phường 9,  Q. GÒ VẤP, TP.Hồ 

Chí Minh thông qua phiếu khảo sát người dân và 

số liệu do cơ quan chức năng cung cấp. Đề xuất 

một số giải pháp cải tiến hoạt động thu gom và 

vận chuyển CTRSH tại Phường 9,  Q. GÒ VẤP, 

TP.Hồ Chí Minh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

51 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom, vận chuyển  CTRSH  

tại P. 9, Q.  Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh

Đỗ Thị 

Phương
Tâm

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Phường 9,  Q. GÒ VẤP, TP.Hồ 

Chí Minh thông qua phiếu khảo sát người dân và 

số liệu do cơ quan chức năng cung cấp. Đề xuất 

một số giải pháp cải tiến hoạt động thu gom và 

vận chuyển CTRSH tại Phường 9,  Q. GÒ VẤP, 

TP.Hồ Chí Minh.

52 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá thực trạng quản 

lý và sử dụng nguồn nước 

ngầm trên địa bàn quận12, 

TP. HCM 

Phan Thị Kim Ánh
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

NC đã đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng 

nguồn nước ngầm tại một số doanh nghiệp sản 

xuất trên địa bàn quận 12. Kết quả cho thấy, chất 

lượng nước ngầm được sử dụng đạt chất lượng tại 

hầu hết các đơn vị, tuy nhiên cần xem xét cân đối 

lượng nước ngầm khai thác trên địa bàn để đảm 

bảo cả về số lượng và chất lượng.

53 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá thực trạng quản 

lý và sử dụng nguồn nước 

ngầm trên địa bàn quận12, 

TP. HCM 

Nguyễn Trần 

Gia
Bảo

Trần Thị Thúy 

Nhàn 

NC đã đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng 

nguồn nước ngầm tại một số doanh nghiệp sản 

xuất trên địa bàn quận 12. Kết quả cho thấy, chất 

lượng nước ngầm được sử dụng đạt chất lượng tại 

hầu hết các đơn vị, tuy nhiên cần xem xét cân đối 

lượng nước ngầm khai thác trên địa bàn để đảm 

bảo cả về số lượng và chất lượng.

54 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn TP. Tây Ninh

Phan Minh Thắng
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.56kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn Tp.Tây Ninh đến năm 

2035.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

55 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn TP. Tây Ninh

Nguyễn Thị 

Cẩm
Tú

Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.56kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn Tp.Tây Ninh đến năm 

2035 .

56 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn TP. Tây Ninh

Lê Thị Uyên Vy
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.56kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn Tp.Tây Ninh đến năm 

2035.

57 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn phường Thới An, 

quận 12, TP. HCM

Nguyễn 

Thanh
Thuy

Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.61kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn quận 12 đến năm 2035.

58 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn phường Thới An, 

quận 12, TP. HCM

Trần Thị 

Ngọc
Phương

Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.61kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn quận 12 đến năm 2035.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

59 2017
Quản lý 

TN và MT

Xây dựng phương thức 

truyền thông nhằm nâng 

cao nhận thức bảo vệ môi 

trường của người đi xe 

buýt tại quận Tân Phú, TP. 

HCM

Nguyễn Bình Tiến
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC đã hiện khảo sát đối tượng sử dụng các 

tuyến xe buýt đi qua địa bàn quận Tân Phú. Nhóm 

phân loại hành khách theo: nghề nghiệp,độ tuổi, 

tần suất sử dụng xe buýt,….Từ kết quả khảo sát 

nhóm NC đã đánh giá được nhận thức của hành 

khách với vấn đề bảo vệ môi trường trên phương 

tiện công cộng nói riêng và trong cuộc sống nói 

chung. Từ đó nhóm đã xây dựng các phương thức 

truyền thông nhằm nâng cao ý thức bảo vệ MT: 

thiết kế tờ roi, áp phích, bảng thông báo. Đặc biệt, 

nhóm tạo clip truyền thông bảo veejMT để đăng 

tải trên các trang mạng xã hội.

60 2017
Quản lý 

TN và MT

Xây dựng phương thức 

truyền thông nhằm nâng 

cao nhận thức bảo vệ môi 

trường của người đi xe 

buýt tại quận Tân Phú, TP. 

HCM

Phan Văn Tuấn
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC đã hiện khảo sát đối tượng sử dụng các 

tuyến xe buýt đi qua địa bàn quận Tân Phú. Nhóm 

phân loại hành khách theo: nghề nghiệp,độ tuổi, 

tần suất sử dụng xe buýt,….Từ kết quả khảo sát 

nhóm NC đã đánh giá được nhận thức của hành 

khách với vấn đề bảo vệ môi trường trên phương 

tiện công cộng nói riêng và trong cuộc sống nói 

chung. Từ đó nhóm đã xây dựng các phương thức 

truyền thông nhằm nâng cao ý thức bảo vệ MT: 

thiết kế tờ roi, áp phích, bảng thông báo. Đặc biệt, 

nhóm tạo clip truyền thông bảo vệ MT để đăng tải 

trên các trang mạng xã hội.

61 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá chất lượng nước 

ngầm dùng trong sinh hoạt 

tại vùng hạ huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

Đào Thị 

Phương
Thảo Nguyễn Thu Hiền

Tìm hiểu tình hình sử dụng và chất lượng nước 

giếng của người dân, thông qua việc lập phiếu 

khảo sát và thu mẫu phân tích một số chỉ tiêu cơ 

bản trong nước. Kết quả cho thấy hầu hết các chỉ 

tiêu đều biến động không nhiều từ giếng cấp nước 

đến nhà người dân (ngoại trừ Coliforms và E.Coli) 

và đạt QCVN 02:2019/BYT.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

62 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá chất lượng nước 

ngầm dùng trong sinh hoạt 

tại vùng hạ huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

Phan Thị 

Diễm
Thi Nguyễn Thu Hiền

Tìm hiểu tình hình sử dụng và chất lượng nước 

giếng của người dân, thông qua việc lập phiếu 

khảo sát và thu mẫu phân tích một số chỉ tiêu cơ 

bản trong nước. Kết quả cho thấy hầu hết các chỉ 

tiêu đều biến động không nhiều từ giếng cấp nước 

đến nhà người dân (ngoại trừ Coliforms và E.Coli) 

và đạt QCVN 02:2019/BYT.

63 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá chất lượng nước 

ngầm dùng trong sinh hoạt 

tại vùng hạ huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An

Ngô Thị Thùy Trang Nguyễn Thu Hiền

Tìm hiểu tình hình sử dụng và chất lượng nước 

sinh hoạt của người dân (nước giếng và nước cấp), 

thông qua việc lập phiếu khảo sát và thu mẫu phân 

tích một số chỉ tiêu cơ bản trong nước. Kết quả 

cho thấy, nước cấp tại các trạm không phát hiện 

Coliforms, E.Coli và có chất lượng tốt hơn nước 

giếng. Hầu hết các chỉ tiêu đều biến động không 

nhiều từ trạm nước cáp, nguồn giếng đến nhà 

người dân và đạt QCVN 02:2019/BYT.

64 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá chất lượng nước 

ngầm dùng trong sinh hoạt 

tại vùng hạ huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An

Nguyễn Thị 

Kim
Tuyến Nguyễn Thu Hiền

Tìm hiểu tình hình sử dụng và chất lượng nước 

sinh hoạt của người dân (nước giếng và nước cấp), 

thông qua việc lập phiếu khảo sát và thu mẫu phân 

tích một số chỉ tiêu cơ bản trong nước. Kết quả 

cho thấy, nước cấp tại các trạm không phát hiện 

Coliforms, E.Coli và có chất lượng tốt hơn nước 

giếng. Hầu hết các chỉ tiêu đều biến động không 

nhiều từ trạm nước cáp, nguồn giếng đến nhà 

người dân và đạt QCVN 02:2019/BYT.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

65 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng  dính bám  của 

Chlorella vulgaris 

Võ Thị Thúy Hằng Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể Chlorella 

vulgaris trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá thể 

chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. Các 

thông số amoni, nitrate,  phosphat, BOD5, COD 

đã được phân tích để tìm hiểu khả năng loại bỏ 

chất ô nhiễm trong nước thải. 

66 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng  dính bám  của 

Chlorella vulgaris 

Trần Hà Bảo Ngọc Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể Chlorella 

vulgaris trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá thể 

chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. Các 

thông số amoni, nitrate,  phosphat, BOD5, COD 

đã được phân tích để tìm hiểu khả năng loại bỏ 

chất ô nhiễm trong nước thải. 

67 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng  dính bám  của 

Chlorella vulgaris 

Lê Hoài Phong Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể Chlorella 

vulgaris trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá thể 

chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. Các 

thông số amoni, nitrate,  phosphat, BOD5, COD 

đã được phân tích để tìm hiểu khả năng loại bỏ 

chất ô nhiễm trong nước thải. 

68 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng dính bám của 

Sprirulina platensis

Võ Hoàng Anh Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể vi khuẩn lam 

Spiruliana trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá 

thể chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. 

69 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng dính bám của 

Sprirulina platensis

Đặng Hoàng 

Công
Luận Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể vi khuẩn lam 

Spiruliana trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá 

thể chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

70 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng dính bám của 

Sprirulina platensis

Dương Minh Tiến Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể vi khuẩn lam 

Spiruliana trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá 

thể chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. 

71 2017
Quản lý 

TN và MT

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu dễ phân hủy sinh học 
Trần Minh Như Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện tổng hợp vật liệu từ một số loại 

tinh bột. Sự thay đổi tỉ lệ các chất kết dính và tỉ lệ 

phần trăm nguyên liệu đã tạo ra các loại vật liệu 

khác nhau. Sản phẩm tạo thành được phân tích các 

thông số như độ dãn dài, độ bền kéo và khả năng 

phân hủy sinh học. 

72 2017
Quản lý 

TN và MT

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu dễ phân hủy sinh học 

Phạm Thị 

Tuyết
Hằng Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện tổng hợp vật liệu từ một số loại 

tinh bột. Sự thay đổi tỉ lệ các chất kết dính và tỉ lệ 

phần trăm nguyên liệu đã tạo ra các loại vật liệu 

khác nhau. Sản phẩm tạo thành được phân tích các 

thông số như độ dãn dài, độ bền kéo và khả năng 

phân hủy sinh học. 

73 2017
Quản lý 

TN và MT

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu dễ phân hủy sinh học 
Phan Lê Lệ Hồng Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện tổng hợp vật liệu từ một số loại 

tinh bột. Sự thay đổi tỉ lệ các chất kết dính và tỉ lệ 

phần trăm nguyên liệu đã tạo ra các loại vật liệu 

khác nhau. Sản phẩm tạo thành được phân tích các 

thông số như độ dãn dài, độ bền kéo và khả năng 

phân hủy sinh học. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

74 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất giải pháp nâng cao 

công tác truyền thông môi 

trường tại trường Đại học 

Công Nghiệp Thực Phẩm 

TP.HCM

Đào Ngọc 

Yến
Nhi

Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động 

xây dựng phiếu khảo sát. PKS được xây dựng dựa 

trên các phương pháp khác nhau. Kết quả đánh giá 

thông qua PKS sẽ cung cấp kết quả về hiện trạng 

và từ đó đề xuất giải pháp nâng cao công tác 

truyền thông môi trường tại trường Đại học Công 

Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

75 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất giải pháp nâng cao 

công tác truyền thông môi 

trường tại trường Đại học 

Công Nghiệp Thực Phẩm 

TP.HCM

Huỳnh Thị 

Yến
Nhi

Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động 

xây dựng phiếu khảo sát. PKS được xây dựng dựa 

trên các phương pháp khác nhau. Kết quả đánh giá 

thông qua PKS sẽ cung cấp kết quả về hiện trạng 

và từ đó đề xuất giải pháp nâng cao công tác 

truyền thông môi trường tại trường Đại học Công 

Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

76 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá nhận thức về 

phát triển bền vững đối 

với cán bộ nhân viên và 

sinh viên của trường Đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TP.HCM

Nguyễn Thị 

Thanh
Mai

Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động 

xây dựng phiếu khảo sát. PKS được xây dựng dựa 

trên các phương pháp khác nhau. Kết quả đánh giá 

thông qua PKS sẽ cung cấp các kết quả ban đầu 

trong hoạt động đánh giá nhận thức về PTBV đối 

với cán bộ nhân viên và sinh viên của trường Đại 

học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

77 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá nhận thức về 

phát triển bền vững đối 

với cán bộ nhân viên và 

sinh viên của trường Đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TP.HCM

Đỗ Thị Bảo Trân
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động 

xây dựng phiếu khảo sát. PKS được xây dựng dựa 

trên các phương pháp khác nhau. Kết quả đánh giá 

thông qua PKS sẽ cung cấp các kết quả ban đầu 

trong hoạt động đánh giá nhận thức về PTBV đối 

với cán bộ nhân viên và sinh viên của trường Đại 

học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

78 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số AQI 

trong đánh giá chất lượng 

không khí tại trường đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TPHCM

Dương Thị 

Ngọc 
Hoa

Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường không khí. Từ đó dựa vào QĐ số 1459/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt 

Nam để tính toán chỉ số AQI. Kết quả chỉ ra ràng 

tình trạng chất lượng không khí tại trường đại học 

CNTP đang ở tình trạng trung bình và cần có các 

giải pháp khắc phục trong tương lai.

79 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số AQI 

trong đánh giá chất lượng 

không khí tại trường đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TPHCM

Lâm Huỳnh Nga
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường không khí. Từ đó dựa vào QĐ số 1459/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt 

Nam để tính toán chỉ số AQI. Kết quả chỉ ra ràng 

tình trạng chất lượng không khí tại trường đại học 

CNTP đang ở tình trạng trung bình và cần có các 

giải pháp khắc phục trong tương lai.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

80 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số AQI 

trong đánh giá chất lượng 

không khí tại trường đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TPHCM

Trần Thái Sơn
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường không khí. Từ đó dựa vào QĐ số 1459/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt 

Nam để tính toán chỉ số AQI. Kết quả chỉ ra ràng 

tình trạng chất lượng không khí tại trường đại học 

CNTP đang ở tình trạng trung bình và cần có các 

giải pháp khắc phục trong tương lai.

81 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số WQI 

trong đánh giá chất lượng 

môi trường nước tại Kênh 

19 tháng 05, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, Tp. 

HCM

Trần Lộc Phát
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường nước. Từ đó dựa vào QĐ số 1460/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam 

(Vn_WQI) để tính toán chỉ số WQI. Kết quả chỉ ra 

ràng tình trạng chất lượng nước tại kênh 19 tháng 

5 đang ở tình trạng xấu và cần có các giải pháp 

khắc phục trong tương lai.

82 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số WQI 

trong đánh giá chất lượng 

môi trường nước tại Kênh 

19 tháng 05, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, Tp. 

HCM

Đỗ Xuân Toàn
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường nước. Từ đó dựa vào QĐ số 1460/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam 

(Vn_WQI) để tính toán chỉ số WQI. Kết quả chỉ ra 

ràng tình trạng chất lượng nước tại kênh 19 tháng 

5 đang ở tình trạng xấu và cần có các giải pháp 

khắc phục trong tương lai.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

83 2019

Kỹ thuật 

môi 

trường

Nghiên cứu loại bỏ amoni 

trong nước bằng vật liệu 

hấp phụ từ bùn thải của 

nhà máy xử lý nước thải 

sản xuất giấy

Nguyễn 

Ngọc Đăng
Khoa

TS. Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài được thực hiện với mục tiêu chế tạo vật liệu 

hấp phụ từ bùn thải của bể lắng sơ cấp trong nhà 

máy xử lý nước thải giấy để loại bỏ amoni từ nước 

nhằm đưa ra hướng nghiên cứu tận dụng chất thải 

để xử lý chất thải. (VLHP được chế tạo bằng 

phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NaOH, 

sau đó  được biến tính bằng H2O2 rồi sử dụng để 

xử lý nước giả thải nhiễm amoni bằng thí nghiệm 

theo mẻ quy mô phòng thí nghiệm; từ đó khảo sát 

ảnh hưởng của các yếu tố (pH, thời gian tiếp xúc, 

liều lượng chất hấp phụ, nồng độ amoni ban đầu) 

lên dung lượng hấp phụ và hiệu quả loại bỏ amoni, 

đồng thời khảo sát đẳng nhiệt hấp phụ, động học 

hấp phụ và thảo luận về cơ chế hấp phụ amoni 

bằng vật liệu hấp phụ chế tạo được.)



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

84 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

trường

Nghiên cứu loại bỏ 

Rhodamine B bằng quá 

trình Fenton dị thể với xúc 

tác xỉ sắt thải biến tính 

Ngô Quốc Nguyên
Ts.Nguyễn Lan 

Hương

Nghiên cứu này đã chế tạo thành công xúc tác cho 

quá trình Fenton dị thể từ nguồn phế thải của quá 

trình khai khoáng. . Đặc tính lý hóa của vật liệu 

xúc tác được đánh giá thông qua phép đo SEM, 

XRD, EDS, BET. Các thí nghiệm khảo sát ảnh 

hưởng của các yếu tố khác nhau, bao gồm tỷ lệ 

biến tính, pH dung dịch, nồng độ RhB ban đầu, 

liều lượng xúc tác và liều lượng H2O2 qua thời 

gian tới hiệu quả khử màu và khoáng hóa RhB 

(thông qua thông số COD) đã được tiến hành một 

cách hệ thống nhằm tìm ra động học phản ứng 

Fenton dị thể phân hủy màu RhB trong nghiên cứu 

này. Bên cạnh đó, thí nghiệm tìm diệt gốc *OH 

cũng được tiến hành để tìm ra cơ chế của quá trình 

xử lý. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, hiệu quả khử 

màu và khoáng hóa RhB của cả hai hệ Fenton dị 

thể xúc tác xỉ sắt và xỉ sắt biến tính đạt cao nhất 

tại tỷ lệ biến tính 10%, pH 3, liều lượng xúc tác 

4.0 g/L, nồng độ RhB 100 mg/L và nồng độ H2O2 

1680 mg/L. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

85 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

trường

Đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm Asen nước ngầm ở 

huyện Krông Nô và đề 

xuất giải pháp công nghệ 

để xử lý

Võ Nguyễn 

Vinh
Quang

PGS.TS Phạm 

Hồng Nhật

Theo kết quả khảo sát, nguồn nước bị nhiễm Asen 

(As) cao hơn giới hạn

cho phép của Bộ Y Tế là 10 ppb đã được phát hiện 

ở một số khu vực thuộc tỉnh

Đắk Nông như Krông Nô, trong số đó có mẫu 

nước nhiễm As lên tới trên 500 ppb. Trong nghiên 

cứu này, việc loại bỏ As trong nước cấp sinh hoạt 

được thực hiện bằng phương pháp trao đổi ion, sử 

dụng hạt nhựa anionit gốc ion Cl-. Mô hình thử 

nghiệm với mẫu nước mô phỏng tại phòng thí 

nghiệm có hàm lượng Asen ban đầu từ 200 ppb 

đến 1.000 ppb.Kết quả thử nghiệm cho thấy thiệu 

quả loại bỏ As đạt trên 99%, hàm lượng As còn lại 

trong mẫu nước sau quá trình trao đổi anion thấp 

hơn 10 ppb với các mẫu nước có hàm lượng As 

ban đầu thấp hơn 600 ppb. Tốc độ lọc tối ưu nhỏ 

hơn 42 m/giờ. Kết quả thử nghiệm với mẫu nước 

ngầm thực tế chỉ cho hiệu quả mong muốn (<10 

ppb) với hàm lượng đầu vào nhỏ hơn 100 ppb.

86 2019

Kỹ thuật 

môi 

trường

Đánh giá hiện trạng xâm 

nhập mặn trên địa bàn 

huyện Tân Phú Đông và 

Gò Công Đông tỉnh Tiền 

Giang và đề xuất giải pháp 

ứng phó

Ngô Thị 

Huyền
Trang Thái Văn Nam

Đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của xâm nhập 

mặn, sử dụng mô hình MIKE 11 để dự báo nguy 

cơ xủa XNM theo kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 

cà đề xuất giải pháp ứng pháp ứng phó cho các 

ngành nông - lâm-ngư nghiệp và các lĩnh vực tài 

nước đất - nước, hệ sinh thái.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

87 2019

Kỹ thuật 

môi 

trường

Tối ưu hóa thực nghiệm 

ứng dụng chất keo tụ tự 

nhiên từ cây Xương Rồng 

Bà trong xử lý nước thải 

dệt nhuộm.

Trần Thanh Đạt Thái Văn Nam

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc áp dụng chất 

keo tụ tự nhiên có sẵn và thân thiện với môi 

trường để thay thế các hóa chất vô cơ khác trong 

xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp tối 

ưu hóa thực nghiệm. Kết quả của đề tài sẽ cung 

cấp các cơ sở bước đầu nhằm ứng dụng chất keo tụ 

có nguồn gốc tự nhiên trong xử lý nước thải đồng 

thời có thể xanh hóa các vùng đất cằn cỗi ở miền 

Trung thông qua việc mở rộng diện tích trồng cây 

Xương rồng bà.

88 2019

Kỹ thuật 

môi 

trường

Nghiên cứu kích hoạt 

Peroxymonosulphate bằng 

SnO2-x/g-C3N4 để phân 

hủy Rhodamine B (RhB) 

trong điều kiện ánh sáng 

nhìn thấy

Võ Thị Thúy Lê Phạm Văn Việt

Đề tài nghiên cứu chế tạo ra vật liệu với kích 

thước nano kết hợp việc kích hoạt PMS để tạo ra 

gốc SO4-. Có thế oxy hóa khử cao để phân hủy 

nước thải Rohdamine B được thực hiện trong điều 

kiện phòng thí nghiệm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

89 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả và chất 

lượng nước cấp sinh hoạt 

tại Nhà máy nước Hòa 

Trung, thành phố Đà Nẵng.

Lê Kim Tài
Nguyễn Lan 

Hương

Trong quá trình xử lý nước cấp tại nhà máy nước 

Hòa Trung ở phần nước đầu lắng chúng ta có thể 

chỉ sử dụng hóa chất KMnO4 vì khi KMnO4 oxi 

hóa Mn2+ tạo ra MnO2 có màu vàng nâu nên độ 

đục sau lắng cao và việc chọn lượng KMnO4 tối 

ưu chỉ phụ thuộc vào chất lượng nước và thời gian 

tiếp xúc mà kết quả đạt được tới 75%. Tuy nhiên, 

khi sử dụng sẽ tạo màu gây ảnh hưởng tới quá 

trình lọc. Vị trí nước đầu lắng thì ngược lại chúng 

ta không cần sử dụng KMnO4 mà thay vào đó sẽ 

sử dụng hóa chất Clo và nâng pH > 8.3 bằng vôi 

thì hàm lượng Mn trong nước có khả năng giảm. 

Đây là phương án xử lý tối ưu nhất và đạt giá trị 

kinh tế cao. Các phương pháp đề xuất thực hiện là 

các phương pháp xử lý phổ biến hiện nay, đạt hiệu 

quả cao nhưng không quá phức tạp về mặt kỹ 

thuật, dễ dàng cho công tác quản lý và vận hành.

2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Nghiên cứu xử lý chất thải 

rắn quy mô hộ gia đình 

bằng ruồi lính đen tại khu 

vực nông thôn tỉnh An 

Giang

Kha Thị 

Minh
Thư

PGS.TS Phạm 

Hồng Nhật

Luận văn chủ yếu tập trung vào việc nuôi thành 

công ruồi lính đen trong điều kiện tự nhiên tỉnh 

An Giang đồng thời xem xét các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình nuôi. Luận văn cũng tập trung đánh 

giá khả năng xử lý rác thực phẩm của ruồi lính đen 

và các khó khăn gặp phải trong quá trình xử lý 

điển hình như mùi hôi, các biện pháp ngăn mùi 

cũng đã được đề xuất. Kết quả đạt được bắt đầu từ 

việc ruồi có thể sinh trưởng và phát triển trong 

điều kiện tự nhiên tỉnh An Giang, tính toán được 

hiệu suất xử lý cho từng loại rác thực phẩm cũng 

như hỗn hợp rác thực phẩm, thiết lập quy trình xử 

lý rác thực phẩm bằng ruồi lính đen từ nguồn thải 

cho tới sản phẩm đầu ra.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Ứng dụng phản ứng quang 

xúc tác của vật liệu bán 

dẫn hữu cơ g-C3N4 trên 

nền NANO SnO2 nhằm 

phân hủy khí ô nhiễm nitơ 

oxit (NO)

Nguyễn 

Hoàng
Phương

TS. Phạm Văn 

Việt

Ô nhiễm không khí đặc biệt là khí thải NO là vấn 

đề đáng quan ngại, việc sử dụng vật liệu nano 

gC3N4/SnO2 nhờ ánh sáng mặt trời đã tạo ra gốc 

oxi hóa mạnh OH. và O2-. góp phần phân hủy 1 

lượng rất lớn NO. Đây là một phương pháp xanh 

và thân thiện với môi trường chỉ sử dụng một 

lượng nhỏ vật liệu nano và nguồn năng lượng mặt 

trời.

90 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Nghiên cứu khả năng xử 

lý thuốc nhuộm của than 

Hydro thu nhận từ quá 

trình carbon hóa thủy 

nhiệt phế liệu tôm

Trần Hoàng Minh
TS. Phạm Thị 

Phương Thùy

Tạo ra được loại than hoạt tính từ vỏ tôm thông 

qua quá trình carbon hóa thủy nhiệt

Áp dụng loại than vừa tạo được để xác định khả 

năng xử lý thuốc nhuộm Methy orange trong điều 

kiện phòng thí nghiệm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

91 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Nghiên cứu giải pháp xử 

lý bùn thải từ quá trình xử 

lý nước ngầm tại nhà máy 

nước Phú Tài - Tỉnh Bình 

Định

Lê Cao Phong TS. Võ Anh Tuấn

Việc áp dụng công nghệ tách nước, cô đặc bùn 

thải từ nhà máy nước ngầm là vấn đề cần quan tâm 

và nghiên cứu. Mô hình thiết bị tách nước – ép 

bùn bằng công nghệ trục vít đa đĩa được thực hiện 

tại Nhà máy nước Phú Tài – Tỉnh Bình Định nhằm 

đánh giá hiệu quả cũng như các yếu tố liên quan 

có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý. Bên cạnh 

việc thiết lập mô hình bao gồm các thiết bị bơm, 

hòa trộn và định lượng polymer, thiết bị tách nước, 

cô đặc bùn, và các thiết bị hỗ trợ khác… thì cần có 

giải pháp ổn định lưu lượng và nồng độ của bùn 

nguyên liệu, cũng như tối ưu lượng hóa chất sử 

dụng giúp mô hình vận hành hiệu quả. Kết quả 

nghiên cứu thực nghiệm của mô hình đã chứng 

minh được hiệu suất xử lý, lượng bùn thải ra được 

cô đặc về thể tích bánh bùn và cả độ ẩm giao động 

từ 80% - 85%, rút ngắn thời gian xử lý so với 

phương pháp sân phơi truyền thống. Từ đó chứng 

minh được tính khoa học và thực tiễn của đề tài, 

khả năng áp dụng, nhân rộng ra nhiều khu vực, 

nhà máy khác, đặc biệt phù hợp với các nhà máy 

trong quá trình cải tạo nâng cấp công nghệ, tiết 

kiệm chi phí vận hành và giảm thiểu tối đa các yếu 

tố tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường.

   KHOA : QUẢN TRỊ KINH DOANH



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

1 8 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến ý định mua 

thực phẩm hữu cơ của 

người tiêu dùng tại 

TP.HCM

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Nữ Lê Thị Thanh Hà

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong 

thời đại mới đều mong muốn làm hài lòng khách 

hàng của mình. Việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng 

là thách thức và cũng là động lực của các doanh 

nghiệp. Đ Vì vậy, việc nghiên cứu hành vi của 

khách hàng trở nên rất quan trọng. Theo Ajzen 

(1975) ý định mua là dự báo tốt nhất về hành vi 

mua. Do đó, nghiên cứu ý định mua có thể giúp 

các nhà sản xuất, kinh doanh và những người làm 

marketing dự đoán được hành vi mua của khách 

hàng, nhận diện được một số nhân tố ảnh hưởng 

đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu 

dùng Thành phố Hồ Chí Minh - Có 5 nhân tố được 

xây dựng trong mô hình đó là: Giá trị dinh dưỡng, 

Chất lượng của sản phẩm, Ưu tiên thực phẩm tự 

nhiên, Ý thức về sức khỏe, Người tiêu dùng có 

tính đổi mới. . Các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến 

ý định mua thực phẩm hữu cơ là Giá trị dinh 

dưỡng, Ưu tiên thực phẩm tự nhiên, Ý thức về sức 

khỏe, Người tiêu dùng có tính đổi mới. Trong đó, 

Ưu tiên thực phẩm tự nhiên ảnh hưởng mạnh nhất. 

Nhân tố Chất lượng của sản phẩm bị bác bỏ giả 

thuyết ban đầu đề ra là có ảnh hưởng tích cực đến 

ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu 

dùng.  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

2 8 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến lòng trung 

thành của sinh viên trường 

Đại Học Công Nghiệp 

Thực Phẩm. TP.HCM

Đoàn Thiện Phong Lê Thị Thanh Hà

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung 

thành của sinh viên trường Đại học Công Nghiệp 

Thực Phẩm TP.HCM. Tiến hành khảo sát các đối 

tượng đang hoặc đã học tại trường từ năm nhất, 

năm hai, năm ba và đến cựu sinh viên, có 249 mẫu 

hợp lệ được lựa chọn để đưa vào phân tích bằng 

phần mềm SPSS 20. Quá trình nghiên cứu của đề 

tài được thực hiện thông qua 2 bước là nghiên cứu 

sơ bộ (nghiên cứu định tính) và nghiên cứu chính 

thức (nghiên cứu định lượng),  nhằm mục đích bổ 

sung, điều chỉnh mô hình nghiên cứu. Tác giả thực 

hiện thảo luận nhóm tập trung với 9 đối tượng 

được lựa chọn. Mô hình nghiên cứu tác giả đề xuất 

lần đầu tiên có 7 yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung 

thành của sinh viên trường , mô hình nghiên cứu 

sau khi hiệu chỉnh gồm 7 khái niệm thành phần là 

các biến độc lập và 1 khái niệm thành phần là biến 

phụ thuộc. Các biến độc lập gồm: Chất lượng dịch 

vụ, Sự hài lòng, Lời cam kết, Niềm tin, Sự giao 

tiếp, Nhận dạng sinh viên, Trách nhiệm xã hội. 

Biến phụ thuộc là lòng trung thành của sinh viên 

trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm 

TP.HCM. Quá trình nghiên cứu định lượng thực 

hiện phân tích đối với 249 mẫu khảo sát hợp lệ.. 

Kết quả phân tích thống kê mô tả từ mẫu khảo sát 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

3 8 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến sự hài lòng 

trong công việc của nhân 

viên tại Công Ty TNHH  

Better Thing

Võ Ngọc Bảo Trâm Lê Thị Thanh Hà

Đề tài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tìm 

hiểu và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng trong công việc của nhân viên trong Công ty 

TNHH Better Thing với 5 yếu tố tác động sau: HL 

với công việc; HL với tiền lương; HL với đào tạo 

và cơ hội thăng tiến; HL với sự giám sát và HL với 

đồng nghiệp. Nghiên cứu này xem sự hài lòng 

trong công việc là tổng hợp mức độ hài lòng của 

NLĐ đối với các thành phần hay khía cạnh của 

công việc. ả được đưa vào phân tích nhân tố khám 

phá EFA. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

EFA các nhân tố độc lập như sau: Kết quả phân 

tích nhân tố độc lập cho thấy cả 7 nhân tố độc lập 

đều được giữ lại, không có hiện tượng gom hay 

tách biến, 7 nhân tố đó là: (1) Đặc điểm công việc, 

(2) Lãnh đạo, (3) Môi trường làm việc, (4) Trách 

nhiệm xã hội, (5) Đào tạo, thăng tiến, (6) Sự gắn 

kết, (7) Tiền lương. Tổng phương sai trích đạt 

71,932% thể hiện rằng 7 nhân tố giải thích được 

71,932% biến thiên của dữ liệu.  Kết quả có 3 

nhân tố chính tác động đến sự hài lòng của nhân 

viên trong công việc. Đó là (1) Đặc điểm công 

việc, (2) Lãnh đạo, (3) Trách nhiệm xã hội.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

4 8 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

tác động ảnh hưởng đến 

hành vi mua sắm bốc đồng 

của sinh viên HUFI tại sàn 

giao dịch thương mại điện 

tử shopee

Nguyễn Thị 

Quế
Trân Lê Thị Thanh Hà

Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến hành 

vi mua sắm bốc đồng của sinh viên HUFI tại sàn 

giao dịch thương mại điện tử Shopee” được tiến 

hành với mục đích nhằm xác định các yếu tố ảnh 

hưởng và mức độ tác động của các yếu tố này đến 

mua hàng bốc đồng của sinh viên.

Dựa vào cơ sở lý thuyết, các mô hình nghiên cứu 

trước đây ở trong và ngoài nước, tác giả đã đề xuất 

mô hình nghiên cứu ban đầu gồm có 6 yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi mua hàng bốc đồng là: đam mê 

vật chất – thích thể hiện, sự khoái lạc, sự tự ái, sự 

hấp dẫn – uy tín website, sự khan hiếm và khuyến 

mại kích thích. Tiến hành đo lường trên đối tượng 

sinh viên HUFI, kết quả cho thấy có 3 nhân tố tác 

động lên hành vi mua hàng bốc đồng của sinh viên 

là (1) đam mê vật chất thích thể hiện, (2) khuyến 

mại kích thích, (3) sự khoái lạc. Từ đó đề ra một 

số hàm ý quản trị để doanh nghiệp nắm bắt nhu 

cầu và phát triển trang web theo hướng mới phù 

hợp với người tiêu dùng. Song song đó nghiên cứu 

còn vài mặt hạn chế và làm tiền đề, hướng đi trong 

tương lai cho các nghiên cứu khác liên quan đến 

đề tài.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

5 8 QTKD

Hoàn hiện quy trình điều 

phối tại Trung Tâm Bưu 

Chính Sài Gòn

Hồ Thị Mỹ Được Lê Thị Thanh Hà

Trung tâm bưu chính Sài Gòn có hơn 25 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát. 

Quy trình điều phối vận chuyển hàng hóa và vận 

tải của công ty là yếu tố giúp cho công ty có quy 

trình làm việc chuyên nghiệp. Giúp công ty có đủ 

khả năng cung ứng kịp thời đến khách hàng. 

Doanh nghiệp càng quan tâm đến quy trình làm 

việc cũng như cơ sở hạ tầng, quy trình chuyển phát 

của công ty có đang thuận lợi hay gặp khó khăn 

hay không. Để công ty có tình hình kinh doanh 

Trong quá trình thực tập em đã được học hỏi rất 

nhiều từ phòng điều vận về quy trình điều phối tại 

trung tâm bưu chính Sài Gòn, cách phân công 

nhân viên, từngn nhiệm vụ của mỗi người, và quản 

lý đội ngũ nhân viên giao nhận tại đây. Cũng như 

kiểm tra hàng hóa, sắp xếp hàng hóa, để giao cho 

khách hàng. Kiểm tra các chứng từ liên quan đến 

việc giao nhận.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

6 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình tổ 

chức và quản lý sự kiện 

công ty TNHH và Tư Vấn 

Pike

Phan Trần 

Thanh
Duy Lê Thị Thanh Hà

`Tổ chức sự kiện là một ngành nghề được định 

hình và tồn tại từ rất lâu thông qua các hình thức 

lễ hội, có buổi lễ quan trọng với mục đích đánh 

dấu những cột mốc cho cuộc sống về mặt tinh thần 

cũng như xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, kéo 

theo đó là sự bùng nổ và phát triển của các ngành 

công nghiệp.  ngành sự kiện được quan tâm và 

được xem là một ngành công nghiệp luôn có sự 

ảnh hưởng cũng như được coi trọng cũng như là 

một trong những hình thức cạnh tranh cũng như 

quảng bá của các doanh nghiệp trong kinh 

doanh.Theo thống kê, Việt Nam có hàng trăm 

doanh nghiêp, tổ chức cung ứng dịch vụ tổ chức 

sự kiện chuyên nghiệp và rất nhiều doanh nghiệp, 

tổ chức nhỏ, lẻ hoạt động không chuyên khác. Con 

số này mới chỉ chiếm khoảng 8.3% trong tổng số 

các công ty về truyền thông và quảng cáo… Chính 

vì vậy, hoạt động tổ chức sự kiện chưa phát triển 

chuyên nghiệp, độc lập và chi phí cũng trở nên tốn 

kém, lãng phí. Công ty TNHH DV và Tư vấn Pike 

với tiêu chí “Fast – Effective” là một trong những 

doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong ngành tổ 

chức sự kiện và hiện đang có uy tín trong khu vực 

TP. HCM. Bản thân là một ngành nghề dịch vụ 

khách hàng được xem là yếu tố then chốt của 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
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7 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình  giao 

nhận hàng hóa nhập khẩu 

bằng đường biển nguyên 

Container (FCL) tại công 

ty Nam Chấn

Nguyễn Thị 

Hồng
Duyên Lê Thị Thanh Hà

` Thương mại và vận tải là hai lĩnh vực có mối 

quan hệ khăng khít và tương trợ lẫn nhau. Vận tải 

ngoại thương là một bộ phận của hoạt động xuất 

nhập khẩu . Theo thống kê của Cục Thống kê 

TP.HCM cho thấy. Dù hoạt động xuất nhập khẩu 

bị ngưng trệ do ảnh hưởng nặng nề từ dịch 

COVID-19, nhưng trong quý I/2020, ngành xuất 

nhập khẩu tại TP.HCM vẫn có sự tăng trưởng 

đáng kể so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể trong 3 

tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng 

hóa của doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu 

trên cả nước ước đạt 9.853,8 triệu USD, tăng 7,5 

% so cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập 

khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố trong 

3 tháng đầu năm 2020 tại các cửa khẩu trên cả 

nước ước đạt 11.348,9 triệu USD, tăng 2,4% so 

cùng kỳ năm trước.T. Chính vì lẽ đó, việc hoàn 

thiện nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt 

động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt 

Nam là vấn đề cấp thiết cần phải được đưa  ra 

nghiên cứu nhằm tìm ra biện pháp để tạo nền tảng 

ổn định cho sự phát triển của ngành,  đó cũng là lý 

do tôi đã chọn đề tài “HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ 

GIAO NHẬN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU BẰNG 

ĐƯỜNG BIỂN (FCL) TẠI CÔNG TY TNHH 

TMDV  NK NAM CHẤN ” làm đề tài đồ án tốt 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

8 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình giao 

nhận hàng nhập khẩu bằng 

đường biển tại công ty Cổ 

phần Sơn Hà

Nguyễn Thị 

Minh
Duyên Lê Thị Thanh Hà

`

Ngành kinh doanh giao nhận tại Việt Nam đã và 

đang khẳng định được tầm quan trọng đối với hoạt 

động kinh doanh xuất nhập khẩu và ảnh hưởng rất 

lớn đối với nền kinh tế của quốc gia. Khi thương 

mại quốc tế ngày càng mở rộng, Việt Nam tham 

gia ký kết và trở thành một thành viên trong các 

Hiệp hội quốctế. Vì vậy, cơ hội hoạt động trong 

ngành dành cho các công ty giao nhận là rất cao và 

Công ty Cổ phần Sơn Hà là một trong số đó, chặng 

đường từ thành lập đến phát triển đầy thử thách, 

công ty đã gặt hái được những thành tựu tích cực. 

Công ty đã và đang cung cấp các dịch vụ một cách 

chuyên nghiệp với giá cả hợp lý đến với mỗi 

khách hàng và luôn cố gắng mang đến sự hài lòng 

tuyệt đối cho họ,  phần rất lớn là nhờ vào đội ngũ 

nhân viên đầy nhiệt huyết, có năng lực và khả 

năng chuyên môn, nghiệp vụ cao của công ty..Tuy 

nhiên, công ty vẫn còn một vài hạn chế cần được 

khắc phục để hoàn thiện ngày một tốt hơn. Đặc 

biệt, công ty nên chú trọng vào đầu tư cơ sở vật 

chất, tạo một môi trường làm việc tốt hơn để nâng 

cao năng xuất lao động của nhân viên,  nên trang 

bị hệ thống kho bãi, đủ số lượng xe cần thiết cho 

việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa để tránh tính 

trạng thiếu xe, kho bãi và để cắt giảm bớt các chi 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

9 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình bán 

hàng tại Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch vụ xuất 

khẩu Taka Việt Nam

Nguyễn Thị 

Mỹ
Duyên Lê Thị Thanh Hà

`Trong xu thế hội nhập nền kinh tế, các công ty sẽ 

nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển...Mục tiêu 

cuối cùng của hoạt động kinh doanh chính là lợi 

nhuận, muốn đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp 

phải thực hiện tốt khâu bán hàng đặc biệt là hoàn 

thiện quy trình bán hàng. Vì đây là quy trình đặc 

biệt quan trọng đối với công ty kinh doanh sản 

phẩm“văn phòng phẩm”. Công ty TNHH TM DV 

XNK Taka Việt Nam luôn quan tâm đến hoạt động 

bán hàng mà đặc biệt là quy trình bán hàng và nỗ 

lực thực hiện tốt nhất. Với đội ngũ nhân viên bán 

hàng năng động và chuyên nghiệp đã giúp công ty 

đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên thị trường. Tuy 

nhiên vẫn còn nhược điểm cần khắc phục ngay đó 

là công ty cần sự phối hợp giữa các phòng ban để 

tạo một quy trình làm việc chuyên nghiệp và thống 

nhất để đảm bảo đáp ứng hàng hóa theo đúng yêu 

cầu của khách hàng. Hoàn thiện quy trình bán 

hàng không phải là vấn đề mới mẻ nhưng đó luôn 

là vấn đề cấp bách vì nó quyết định sự thành bại 

của công ty. Từ đó tác giả đưa ra những giải pháp 

để hoàn thiện quy trình bán hàng để góp phần 

hoàn thiện hơn quy trình bán hàng ở công ty. Tác 

giả hy vọng bài làm này sẽ góp phần hoàn thiện 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

10 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình bán 

hàng tại Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch Vụ 

VIETIT

Đinh Thị Bảo Gấm Lê Thị Thanh Hà

`Hoạt động bán hàng hiện nay là mối quan tâm của 

mọi doanh nghiệp. Qua 2 tháng trải nghiệm và 

nghiên cứu hoạt động bán hàng của ngành cung 

cấp dịch vụ marketing online tại công ty TTNHH 

TM DV VIETIT, nhận thấy hệ thống bán hàng ở 

đây hoạt động khá hiệu quả, và kết quả đạt được 

ngày hôm nay đã chứng minh cho điều đó. Đây 

thực sự là một hệ thống bán hàng hoạt động rất 

khoa học, có sự sắp xếp và bố trí hợp lí trong mọi 

yếu tố. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động bán hàng 

của ngành hàng vẫn gặp phải những thiếu sót cần 

khắc phục ngay, đặc biệt là trong tình cảnh thị 

trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Những 

vấn đề được nghiên cứu và xây dựng trong đề tài 

này chắc hẳn sẽ không đánh giá hết được tất cả 

những nỗ lực trong công tác quản lí hoạt động bán 

hàng, cũng như thực tiễn hoạt động bán hàng mà 

công ty đã và đang theo đuổi. Những giải pháp 

được đề xuất chắc chắn chưa thể hoàn toàn ưu 

việt. Nhưng với việc nhận thức được tầm quan 

trọng của hoạt động bán hàng này đối với ngành 

cung cấp dịch vụ marketing online nên trong quá 

trình nghiêncứu và thực hiện đề tài, tác giả đã cố 

gắng hết sức để đánh giá, phân tích đúng tính hình 

hoạt động bán hàng cũng như những kết quả mà 

hoạt động bán hàng đã đạt được trong



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

11 8 QTKD

Một số giải pháp thuyết 

phục khách hàng sử dụng 

sản phẩm bảo hiểm nhân 

thọ tại công ty Dai-ichi 

life Tân Phú

Nguyễn 

Trường
Giang Lê Thị Thanh Hà

`Tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã 

và đang đấu tranh để đẩy lùi đại dịch bệnh Covid-

19 một cách triệt để. . Trải qua cuộc đấu tranh và 

kiên quyết đẩy lùi đại dịch khỏi nước nhà của toàn 

thể người dân Việt Nam ta mới nhận ra rằng sức 

khỏe đối với con người là rất quan trọng. Vì vậy, 

một trong những cách tốt nhất để bảo vệ gia đình 

và những người ta yêu thương nhất là tham gia 

hợp đồng BHNT Dai-ichi Life. Theo hiệp hội bảo 

hiểm Việt Nam, đến hết tháng 10 năm 2020, tổng 

doanh thu khối bảo hiểm nhân thọ đạt 101.495 tỷ 

đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Phí 

bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ cũng 

tăng 17,6%, đạt hơn 32 tỷ đồng. Trong đó, tổng số 

tiền bảo hiểm nhân thọ các doanh nghiệp đã chi trả 

trong 10 tháng đầu năm 2020 là 20.462 tỷ đồng. 

Để có thể khai thác tốt nhóm khách hàng mục tiêu, 

việc đàm phán, thuyết phục khách hàng tham gia 

bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng.Đó chính là 

lý do mà tác giả quyết định chọn đề tài là “Giải 

pháp thuyết phục khách hàng tham gia bảo hiểm 

nhân thọ tại công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Đệ Nhất Phát.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

12 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

lý nhân sự tại Công ty Cổ 

phần Kỹ nghệ lạnh á châu 

(Arico)

Đỗ Quỳnh Giao Lê Thị Thanh Hà

` Việc xây dựng quy trình tuyển dụng có ý nghĩa 

vô cùng quan trọng giúp doanh nghiệp, công ty 

chọn lọc được những ứng viên tài năng phù hợp 

với nhu cầu tuyển dụng của công việc. Thông qua 

xây dựng một quy trình tuyển dụng nhận sự hiệu 

quả sẽ giúp công ty sàng lọc cũng như lựa chọn 

được những ứng viên ưu tú từ đó giúp cho nguồn 

nhân lực có chất lượng tốt hơn tiêu chí tuyển dụng 

chỉ chú trọng vào kiến thức, tiếp đến là kỹ năng và 

gần như không đề cập nhiều đến tố chất và thái độ. 

Hoặc nếu có thì cũng chỉ là các tiêu chí chung 

chung như trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, hoạt 

bát, năng động, nhiệt tình,... Quy trình tuyển dụng 

nhân lực của doanh nghiệp có rất nhiều yếu tố tác 

động như hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp; công 

tác, chính sách tuyển dụng; yếu tố kinh tế chính 

trị, văn hóa xã hội; sự cạnh tranh doanh nghiệp; 

quy định, chính sách của nhà nước về tuyển 

dụng;....Nếu tác động đó là tích cực thì quá trình 

tuyển dụng sẽ diễn ra theo ý muốn của doanh 

nghiệp, giúp doanh nghiệp tuyển chọn được những 

ứng viên tốt, có phẩm chất kỹ năng chuyên nghiệp 

phù hợp, do nhận thấy được sự cần thiết và tầm 

quan trọng của “Quy trình tuyển dụng nhân lực” 

nên chọn đề tài này để nghiên cứu và hoàn thiện 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

13 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình bán 

hàng tại công ty BHNT 

Dai-ichi life Tân Phú

H' Quỳnh Hmok Lê Thị Thanh Hà

`Từ một nền kinh tế nghèo, vừa thoát khỏi chiến 

tranh, lạm phát cao và liên tục, các thành phần 

kinh tế được giải phóng phát triển năng động đưa 

đất nước ta từng bước ra khỏi khó khăn, đời sống 

dần được nâng cao Lĩnh vực tài chính Ngân hàng-

Bảo hiểm nói chung và ngành Bảo Hiểm Nhân 

Thọ (BHNT) nói riêng đã có những đóng góp đáng 

kể đối với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội 

của nước ta, hơn 20 năm qua có khoảng gần 20 

công ty BHNT tại Việt Nam nên Công ty gặp phải 

sức cạnh tranh khá cao. Công ty BHNT Dai-ichi 

life vào thị trường cũng khá trễ (2007), nhưng lại 

có một vị trí nhất định trong thị trường BHNT tại 

Việt Nam. Tuy nhiên, Công ty vẫn phải đối mặt 

với nhiều khó khăn trong việc giữ vững và phát 

triển duy trì vị trí của mình trên thị trường BHNT 

ở Việt Nam trong tình hình kinh tế đã hội nhập 

vào nền kinh tế thế giới.Để đạt được thành công 

đó thì hoạt động bán hàng chính là yếu tố quan 

trọng để quyết định tới doanh thu của Công ty, 

cộng với sự thi đua giữa các văn phòng với nhau 

để có một doanh số cao. Để có thể đứng vững và 

tiếp tục phát triển  kinh doanh, Công ty phải có 

một quy trình bán hàng hiệu quả, mang tính sáng 

tạo thay vì đi theo những công ty BHNT khác, em 

chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình bán hàng tại 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

14 8 QTKD

Giải pháp mở rộng cho 

vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng Thương Mại Cổ 

Phần Đông Nam Á 

SeaBank

Võ Thị Hương Lê Thị Thanh Hà

`  Á SeaBank đang tiến hành mở rộng, đa dạng hóa 

các sản phẩm , dịch vụ,…Trước những thách thức 

đó, thì mở rộng cho vay tiêu dùng là hướng đi 

đúng đắn của các Ngân hàng. Nền kinh tế càng 

phát triển hơn, thì mức sống của con người ngày 

một tăng cao, nhu cầu vay tiêu dùng của người dân 

ngày một lớn. Ngày nay, người dân không chỉ đơn 

thuần là “ăn no, mặc ấm” như thời xưa mà họ dần 

đi xa hơn về quan niệm “ăn ngon, mặc 

đẹp”,…Cho vay tiêu dùng đóng góp một phần lợi 

nhuận không nhỏ trong hoạt động cho vay của 

Ngân hàng mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, 

góp phần cải thiện đời sống của người lao động 

với cơ quan, doanh nghiệp, cho vay tiêu dùng vẫn 

được xem là nghiệp vụ chiếm thị phần lớn và đem 

lại nhiều lợi nhuận nhất cho các tổ chức tín dụng, 

được ban lãnh đạo chú trọng về chất lượng và định 

hướng phát triển mạnh trong thời gian tới là sản 

phẩm cho vay tiêu dùng chiểm tỷ trọng năm 2019 

là 66.7% đến năm 2020 là 69.5% tăng 2.8%. Có 

thể nói đây là mảng nghiệp vụ của Ngân hàng tiếp 

cận gần nhất... sau một thời gian thực tập tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank, 

em đã chọn đề tài là: “Hoàn thiện hoạt động quản 

trị rủi ro cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

15 7 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến quyết định 

mua hàng của người tiêu 

dùng đối với thương hiệu 

mỹ phẩm SOME BY MI 

của hàn quốc tại thành phố 

hồ chí minh.

Mai Thị 

Huyền 
Trang Phạm Hùng

`

Nhằm góp phần vào sự phát triển dòng mỹ phẩm 

chăm sóc da của Some By Mi mà tôi chọn đề tài 

“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định mua hàng của người tiêu dùng đối với thương 

hiệu mỹ phẩm Some By Mi của Hàn Quốc tại 

Thành Phố Hồ Chí Minh” để tạo cơ sở dữ liệu 

thông tin cho công ty nhận thấy được các yếu tố 

khách hàng đánh giá mà tìm ra điểm mạnh và điểm 

yếu cho những sản phẩm của mình. Rồi từ đó, 

công ty đưa ra các giải pháp nhằm điều chỉnh 

đường lối trong chiến lược phát triển nhằm đẩy 

mạnh lượng tiêu thụ mỹ phẩm chăm sóc da của 

công ty. 

16 7 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến quyết định 

mua hàng của người tiêu 

dùng đối với thương hiệu 

mỹ phẩm some by mi của 

hàn quốc tại thành phố hồ 

chí minh.

Phạm Thị 

Thu 
Trang Phạm Hùng

` 

Nghiên cứu các yếu tố chính tác động đến Kết quả 

học tập của sinh viên trường Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP.HCM, đo lường mức độ ảnh hưởng 

(tầm quan trọng) của các yếu tố tác động đến Kết 

quả học tập của sinh viên trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm TP.HCM, qua đó đề xuất một 

số kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu đặt cơ sở 

cho việc nâng cao kết quả học tập của sinh viên 

của nhà trường.

17 7 QTKD

Nghiên cứu các yếu tố tác 

động đến kết quả học tập 

của sinh viên trường đại 

học công nghiệp thực 

phẩm tp.hcm

 Hoàng Thị 

Thùy  
Trang Phạm Hùng

Tìm hiểu tầm quan trọng, các lợi ích của việc học 

online. Xác định được các nhân tố ảnh hưởng 

nhiều đến việc học online của sinh viên Trường 

Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

18 7 QTKD

nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến việc học 

online của sinh viên 

trường đại học công 

nghiệp thực phẩm thành 

phố hồ chí minh

Ngô Nguyễn 

Anh 
Tuấn Phạm Hùng

“Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử 

dụng thanh toán điện tử của sinh viên tại 

TP.HCM” nhằm khảo sát nhu cầu sử dụng thanh 

toán điện tử của đối tượng sinh viên trên địa bàn 

TP. HCM từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp 

giúp nâng cao hiệu quả sử dụng thanh toán điện tử 

cho sinh viên.

19 8 QTKD

nghiên cứu các nhân tố tác 

độngđến ý định sử dụng 

thanh toán điện tử của 

sinh viên tại tp.hcm

Phan Trần 

Thảo 
Nguyên Phạm Hùng

Những công cụ được các doanh nghiệp rất ưu 

chuộng sử dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, 

tăng cường khả năng cạnh tranh đó chính là 

Marketing. Maketing có vai trò hết sức quan trọng, 

không chỉ đối với những doanh nghiệp lớn mà cả 

với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là đối 

với các doanh nghiệp thương mại. Marketing còn 

giúp cho các doanh nghiệp xác định được ở từng 

thời điểm nên sản xuất, kinh doanh gì để đáp ứng 

nhu cầu của xã hội, hay khách hàng mà mình cần 

phục vụ là ai, họ cần gì… Marketing cũng giúp 

doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh có 

hiệu quả nhằm khẳng định được uy tín của doanh 

nghiệp với khách hàng và thị trường.

20 8 QTKD

thực trạng và giải pháp để 

nâng cao hiệu quả hoạt 

động marketing của công 

ty tnhh thực phẩm orion 

vina

Trần Thu Huệ Lê Hoàng Vũ
Phân tích công tác phát triển nguồn nhân lực tại Cô

ng ty Cổ phần Phần mềm Citigo



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

21 8 QTKD

Báo cáo hoạt động kinh 

doanh công ty trách nhiệm 

hữu hạn 

xây dựng thiết kế và trang 

trí nội thất Trần Anh 

Võ Thị Yến Nhi Lê Hoàng Vũ

Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm 

hữu hạn xây dựng thiết kế và trang trí nội thất 

Trần Anh

22 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản l

ý nguồn nhân lực tại công t

y 

trách nhiệm hữu hạn thươn

g 

mại và dịch vụ Hoppy 

Trần Huỳnh Long Lê Hoàng Vũ

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại côn

g ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ho

ppy 

23 8 QTKD

 Đánh giá hiệu quả hoạt độ

ng marketing tại công ty 

cổ phần đầu tư thương mại 

NHẤT TÍN

Lê Hồng Ngọc Lê Hoàng Vũ
Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing tại công ty 

cổ phần đầu tư thương mại NHẤT TÍN

24 8 QTKD

Thực trạng và giải pháp 

nhằm nâng  cao hiệu quả 

hoạt động truyền thông xã 

hội qua facebook tại công 

ty cổ phần thiết bị nhà bếp 

VINA – NAMILUX 

Nguyễn Tố Mẫn Lê Hoàng Vũ

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng  cao hiệu quả 

hoạt động truyền thông xã hội qua facebook tại 

công ty cổ phần thiết bị nhà bếp VINA – 

NAMILUX

25 8 QTKD

Phân tích hoạt động maketi

ng mix cho dịch vụ của  

công ty tnhh phát triển 

giáo dục và đào tạo TÂN 

TIẾN  

Nguyễn Phúc Nguyên Lê Hoàng Vũ

Phân tích hoạt động maketing mix cho dịch vụ của  

 công ty tnhh phát triển giáo dục và đào tạo TÂN 

TIẾN  

26 8 QTKD

Hoạt động quản trị bán 

hàng (B2B) sản phẩm dịch 

vụ quà tặng của công ty 

TNHH Nón Xanh

Trần Thị 

Thúy
An Vũ Quang Vinh

phân tích hoạt động quản trị bán hàng đối với 

khách hàng doanh nghiệp (B2B) của công ty 

TNHH Nón Xanh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

27 8 QTKD

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động bán 

hàng tại Công ty TNHH 

XD-TM phát triển năng 

lượng Tiến Đạt.

Bùi Ngọc Diệu Vũ Quang Vinh

phân tích về hoạt động bán hàng tại Công ty năng 

lượng Tiến Đạt, đồng thời nêu giải pháp nâng cao 

hiệu quả.

28 8 QTKD

Phân tích hoạt động đấu 

giá và hoàn thiện quy trình 

đấu giá tại Công ty đấu giá 

hợp danh Nam Giang

Dương Thị 

Ngọc
Hà Vũ Quang Vinh

Phân tích hoạt động đấu giá tại Công ty đấu giá 

hợp danh Nam Giang và đưa giải pháp hoàn thiện 

quy trình đấu giá.

29 8 QTKD

Hoàn thiện chiến lược 

Marketing của công ty 

TNHH EFC

Lê Thị Thúy Hằng Vũ Quang Vinh
Phân tích chiến lược Marketing của công ty TNHH 

EFC.

30 8 QTKD

Cải tiến chất lượng sản 

phẩm tại Công Ty TNHH 

Phát Triển Thương Hiệu 

BI Vietnam.

Nguyễn Thị Hằng Vũ Quang Vinh
phân tích cách phát triển thương hiệu công ty BI 

Vietnam.

31 9 QTKD

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi của người tiêu 

dùng trẻ khi lựa chọn siêu 

thị làm nơi mua sắm tại 

quận tân phú, tp. Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Thị 

Ái
Dân Vũ Quang Vinh

Nghiên cứu để tìm xem đâu là yếu tố ảnh hưởng 

đến quyết định siêu thị để mua sắm của người tiêu 

dùng trẻ tại quận tân phú, tp. Hồ Chí Minh.

32 8 QTKD

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến dự định làm việc cho 

doanh nghiệp nước ngoài 

của sinh viên HUFI

Lê Trần Anh Tiến
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Nghiên cứu nhằm đánh giá và đo lường mức độ 

tác động của các nhân tố đến dự định làm việc cho 

doanh nghiệp nước ngoài của sinh viên HUFI. 

Trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý cho nhà quản 

trị nước ngoài trong việc thu hút ứng viên tiềm 

năng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

33
ISPBA-

2017
QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn tại Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Boniva 

Food

Hồ Thanh Nam
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng sử dụng 

vốn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên Boniva Food

34
ISPBA-

2017
QTKD

Xây dựng kế hoạch kinh 

doanh quán Cafe Tuli
Phạm Thị Tú Linh

Nguyễn Thị 

Thanh Vân
Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán Cafe Tuli

35 8 QTKD

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản trị bán hàng tại 

Công ty Cổ phần MISA

Lường Thanh Sơn
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng tại 

Công ty Cổ phần MISA

36 8 QTKD

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản trị nguồn nhân 

lực tại Công ty Cổ phần 

Thế giới Truyền thông 

Media World

Ngô Thanh Sơn
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân 

lực tại Công ty Cổ phần Thế giới Truyền thông 

Media World

37 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả bán hàng tại Công ty 

Bất Động Sản Châu Gia

Trần Thị 

Ngọc 
Thắm

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty 

Bất Động Sản Châu Gia

38 8 QTKD

Hoàn thiện công tác đào 

tạo và phát triển nguồn 

nhân lực tại Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Cơ khí 

Xây dựng Thương mại 

Dịch vụ Đoàn Kết

Nguyễn Mai Thy
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí 

Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đoàn Kết



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

39 8 QTKD

Giải pháp đẩy mạnh khai 

thác và phát triển sản 

phẩm bảo hiểm nhân thọ 

tại Công ty Dai-ichi Life 

Việt Nam

Nguyễn Thị 

Huyền
Trang

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Giải pháp đẩy mạnh khai thác và phát triển sản 

phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Dai-ichi Life 

Việt Nam

40 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình nhập 

khẩu máy móc thiết bị tại 

Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Showtrans Việt Nam

Nguyễn 

Trịnh Thùy
Trang

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị 

tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Showtrans Việt 

Nam

41 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình xuất 

khẩu thực phẩm đóng hộp 

tại Công ty Cổ phần Food 

Tech

Võ Thị Trang
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Hoàn thiện quy trình xuất khẩu thực phẩm đóng 

hộp tại Công ty Cổ phần Food Tech

42 8 QTKD

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản trị nguồn nhân 

lực tại Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Sản xuất 

Thương mại và Dịch vụ 

Vận tải Trường Thịnh 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Trúc

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân 

lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất 

Thương mại và Dịch vụ Vận tải Trường Thịnh 

43 8 QTKD

Xây dựng chiến lược giữ 

chân khách hàng tại Công 

ty Cổ phần đồ cúng Tâm 

Linh

Lê Đặng Thị Vân
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Xây dựng chiến lược giữ chân khách hàng tại 

Công ty Cổ phần đồ cúng Tâm Linh

44 8 QTKD

Giải pháp phát triển mạng 

lưới phân phối bán hàng 

của doanh nghiệp

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Yến

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Giải pháp phát triển mạng lưới phân phối bán hàng 

của doanh nghiệp



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

45 8 QTKD

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng khi ra quyết định 

lựa chọn mua hàng của 

người tiêu dùng trên sàn 

thương mại điện tử

Nguyễn Hà Vân Đỗ Hữu Hải

Nghiên cứu này giúp doanh nghiệp tham gia vào 

sàn TMĐT có thể đánh giá và đáp ứng được nhu 

cầu của người tiêu dùng đồng thời đưa ra các yếu 

tố mà người tiêu dùng quan tâm nhiều và mạnh mẽ 

nhất từ đó đưa ra các giải pháp cũng như đóng góp 

cho thị trường sàn TMĐT Việt Nam.

46 8 QTKD

Nhân tố ảnh hưởng sự lôi 

cuốn khi mua sắm online 

của khách hàng

Lê Minh Thư Đỗ Hữu Hải

Nghiên cứu này đóng góp phát hiện các nhân tố lôi 

cuốn khách hàng đến với kênh mua sắm trực tuyến 

là cơ sở giúp cho doanh ngiệp định hướng, tiếp 

cận khách hàng trực tuyến của mình. Đặc biệt tập 

trung vào tạo nên uy tín, chất lượng để tăng số 

lượng khách hàng trung thành lên mức cao  nhất 

có thể.

47 8 QTKD

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định mua 

sắm sản phẩm thời trang 

thông qua mạng xã hội 

facebook tại thành phố Hồ 

Chí Minh

Nguyễn Thị 

Phương 
Trinh Đỗ Hữu Hải

Nghiên cứu đã xác định được mức độ quan  trọng 

của các yếu tố tác động đến ý định mua sắm thời 

trang qua mạng xã hội FB của khách hàng tại TP. 

HCM

48 8 QTKD

Ảnh hưởng của các yếu tố 

tạo nên lòng trung thành 

của NV đến kết quả hoạt 

động của DN vừa và nhỏ 

tại TP.HCM

Liêu Hoàng 

Kim Phượng
Phượng Đỗ Hữu Hải

Đề tài: “Ảnh hưởng của các yếu tố tạo nên lòng 

trung thành của nhân viên đến Kết quả hoạt động 

của Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM” - kết 

quả của quá trình nghiên cứu và vận dụng những 

cơ sở lý thuyết chiến lược gia tăng KQHĐ bằng 

cách cải thiện lòng trung thành. Với những giải 

pháp mà đề tài mang lại, tác giả hy vọng những 

đóng góp này hữu ích đối với DN vừa và nhỏ tại 

TP.HCM



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

49 8 QTKD

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến lòng trung 

thành của nhân viên trong 

các công ty bất động sản

Vương Thị 

Thúy 
Tiên Đỗ Hữu Hải

Thông qua kết quả xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến lòng trung thành của nhân viên, nhà quản lý 

có thể thấy được yếu tố nào ảnh hưởng quan trọng 

nhất đến sự ra đi của nhân viên, từ đó xây dựng 

các chính sách nhân sự nhằm giữ nhân viên giỏi 

làm việc và gắn bó với công ty”. Đề tài góp phần 

trong sự phát triển của từng doanh nghiệp nói 

riêng và công ty bất động sản TP. Hồ Chí Minh 

nói chung

50 8 QTKD

Ảnh hưởng của thương 

hiệu đến quyết định mua 

mỹ phẩm của người tiêu 

dùng tại Thành phố Hồ 

Chí Minh

Tiêu Minh Ngọc Đỗ Hữu Hải

Căn cứ vào tổng quan lý thuyết, mô hình nghiên 

cứu đã được phát triển cho nghiên cứu Ảnh hưởng 

của thương hiệu đến quyết định mua mỹ phẩm của 

người tiêu dùng tại TP.HCM được xây dựng gồm 

5 thành phần: Nhận biết thương hiệu, Chất lượng 

cảm nhận, Liên tưởng thương hiệu, Trung thành 

thương hiệu, Lòng tin thương hiệu. Mô hình này 

đã được kiểm tra với một mẫu gồm 200 khách 

hàng đã từng mua mỹ phẩm tại TP.HCM. Với 

những kết quả thu được, nghiên cứu này có những 

đóng góp tích cực trong thực tiễn quản lý, Từ kết 

quả phân tích hồi quy cho thấy Lòng tin thương 

hiệu (Beta = 0,227) là nhân tố có ảnh hưởng mạnh 

nhất đến quyết định mua mỹ phẩm của người tiêu 

dùng tại TP.HCM, nhân tố có ảnh hưởng thấp nhất 

là Liên tưởng thương hiệu (Beta = 0,137), mạnh 

thứ 2 là Nhận biết thương hiệu, tiếp theo lần lượt 

là Chất lượng cảm nhận và Trung thành thương 

hiệu.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

51 8 QTKD

Các yếu tố tảnhthưởng đến 

ý  định mua sắm trực 

tuyến mặt hàng điện tử 

trên địa bàn 

Quận7,TP.HCM

Nguyễn Thị 

Thùy
Trang Đỗ Hữu Hải

Bài luận này có thể được xem là tài liệu tham khảo 

về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực 

tuyến của khách hàng , giúp cho mô hình mua sắm 

trực tuyến nói chung và các doanh nghiệp trên lĩnh 

vực này nói riêng.

52 8 QTKD

Tìm hiểu quy trình giao 

nhận logistics tại Công ty 

TNHH Transfast

Phan Phương 

Khải

Ts. Nguyễn Xuân 

Quyết

Hệ thống hóa nội dung các lý luận và và thực tiễn 

về quy trình giao nhận logictics, tìm hiểu thực 

trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình giao 

nhận Logistics tại Công ty TNHH Transfast. Từ 

đó, đề xuất các hàm ý quản trị cho quy trình giao 

nhận logictics tại công ty TNHH Transfast, gồm: 

1)Nâng cao trình độ năng lực nhân viên; 2)Khắc 

phục sai sót trong việc chuẩn bị và kiểm tra bộ 

chứng từ; 3)Biện pháp trong khâu giao dịch với 

khách hàng; 4)Biện pháp trong khâu vận chuyển; 

5)Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

53 8 QTKD

Hoàn thiện công tác tuyển 

dụng, đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại Công 

ty Cổ phần BĐS Thiên 

Khôi

Nguyễn Thị 

Diễm 

Khương

Ts. Nguyễn Xuân 

Quyết

 

Từ việc tổng hợp, nghiên cứu cơ sở lí luận và thực 

tiễn về công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực, đề tài phân tích thực trạng và các 

yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng, đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực. Từ đó đề xuất các 

giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 

Cổ phần Bất động sản Thiên Khôi, gồm: 1. Xây 

dựng chiến lược nguồn nhân lực hợp lý và hiệu 

quả; 2. Xây dựng một quy trình tuyển dụng hợp lý 

và hiệu quả; 3. Tổ chức tốt công tác đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực; 4. Dậ dựng hệ thống 

tiêu chuẩn tuyển dụng; 5. Phát huy tính tích cực 

của nhân viên.

54 8 QTKD

Tìm hiểu hoạt động mô 

giới bất động sản tại Công 

ty Cổ phần đầu tư BĐS 

Phúc Thịnh

Nguyễn Thị 

Thùy 
Linh

Ts. Nguyễn Xuân 

Quyết

Từ việc tổng hợp, nghiên cứu cơ sở lí luận và thực 

tiễn về hoạt động môi giới BĐS, đề tài nghiên cứu 

thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 

môi giới BĐS tại công ty CP đầu tư BĐS Phúc 

Thịnh, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, 

giải pháp xác định thị trường mục tiêu và kế hoạch 

mở rộng kinh doanh sản phẩm của đơn vị, gồm: 

1)Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm; 2)Chiến lược 

kí hợp đồng phân phối độc quyền với chủ đầu tư; 

3)Chiến lược xây dựng hệ thống phân phối trung 

gian; 4)Chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh 

sang một số địa bàn lân cận; 5)Giải pháp về tài 

chính.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

55 8 QTKD

Tìm hiều hoạt động kinh 

doanh bất động sản tại 

Công ty BĐS Đại Hưng 

Thịnh.

Nguyễn Thị 

Quỳnh  
Lan

Ts. Nguyễn Xuân 

Quyết

`

Hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về 

kinh doanh BĐS. Nghiên cứu thực trạng và đề 

xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn 

nữa chất lượng tại bộ phận kinh doanh của Công 

Ty TNHH Bất Động Sản Đại Hưng Thịnh, gồm: 

1)Giải pháp cải thiện hoạt động maketting; 2)Chú 

trọng công tác chăm sóc khách hàng; 3)Chú trọng 

công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân viên; 4)Đa 

dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường; 5)Giải 

pháp xây dựng thương hiệu; 6) Giải pháp về tài 

chính.

56 7 QTKD

Tìm hiểu hoạt động tư vấn 

cho vay tín chấp tại Công 

ty Tài chính Shinhan Việt 

Nam (Shinhan Finance)

Lê Huỳnh An Khang
Ts. Nguyễn Xuân 

Quyết

Hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về 

hoạt động cho vay tín chấp. Tìm hiểu thực trạng và 

đề xuất giải pháp nhằm nâng chất lượng và hiệu 

quả hoạt động cho vay tín chấp tại Công ty Tài 

chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance), gồm:

1) Xây dựng chính sách cho vay tín chấp linh hoạt.

2) Tăng cường marketing .

3) Đào tạo và bồi dưỡng nhân viên tín dụng.

4) Đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng đối tượng 

cho vay.

5) Giải pháp về tài chính.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

57 7 QTKD

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định làm việc 

cho doanh nghiệp logistics 

của sinh viên khoa quản 

trị kinh doanh Trường đại 

học Công nghiệp Thực 

phẩm TP. Hồ Chí Minh

Võ Trọng Khắc
Ts. Nguyễn Xuân 

Quyết

Khoá luận nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về 

động cơ lựa chọn làm việc cho doanh nghiệp 

Logistics của sinh viên khi ra trường. Từ việc nhận 

diện và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

làm việc cho doanh nghiệp Logistics của sinh viên 

khoa quản trị kinh doanh Trường đại học Công 

nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI). Qua 

đó, đề xuất các giải pháp thúc đẩy ý định chọn làm 

việc cho các doanh nghiệp Logistics của SVQTKD 

HUFI, gồm: 

1)  Công tác tuyển dụng.

2)  Công tác đào tạo nhân lực logistics của doanh 

nghiệp.

3)  Duy trì (giữ chân) nguồn nhân lực logistics.

4)  Đề xuất về bình đẳng giới, hòa nhập xã hội.

5)  Cải thiện năng lực của nhân lực logistics trong 

xu thế cmcn 4.0; Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề 

nghiệp (OS, OSS) cho ngành logistics.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

58 7 QTKD

Sử dụng mô hình 

Marketing Mix để định vị 

sản phẩm của Highland 

Coffee, tại TP. Hồ Chí 

Minh

Trần Văn Hoàng
Ts. Nguyễn Xuân 

Quyết

Từ việc tổng hợp, nghiên cứu cơ sở lí luận và thực 

tiễn về định vị và Marketing sản phẩm, đề tài 

nghiên cứu thực trạng thị trường sản phẩm 

Highland Coffee tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, 

làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, xác 

định thị trường mục tiêu và kế hoạch mở rộng kinh 

doanh sản phẩm của đơn vị, gồm:  i) Chiến lược 

Quảng bá và Marketing sản phẩm, nhằm chiếm 

lĩnh thị phần; ii) Chiến lược đa dạng hoá sản 

phẩm, nhằm quảng bá sản phẩm mới, tăng cường 

khả năng cạnh tranh thương hiệu; iii) Chiến lược 

kinh doanh và chính sách xúc tiến linh hoạt; iv) 

Chiến lược Marketing hỗn hợp cho thị trường sản 

phẩm Highland Coffee tại TPHCM.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

59 7 QTKD

Chiến lược Phát triểṇ 

thương hiệu của Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Giáo 

dục Việt Mỹ (VMG)

Trần Ngọc 

Quỳnh 
Vy

Ts. Nguyễn Xuân 

Quyết

 

Từ việc tổng hợp, nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn về phát triển thương hiệu, đề tài nghiên cứu 

thực trạng thương hiệu của Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Giáo dục Việt Mỹ VMG, làm cơ sở cho việc 

hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Việt Mỹ 

VMG giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030, 

gồm: 

1) Nâng cao chất lượng đào tạo làm cơ sở gia tăng 

giá trị thương hiệu; 

2) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho đào tạo, 

qua đó làm cơ sở cho việc gia tăng năng lực đào 

tạo, gia tăng thương hiệu.

3) Tăng cường liên kết đào tạo và mở rộng đối 

tượng khách hàng, làm cơ sở cho việc gia tăng 

năng lực cạnh tranh, gia tăng uy tín thương hiệu.

4) Tăng cường marketing và quảng bá thương 

hiệu, nhằm nâng cao mức độ nhận biết thương 

hiệu.

5) Chiến lược mở rộng đầu tư, hợp tác trong kinh 

doanh. 

6) Chiến lược marketing hỗn hợp cho phát triển 

thương hiệu của Công ty cổ phần tập đoàn giáo 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

60 8 QTKD

các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định mua mỹ phẩm 

của sinh viên hiện nay

Nguyễn Hà 

Ngọc 
Phương Lê Thị Ngọc

kết quả nghiên cứu đã xác định được nhân tố có 

mức độ tác động đến quyết định mua của sinh viên 

là: Bao bì (0.873). Kết quả nghiên cứu đã đạt 

đƣợc những mục tiêu đã đề ra, cụ thể là: nghiên 

cứu các yếu tố chính ảnh hƣởng đến Quyết định 

mua mỹ phẩm của sinh viên hiện nay, đo lường 

mức độ ảnh hưởng (tầm quan trọng) của các yếu tố 

ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm của sinh 

viên hiện nay, qua đó đề xuất một số giải pháp rút 

ra từ kết quả nghiên cứu, làm cơ sở cho việc hoạch 

định chính sách và các giải pháp nâng cao quyết 

định mua mỹ phẩm của các bạn sinh viên.

61 8 QTKD

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến lòng trung 

thành của khách hàng đối 

với thương hiệu điện thoại 

samsung

Nguyễn Thị 

Kim 
Phượng Lê Thị Ngọc

Chất lượng sản phẩm, Nhận biết thương hiệu, Giá 

cả, Niềm tin thương hiệu và Hoạt động chiêu thị 

có tác động tích cực đến Lòng trung thành thương 

hiệu của khách hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

62 8 QTKD

Phân tích thực trạng công 

tác tuyển dụng nhân sự tại 

công ty tnhh sản xuất và 

thương mại tây thành phố

Hồ Thị 

Thanh Tâm
Tâm Lê Thị Ngọc

Đồ án đã nghiên cứu về thực trạng công tác tuyển 

dụng nhân sự tại Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tây Thành Phố để có thể thấy rõ 

những ưu và nhược điểm còn tồn tại trong việc 

tuyển dụng. Đồng thời đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện hơn công tác tuyển dụng nhân sự 

tại Công ty với mục đích nâng cao năng suất lao 

động, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục 

tiêu của Công ty. Ngoài ra, việc nghiên cứu cũng 

đã giúp em nhân thức đụợc tầm quan trọng của 

công tác tuyển dụng trong một tổ chức, cách nhìn 

nhận đánh giá người lao động, sự cần thiết phải 

tìm người lao động phù hợp với công việc.

63 8 QTKD

Tìm hiểu hoạt động bán 

hàng tại công ty trách 

nhiệm hữu hạn đầu tư và 

thương mại đại phúc an

Phạm Thi Tâm Lê Thị Ngọc

Nhìn chung để một hoat động bán hàng tai một 

công ty được thực hiên một cách có hệ thống và 

đạt được hiêu quả cao nhất thì cân thiết phải có sự 

nỗ lực từ phía công ty cho việc phát triển các hoạt 

động bán hàng một cách hiệu quả, toàn diện hơn. 

Bản thân công ty TNHH Đâu tư va Thương mai 

Đai Phuc An phải xac định được một cách rõ ràng 

đâu là điểm mạnh, điểm yếu, đâu là cơ hội va 

thach thức để từ đó có thể đưa ra nhưng quyết 

định, chính sách phù hợp, giảm bớt cac quy định 

con rườm ra va thiếu tính thiết thực để giúp ngành 

bất động sản có nhưng bước tiến vượt bậc hơn nữa 

trong nhưng năm tiếp theo.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

64 8 QTKD

Hoạt động tuyển dụng 

nhân sự tại công ty tnhh 

sản xuất tthương mại và 

dịch vụ tiến định

Dương Thị 

Mỹ 
Phước Lê Thị Ngọc

Tìm hiểu hoạt động tuyển dụng nhân sự của Công 

ty TNHH Sản Xuất hương Mại và Dịch Vụ Tiến 

Định để thấy rõ những ưu điểm và nhược điểm 

đang tồn tại trong qua trình thời  cũng đưa ra giải 

pháp nhằm giúp cho quá trình tuyển dụng được 

hoàn thiện hơn.

65 8 QTKD

Xây dựng chiến lược cho 

hoạt động marketing tại 

công ty cổ phần nông lâm 

food

Nguyễn Thị 

Anh
Thư

Nguyễn Thị  Thu 

Trang

Tìm hiểu thực trạng tại công ty cổ phần nông lâm  

food để đưa ra chiến lược cho công ty

66 8 QTKD

Hoàn thiện các hoạt động 

marketing online tại công 

ty tnhh nội thất đồng tiến

Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị  Thu 

Trang

Tìm hiểu thực trạng tại công ty tnhh  nội thất đồng 

tiến để hoàn thiện hoạt động mareting online tại 

công ty

67 8 QTKD

Xây dựng và phát triển 

chiến lược marketing trực 

tuyến cho công ty cổ phần 

truyền thông apt

Nguyễn Thị 

Thu
Thảo

Nguyễn Thị  Thu 

Trang

Tìm hiểu thực trạng tại công ty  truyền thông apt 

để xây dựng chiến lược và phát triển chiến lược 

cho công ty.

68 8 QTKD

Phân tích hoạt động truyền 

thông xã hội qua facbook 

tại công ty tnhh lửa á châu

Nguyễn Thị 

Anh
Thư

Nguyễn Thị  Thu 

Trang

tìm hiểu thực trạng tại công ty tnhh lửa á châu để 

xây dựng cách thực hiện hoạt động truyền thông 

qua facebook

69 8 QTKD

Phân tích hoạt động digital 

marketing sử dụng công 

cụ facebook tại công ty 

tnhh giáo dục master 

english

Trần Minh Thuận
Nguyễn Thị  Thu 

Trang

Tìm hiểu thực trạng tại công ty tnhh giáo dục 

master english để xây dựng cách thực hiện hoạt 

động marketing digital cho công ty 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

70 7

Khoá 

luận 

QTKD

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng huy 

động vốn bằng tiền gửi tại 

các ngân hàng TMCP của 

người dân TP.HCM

Trần Ngọc 

Huyền
Trân

Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về các yếu 

tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn bằng 

tiền gửi tại các ngân hàng. Tiếp đến, tác giả đã 

phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn  bằng 

tiền gửi tại ngân hàng TMCP của người dân TP 

HCM. Trên cơ sở đó, tác giải đề xuất một số giải 

pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn bằng tiền 

gửi tại ngân hàng TMCP của ngừoi dân TP HCM.

71 7

Khoá 

luận 

QTKD

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc tự học 

ngoại ngữ của sinh viên 

trường đại học Công 

nghiệp thực phẩm TP 

HCM 

Trần Phương 

Trúc
Uyên

Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về việc tự 

học ngoại ngữ của sinh viên. Tiếp đến, tác giả đã 

phân tích, đánh giá thực trạng tự học ngoại ngữ 

của sinh viên trường đại học Công nghiệp Thực 

phẩm TP HCM. Trên cơ sở đó, tác giải đề xuất 

một số giải pháp nâng cao sự tự học ngoại ngữ của 

sinh viên trường đại học Công nghiệp Thực phẩm 

TP HCM.

72 7

Khoá 

luận 

QTKD

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến thái độ của 

người tiêu dùng đối với 

quảng cáo mạng xã hội 

facebook trên địa bàn 

TP.HCM

Nguyễn Thảo Vy
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về sự hài 

lòng của người tiêu dùng đối với quảng cáo mạng 

xã hội facebook. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, 

đánh giá thái độ của người tiêu dùng TP HCM đối 

với mạng xã hội facebook. Trên cơ sở đó, tác giải 

đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng sự 

tương tác của người tiêu dùng TPHCM đối với các 

quảng cáo mạng xã hội faceboook. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

73 7
khoá luận 

QTKD

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định khởi 

nghiệp của sinh viên nữ 

khối ngành kinh tế trường 

ĐH CNTP TP.HCM

Phạm Ngọc 

Thuý 
Vy

Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về ý định 

khởi nghiệp. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, đánh 

giá thực trạng sự khởi nghiệp của sinh viên nữ 

khối ngành kinh tế trường đại học Công nghiệp 

Thực phâmt TP HCM. Trên cơ sở đó, tác giải đề 

xuất một số giải pháp nâng cao số lượng sinh viên 

nữ khối kinh tế trường đại học công nghiệp thực 

phẩm TP HCM tham gia khởi nghiệp.    

74 8
khoá luận 

QTKD

Đánh giá sự hài lòng của 

du khách  khi đến với Đà 

Lạt

Lê Thị Tuyết Mai
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về sự hài 

lòng của du khách hàng đối với khu du lịch đà lạt. 

Tiếp đến, tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng 

sự hài lòng của du khách tại điểm đến Đà Lạt. 

Trên cơ sở đó, tác giải đề xuất một số giải pháp 

nâng cao sự hài lòng của khách du lịch tại điểm 

đến Đà Lạt.

75 8
khoá luận 

QTKD

Các yếu tố tác động đến 

phát triển dịch vụ ẩm thực 

đường phố TPHCM

Vị Thị Ngân
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về ẩm thực 

đường phố. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, đánh 

giá thực trạng ẩm thực đường phố tại TP HCM. 

Trên cơ sở đó, tác giải đề xuất một số giải pháp 

nâng cao sự hấp dẫn đối với thực khách khi 

thưởng thức ẩm thực đường phố tại TP HCM. 

76 8
khoá luận 

QTKD

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định trở về quê 

hương làm việc của sinh 

viên trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm 

TPHCM

Nguyễn Thị 

Kim
Thoa

Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về quyết 

định làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

Tiếp đến, tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng 

sinh viên trường đại học Công nghiệp Thực phẩm 

quyết định về quê hương làm việc. Trên cơ sở đó, 

tác giải đề xuất một số giải pháp hỗ trợ và khuyến 

khích sinh viên trở về quê làm việc sau khi tốt 

nghiệp đại học. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

77 8
khoá luận 

QTKD

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

định hướng việc làm sau 

khi tốt nghiệp của sinh 

viên  trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm 

TPHCM

Phạm Thị 

Xuân 
Thu

Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về định 

hướng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

Tiếp đến, tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng 

sinh viên trường đại học Công nghiệp Thực phẩm 

định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp. Trên cơ sở 

đó, tác giải đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên 

định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. 

82 8
Đồ án 

QTKD

 Hoàn thiện công tác quản 

trị nguồn nhân lực tại công 

ty cổ phần hóa chất nông 

nghiệp hoàng nông trên 

địa bàn thành phố hồ chí 

minh

Trần Đức Trung
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về quản trị 

nguồn nhân lựci. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, 

đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại 

công ty hoá chất nông nghiệp Hoàng Nông. Trên 

cơ sở đó, tác giải đề xuất một số giải pháp nâng 

cao năng lực quản trị nguồn nhân lực tại công ty 

hoá chất nông nghiệp Hoàng Nông.

83 8
Đồ án 

QTKD

Giải pháp hoàn thiện công 

tác tuyển dụng nhân sự tại 

công ty tnhh sản xuất và 

kinh doanh giày dép h.q.s 

trên địa bàn thành phố hồ 

chí minh

Phạm Nhật TRƯỜNG
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về tuyển 

dụng nhân sự. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, đánh 

giá thực trạng tuyển dụng nhân sự tại công ty 

TNHH sản xuất và kinh doanh giày dép H.Q.S trên 

địa bàn TP HCM. Trên cơ sở đó, tác giải đề xuất 

một số giải pháp nâng cao hiệu qủa tuyển dụng 

nhân sự tại công ty TNHH sản xuất và kinh doanh 

giày dép H.Q.S.

84 8
Đồ án 

QTKD

Hoàn thiện kế hoạch 

truyền thông phát triển 

thương hiệu tại công ty cổ 

phần thương mại nguyễn 

kim năm 2021 trên địa bàn 

thành phố hồ chí minh

Cai Thị Ái VY(NT)
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết rào về 

truyền thông phát triển thương hiệu. Tiếp đến, tác 

giả đã phân tích, đánh giá thực trạng truyền thông 

phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần thương 

mại Nguyễn Kim. Trên cơ sở đó, tác giải đề xuất 

một số giải pháp hoàn thiện kế hoạch truyền thông 

phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần thương 

mại Nguyễn Kim.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

85 8
đồ án 

QTKD

Hoàn thiện công tác tuyển 

dụng nhân sự tại công ty 

cổ phần lê dư group trên 

địa bàn thành phố hồ chí 

minh

Vương Phan 

Từơng
VY

Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về tuyển 

dụng nhân sự. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, đánh 

giá thực trạng tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ 

phần Lê Dư Group. Trên cơ sở đó, tác giải đề xuất 

một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 

nhân sự tại công ty cổ phần Lê Dư Group.

86 8
Đồ án 

QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả  hoạt động quản trị 

bán hàng tại chi nhánh 

huynhdai kinh dương 

vương - công ty tc motor 

trên địa bàn thành phố hồ 

chí minh

Nguyễn Thị 

Hoàng
YẾN

Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết quản trị bán 

hàng. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, đánh giá thực 

trạng công tác quản trị bán hàng tại chi nhanh 

Huynhdai Kinh Dương Vương - công ty . Trên cơ 

sở đó, tác giải đề xuất một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng tại Chi 

nhánh Huynhdai Kinh Dương Vương.

87 8
Đồ án 

QTKD

Hoàn thiện quy trình bán 

hàng yaij công ty cổ phần 

truyền thông gia định trên 

địa bàn thành phố hồ chí 

minh

Đỗ Ngọc Quế ANH
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về quy trình 

bán hàng. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, đánh giá 

thực trạng quy trình bán hàng tại công ty cổ phần 

truyền thông Gia Định. Trên cơ sở đó, tác giải đề 

xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình bán 

hàng của công ty.

89 8
Đồ án 

QTKD

Hoàn thiện hoạt động 

marketing online tại công 

ty cổ phần truyền thông 

gia định trên địa bàn thành 

phố hồ chí minh

Phan Thị Kim ANH
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về 

marketing online. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, 

đánh giá thực trạng hoạt động marketing online tại 

công ty cổ phần truyền thông Gia Định. Trên cơ sở 

đó, tác giải đề xuất một số giải pháp hoàn thiện 

hoạt động marketing online tại công ty cổ phần 

truyền thông Gia Định.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

90 8
Đồ án 

QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

trị nguồn nhân lực tại công 

ty cổ phần công nghệ hgp 

trên địa bàn thành phố hồ 

chí minh

Tô Tuấn ANH
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về quản trị 

nguồn nhân lực. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, 

đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại 

công ty cổ phần công nghệ HGP. Trên cơ sở đó, 

tác giải đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công 

tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 

công nghệ HGP.

91 8
Đồ án 

QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

trị nguồn nhân lực tại công 

ty cổ phần công nghệ hgp 

trên địa bàn thành phố hồ 

chí minh

Trịnh Tiến ANH
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về quản trị 

nguồn nhân lực. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, 

đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại 

công ty cổ phần công nghệ HGP. Trên cơ sở đó, 

tác giải đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công 

tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 

công nghệ HGP.

92 8
Đồ án 

QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

trị nguồn nhân lực tại công 

ty tnhh sản xuất thương 

mại đông quang thành trên 

địa bàn thành phố hồ chí 

minh

Cao Minh ĐĂNG
Trần Thị Ngọc 

Lan

Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về quản trị 

nguồn nhân lực. Tiếp đến, tác giả đã phân tích, 

đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại 

công ty TNHH sản xuất thương mại Đông Quang 

Thành. Trên cơ sở đó, tác giải đề xuất một số giải 

pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực 

tại công ty TNHH Đông Quang Thành.

93 8 QTKD

Nâng cao chất lượng ngân 

hàng điện tử tại ngân hàng 

TMCP XNK VIỆT NAM

Nguyễn Thị 

Anh
Thư

Nguyễn Lương 

Ngân

Đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng chất lượng 

dịch vụ ngân hàng điện tử, từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 

điện tử cho EXIMBANK



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

94 8 QTKD

Tìm Hiểu Các Nhân Tố 

Ảnh Hưởng Đến Hành Vi 

Mua Hàng Trực Tuyến 

Qua Mạng Xã Hội Của 

Nhân Viên Văn Phòng Tại 

Tp. Hồ Chí Minh

Phạm Ngọc Thảo
Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh

Hệ thống hóa các lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

về hành vi mua hàng trực tuyến qua mạng xã hội 

tại Việt Nam và trên thế giới; Xác định các nhân tố 

tác động đến hành vi mua hàng trực tuyến qua 

mạng xã hội tại TP.HCM; Xây dựng và kiểm định 

mô hình: “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 

mua hàng trực tuyến qua mạng xã hội của nhân 

viên văn phòng TP.HCM”; Đề xuất một số hàm ý 

quản trị cho các doanh nghiệp nâng cao khả năng 

tiếp cận với khách hàng trên mạng xã hội và xây 

dựng một hệ thống đáp ứng tốt nhu cầu của người 

tiêu dùng và làm gia tăng hành vi mua sắm trực 

tuyến trên mạng xã hội của người tiêu dùng.

95 8 QTKD

Đánh giá hoạt động 

Digital marketing ứng 

dụng Mozo tại Công ty 

TNHH Phần mềm BCG

Dương 

Nguyễn Minh
 THÙY

Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh

Đánh giá hoạt động Digital marketing ứng dụng 

Mozo tại Công ty TNHH Phần mềm BCG.

96 8 QTKD

Phân tích hoạt động 

Marketing Online tại công 

ty TNHH xây dựng thiết 

kế và trang trí nội thất 

Trần Anh

Nguyễn Thị TRINH 
Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh

Phân tích hoạt động Marketing Online tại công ty 

TNHH xây dựng thiết kế và trang trí nội thất Trần 

Anh

97 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động Digital 

marketing  tại công ty Cổ 

phần Đầu tư và Phát triển 

IM (IM GROUP)

Nguyễn Xuân TRÚC
Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Digital 

marketing  tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển IM (IM GROUP)



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

98 8 QTKD

Phân tích chiến lược 

Digital marketing công ti 

TNHH Emma

Lê Thị Thúy VI
Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh

Phân tích chiến lược Digital marketing công ti 

TNHH Emma

99 8 QTKD

Hoàn thiện hệ thống kênh 

phân phối sản phẩm tại 

Công ty TNHH TM DV 

Khang Lộc Thịnh

Phan Thị 

Ngọc 
VIỀN

Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại 

Công ty TNHH TM DV Khang Lộc Thịnh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

100 8 QTKD

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng 

Đến Ý Định Chọn Nơi 

Làm Việc Của Sinh Viên

Mai Ngọc Vy
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

` Qua khảo sát sơ bộ xác định được 05 nhân tố độc 

lập đo lường bằng 18 biến quan sát và 01 nhân tố 

phụ thuộc (Quyết định lựa chọn nơi làm việc) đo 

lường bằng 03 biến quan sát. Nghiên cứu định 

lượng, thu thập dữ liệu được thực hiện qua bảng 

khảo sát. Kết quả thu được 270 bảng trả lời hợp lệ, 

dữ liệu được xử lý và phân tích với sự hỗ trợ của 

phần mềm SPSS, thang đo bằng độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố. Từ quá 

trình phân tích EFA, tìm được 06 nhân tố đo lường 

bằng 20 biến quan sát. Qua kiểm định mô hình và 

các giả thuyết nghiên cứu, 02 nhân tố có ảnh 

hưởng đồng biến đến Quyết định lựa chọn nơi làm 

việc của ứng viên có mức độ ảnh hưởng xếp theo 

chiều từ cao đến thấp lần lượt là: (1) Thu nhập với 

giải thích được 17.7% sự biến thiên của Quyết 

định lựa chọn nơi làm việc.Về mặt lý thuyết, 

nghiên cứu đã góp phần xác định được các yếu tố 

ảnh hưởng đến Quyết định lựa chọn nơi làm việc 

của sinh viên sắp tốt nghiệp. Mặt khác, với kết quả 

tìm được, đây cũng sẽ là căn cứ. Từ đó, xác định 

các vấn đề địa phương cần hoàn thiện, làm tốt hơn 

hay phát triển để gia tăng thêm sự thu hút của địa 

phương đối với người lao động, nhất là đối tượng 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

101 8 QTKD

Các nhân tố thúc đẩy hành 

vi sử dụng các sản phẩm 

thân thiện với môi trường.

Nguyễn Thị 

Huyền
Trang

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá các yếu 

tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng sản phẩm thân 

thiện môi trường của người tiêu dùng. Phương 

pháp nghiên cứu được sử dụng để đánh giá mô 

hình đo lường và mô hình nghiên cứu bao gồm hai 

bước chính là nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu 

chính thức. Nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp 

định tính, được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo 

luận tay đôi với với đối tượng là sinh viên nhằm 

bổ sung và điều chỉnh thang đo. Nghiên cứu chính 

thức cũng được thực hiện bằng phỏng vấn bằng 

phiếu khảo sát với mẫu n=246 đối tượng là người 

tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm thân thiện môi 

trường tại thành phố Hồ Chí Minh... Kết quả phân 

tích hồi quy cho thấy hành vi sử dụng các sản 

phẩm thân thiên môi trường bị tác động bởi bốn 

yếu tố là: Nhận Thức Các Vấn Đề Về Môi Trường, 

Lòng Vị Tha, Nhận Biết Các Sản Phẩm Thân 

Thiện Môi Trường, Ảnh Hưởng Xã Hội. Trong đó 

Lòng Vị Tha có tác động mạnh nhất. Ảnh hưởng 

mạnh tiếp theo lần lượt là các yếu tố Ảnh Hưởng 

Xã Hội, Nhận Biết Các Sản Phẩm Thân Thiện Môi 

Trường, Nhận Thức Các Vấn Đề Về Môi Trường.

102 8 QTKD

Hoàn thiện công tác tuyển 

dụng, đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại công ty 

tnhh mtv cao su đắk lắk

Trương Thu PHƯƠNG
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh mtv cao su 

đắk lắk.

103 8 QTKD

Hoan thiện qua trinh cho 

thuê văn phong và căn hộ 

của công ty châu gia

Hồ Minh SANG
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hoan thiện qua trinh cho thuê văn phong và căn 

hộ của công ty châu gia



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

104 8 QTKD

Hoàn thiện quy Trình xuất 

nhập khẩu tại công ty 

TNHH MTV DV Thông 

Quan Toàn Cầu

Lê Thị Hiền SANG
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hoàn thiện quy Trình xuất nhập khẩu tại công ty 

TNHH MTV DV Thông Quan Toàn Cầu

105 8 QTKD

Hoàn thành quy trình 

tuyển dụng nhân sự tại 

công TY TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Giao Nhận 

Vận Tải Gia Nguyễn

Hồ Thị Thanh THẢO
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hoàn thành quy trình tuyển dụng nhân sự tại công 

TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận 

Tải Gia Nguyễn

106 8 QTKD

Thực trạng và giải pháp 

quản trị nguồn nhân lực 

của công ty phú mỹ xanh

Vũ Thị Thu THẢO
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực 

của công ty phú mỹ xanh

107 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

trị nguồn nhân lực tại công 

ty cổ phần công nghệ HGP

Trương 

Quang
THIÊN

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại 

công ty cổ phần công nghệ HGP

108 8 QTKD

Hoàn thiện hoạt động tổ 

chức sự kiện tại Công ty 

TNHH Tổ Chức Sự Kiện 

OMG

Hoàng Thị 

Anh
THƯ

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hoàn thiện hoạt động tổ chức sự kiện tại Công ty 

TNHH Tổ Chức Sự Kiện OMG

109 8 QTKD

Giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác đào tạo và 

phát triển nhân sự tại công 

ty BHNT MTV G.A Duy 

Vinh Phát

Nguyễn Thị 

Viết
THƯ

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và 

phát triển nhân sự tại công ty BHNT MTV G.A 

Duy Vinh Phát



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

110 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình công 

tác tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty TNHH MTV 

ANH HÙNG ANH GIA 

LAI. 

Dương Ngọc TRÂM
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hoàn thiện quy trình công tác tuyển dụng nhân sự 

tại Công ty TNHH MTV ANH HÙNG ANH GIA 

LAI. 

111 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình xuất 

nhập khẩu tại công ty 

TNHH MTV DV Thông 

quan toàn cầu

Trần Việt Bảo TRÂN
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hoàn thiện quy trình xuất nhập khẩu tại công ty 

TNHH MTV DV Thông quan toàn cầu

112 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

trị nhân lực tại Phòng Lao 

Động Thương Binh Và Xã 

Hội

Võ Thị Yến TRINH
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Phòng 

Lao Động Thương Binh Và Xã Hội

113 8 QTKD

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

việc mua sắm trực tuyến 

thường xuyên trên sàn 

TMĐT Shopee của sinh 

viên Trường đại học Công 

nghiệp thực phẩm thành 

phố Hồ Chí Minh

Vũ Thị Dinh Ngô Văn Thạo

Đề tài xác định 5 nhân tố tác động là:(1) Nhận 

thức tính dễ sử dụng, (2) Nhận thức tính hữu dụng 

(3) Sự tin tưởng cảm nhận (4) Chức năng về giá cả 

(5)Thiết kế Website; trong đó nhân tố thiết kế 

website có tác động mạnh nhất và đề xuất các hàm 

ý quản trị cho từng nhân tố

114 8 QTKD

Phân tích hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của công 

ty TNHH Hòa Kiến Nhân 

năm 2018- 2020

Đòan Thị Mỹ Hoa Ngô Văn Thạo

Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cô hội 

thách thức từ kết quả hoạt động kinh doanh của 

công ty và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

115 8 QTKD

phân tích hoạt động kinh 

doanh của công ty tnhh 

mtv kho vận sài gòn co.op

Nguyễn Văn Hiếu Ngô Văn Thạo

Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

thách thức từ kết quả hoạt động kinh doanh của 

công ty và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động

116 8 QTKD

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả hoạt 

động bán hàng của Công 

ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Đại Phúc An

Huỳnh Thị 

Sanh
Duyên Ngô Văn Thạo

Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cô hội 

thách thức từ từhoạt động kinh doanh của công ty 

và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động

117 8 QTKD

Phân tích hiệu quả hoạt 

động kinh doanh tại Công 

ty TNHH Thương Mại 

VINSTEEL

Vũ Thị Kim Chi Ngô Văn Thạo

Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

thách thức từ kết quả hoạt động kinh doanh của 

công ty và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động

118 8 QTKD

Công tác đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực tại 

Công ty Cổ Phần BPO 

Mắt Bão

Nguyễn Lê 

Thanh 
Hảo Ngô Văn Thạo

Đánh giá các hoạt động đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực của công ty,  đề xuất các giải pháp 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp

119 8 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến việc sử 

dụng ví điện tử e_wallet 

của thế hệ Z tại Tp.HCM

Trần Thị 

Thanh Huệ

(khóa 

luận)
Võ Thanh Hiền

Gồm 5 chương: Nội dung xác định được các nhân 

tố ảnh hưởng đến việc sử dụng ví điện tử của thế 

hệ Z tại Tp.HCM. Từ đó, đưa ra các hàm ý quản trị 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

120 8 QTKD

Hoàn thiện công tác tuyển 

dụng tại Nhân Tâm Talent 

trực thuộc công ty TNHH 

DV và Tư vấn TAX Uy 

Danh

Huỳnh Lê 

Thanh Vân
Võ Thanh Hiền

Gồm 3 chương: Giới thiệu chung về công ty; phân 

tích thực trạng công ty và đề ra các giải pháp hoàn 

thiện công tác tuyển dụng tại công ty

121 8 QTKD

Thực trạng và giải pháp 

hoàn thiện hoạt động 

Marketing mix tại công ty 

cổ phần Nông Lâm Food

Trần Lê 

Ngọc Thơm
Võ Thanh Hiền

Gồm 3 chương: Giới thiệu chung về công ty; phân 

tích thực trạng công ty và đề ra các giải pháp hoàn 

thiện hoạt động Marketing mix tại công ty

122 8 QTKD

Thực trạng và giải pháp 

nâng cao hoạt động tín 

dụng phòng giao dịch 

Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện Hồng Ngự

Lê Đức 

Thuận
Võ Thanh Hiền

Gồm 3 chương: Giới thiệu chung về ngân hàng; 

phân tích thực trạng cho vay và đề ra các giải pháp 

hoàn thiện hoạt động cho vay tại ngân hàng

123 8 QTKD

Nâng cao hoạt động chăm 

sóc khách hàng tại 

Sacombank - Chi nhánh 

Củ Chi - PGD An Nhơn 

Tây

Trịnh Thị 

Thanh
Loan

Dương Thị Hồng 

Vân

Từ cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động chăm sóc 

khách hàng tại Sacombank-Chi nhánh Củ Chi-

PGD An Nhơn Tây đưa ra giải pháp nhằm nâng 

cao hoạt động chăm sóc khách hàng.

124 8 QTKD

Xây dựng chiến lược kinh 

doanh của Nhựa Tiến 

Định- công ty TNHH Sản 

Xuất Thương Mại và Dịch 

Vụ Tiến Định

Nguyễn Thị 

Hương 
Lan

Dương Thị Hồng 

Vân

Từ cơ sở lý luận và thực trạng của công ty, xây 

dựng chiến lược kinh doanh và đưa ra giải pháp 

nhằm hoàn thiện quá trình xây dựng chiến lược 

kinh doanh của công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

125 8 QTKD

Nâng cao hiệu quả tổ chức 

bán hàng tại công ty 

TNHH XD-TM Phát Triển 

Năng Lượng Tiến  Đạt

Nguyễn Thị 

Thu 
Huệ

Dương Thị Hồng 

Vân

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức bán 

hàng sau khi tìm hiểu cơ sở lý luận và thực trạng 

về việc tổ chức bán hàng.

126 8 QTKD

Giải pháp hoàn thiện hoạt 

động marketing mix cho 

công ty TNHH thực phẩm 

nông lâm

Phan Thị Mỹ Linh
Dương Thị Hồng 

Vân

Tìm hiểu hoạt động marketing mix của công ty và 

cơ sở lý luận, đưa ra giải pháp hoàn thiện.

127 8 QTKD

Phân tích xúc tiến thương 

mại cho sản phẩm Bugi 

của công ty TNHH NGK 

Spark Plugs ( Việt Nam) 

Bùi Thị Mỹ Linh
Dương Thị Hồng 

Vân

Phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến thương 

mại của sản phẩm Bugi và dựa trên cơ sở lý luận 

đưa ra giải pháp xúc tiến thương mại cho công ty.

128 8 QTKD

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

ý định lập nghiệp tại 

tp.HCM của sinh viên 

khoa quản trị kinh doanh 

trường đại học Công 

Nghiệp Thực Phẩm 

tp.HCM

Ngụy Thị 

Hồng
 Huệ

Dương Thị Hồng 

Vân

Dựa vào cơ sở lý luận, đưa ra mô hình nghiên cứu 

lập bảng câu hỏi khảo sát và dùng các thước đo để 

đo lường và đưa ra kết luận về các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định lập nghiệp của sinh viên khoa 

Quản trị Kinh doanh trường đại học Công Nghiệp 

Thực Phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

129 8 QTKD

Phân tích hoạt động bán

 hàng tại cty cổ phần đầu 

tư và phát triển bất động 

sản ĐP

Nguyễn 

Thành
 Cương

Dương Thị Hồng 

Vân

Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty, tìm cơ 

sở lý luận liên quan và đề xuất giải pháp bán hàng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

130 8 QTKD

Thực trạng và một số giải

 pháp về công tác tuyển 

dụng nhân lực (sự) tại cty 

TNHH MV Liên Minh

Dương Trần 

Tú 
Anh

Dương Thị Hồng 

Vân

Tìm hiểu về thực trạng công tác tuyển dụng nhân 

sự của công ty cùng với cơ sở lý luận đưa ra giải 

pháp về công tác tuyển dụng nhân sự cho công ty.

131 8 QTKD

Đo lường sự hài lòng của 

khách hàng khu vực 

TP.HCM khi mua hàng tại 

Shoppe

Phan Trần 

Mỹ
Duyên Đỗ Văn Thắng Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng 

132 8 QTKD

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định mua sắm 

Online của người tiêu 

dùng tại khu vực Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Tấn Hòa Đỗ Văn Thắng
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quyết định 

mua sắm Online 

133 8 QTKD

Nâng cao hiệu quả làm 

việc của nhân viên kinh 

doanh tại Công Ty cổ 

phần MISA

Trần Thành Đạt Đỗ Văn Thắng
Các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của 

nhân viên kinh doanh 

134 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động bán hàng tại 

Công ty Cổ phần MISA

Lê Thị Kiều Diễm Đỗ Văn Thắng Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng

135 8 QTKD

Giải pháp hoàn thiện công 

tác tuyển dụng và đào tạo 

nhân sự tại Công ty Cổ 

phần Dịch vụ và Thương 

mại Sagen

Bạch Quốc Đông Đỗ Văn Thắng
Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác tuyển 

dụng và đào tạo nhân sự 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

136 8 QTKD

Giải pháp hoàn thiện công 

tác tuyển dụng và đào tạo 

nhân sự tại Công ty Cổ 

phần Dịch vụ và Thương 

mại Sagen

Trần Lê 

Khánh
DUY Đỗ Văn Thắng

Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác tuyển 

dụng và đào tạo nhân sự 

137 8 QTKD

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động tiêu thụ sản phẩm tại 

Công ty cổ phần thương 

mại sản xuất dịch vụ 

Hoàng Gia An

Phan Ngọc HÂN Đỗ Văn Thắng
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ 

sản phẩm.

138 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động bán hàng tại 

Công ty Cổ phần Nông 

Lâm Food

Võ Nguyễn 

Thụy Hân
HÂN Đỗ Văn Thắng Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng 

139 8 QTKD

Một số giải pháp hoàn 

thiện công tác bán hàng tại 

công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 

Huỳnh Gia Phát

Lưu Thị Thúy HẰNG Đỗ Văn Thắng Một số giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng

140 8 QTKD

Nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực cho công 

ty TNHH Toàn cầu TNT

Đào Thị 

Thanh
HIỀN Đỗ Văn Thắng Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

141 8 QTKD

Giải pháp hoàn thiện công 

tác bán hàng tại công ty 

TNHH TM&DV VIETIT

Trần Thị Nhật HIỀN Đỗ Văn Thắng Giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

142 8 QTKD

Giài pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động SEO tại 

Công ty TNHH Sunshine 

VN

Tô Mẫn HOA Đỗ Văn Thắng Giài pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SEO 

143 8 QTKD

Một số giải pháp hoàn 

thiện công tác tuyển dụng 

tại công ty TNHH MTV 

TM & DV PTIT

Lê Văn HOÀN Đỗ Văn Thắng Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 

144 8 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến việc mua 

hàng online của sinh viên 

Trường Đại Học Công 

Nghiệp Thực Phẩm

Huỳnh Thị 

Thanh
Thảo

Nguyễn Thị Ánh 

Hồng

Tìm được các nhân tố tác động đến hành vi mua 

hàng online của sinh viên trường ĐH CNTP và từ 

đó đưa ra các giái pháp giúp các Doanh nghiệp có 

thể tiếp cận được đối tượng khách hàng là sinh 

viên của trường nói riêng và của các trường Đại 

học khác nói chung.

145 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

lý nguồn nhân lực tại chi 

nhánh công ty TNHH 

MTV sản xuất thương mại 

xuất nhập khẩu Tây Nam - 

khách sạn Tân Sơn Nhất.

Bùi Thị 

Huỳnh
Như

Nguyễn Thị Ánh 

Hồng

Tìm ra các yếu kém trong công tác quản lý nguồn 

nhân lực tại chi nhánh công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại xuất nhập khẩu Tây Nam -Khách 

sạn Tân Sơn Nhất, từ đó đưa ra giải pháp để hoàn 

thiện công tác này

146 8 QTKD

Phân tích và hoàn thiện 

hợp đồng xuất nhập khẩu 

tại công ty TNHH NTT 

VIỆT NAM SOLUTIONS.

Cao Thị 

Huỳnh
Như

Nguyễn Thị Ánh 

Hồng

Đưa ra một hợp đồng XNK mà công ty đã thực 

hiện, từ đó phân tích những mặt được và chưa 

được trong bản hợp đồng, từ đó hoàn thiện lại bản 

hợp đồng đầy đủ và chính xác hơn



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

147 8 QTKD

Hoàn thiện công tác tuyển 

dụng nhân lực tại Công ty 

TNHH P.DUSSMANN 

VIỆT NAM

Nồng Đăng Phụng
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng

Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công 

ty, tìm ra những ưu điểm và những mặt còn hạn 

chế. Sau đó đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác 

tuyển dụng nhân lực nhằm tìm ra những nguồn lao 

động giỏi, có chuyên môn cao cho công ty.

148 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình giao 

hàng hóa xuất nhập khẩu 

đường biển bằng container 

của công ty TNHH XNK 

Thanh Thảo

Lê Mỷ Phương
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng

Nghiên cứu quy trình giao hàng hóa XNK đường 

biển bằng container của công ty TNHH XNK 

Thanh Thảo, tử đó tìm ra ưu khuyết điểm của quy 

trình và đưa ra hướng hoàn thiện quy trình cho 

công ty

149 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

lý nguồn nhân lực tại chi 

nhánh công ty TNHH 

MTV sản xuất thương mại 

xuất nhập khẩu Tây Nam - 

khác sạn Tân Sơn Nhất.

Nguyễn 

Hoàng
Quân

Nguyễn Thị Ánh 

Hồng

Tìm ra các yếu kém trong công tác quản lý nguồn 

nhân lực tại chi nhánh công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại xuất nhập khẩu Tây Nam -Khách 

sạn Tân Sơn Nhất, từ đó đưa ra giải pháp để hoàn 

thiện công tác này

150 8 QTKD

Hoàn thiện công tác đào 

tạo nhân lực tại công ty 

tnhh giày viễn thịnh

Dương Thị 

Ngọc
Lượng Vũ Mạnh Cường

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ty 

tnhh giày viễn thịnh

151 8 QTKD

Giải pháp hoàn thiện công 

tác tuyển dụng  tại công ty 

tnhh extrans glonal hcm

Phạm Hồng 

Xuân
Nhi Vũ Mạnh Cường

Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng  tại công 

ty tnhh extrans glonal hcm

152 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác tuyển dụng 

của công ty tnhh xây dựng 

mỹ đà

Lâm Thị 

Ngọc
Lý Vũ Mạnh Cường

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng 

của công ty tnhh xây dựng mỹ đà



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

153 8 QTKD

Hoàn thiện công tác tuyển 

dụng nhân sự tại công ty 

cổ phần tập đoàn Việt Á

Điêu Thị 

Khánh
Loan Vũ Mạnh Cường

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công 

ty cổ phần tập đoàn việt á

154 8 QTKD

giải pháp hoàn thiện công 

tác quản trị nguồn nhân 

lực tại ngân hàng thương 

mại cổ phần sài gòn scb- 

chi nhánh lê văn quới

Bùi Lê Quỳnh Như Vũ Mạnh Cường

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân 

lực tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb- 

chi nhánh lê văn quới

155 8 QTKD

giải pháp hoàn thiện công 

tác tuyển dụng nhân sự tại 

công ty tnhh bách khoa á 

châu

Phan Thị 

Tuyết Mai 
Mai Vũ Mạnh Cường

Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự 

tại công ty tnhh bách khoa á châu

156 8 QTKD

giải pháp hoàn thiện công 

tác tuyển dụng nhân lực 

tại công ty cổ phần lê dư 

group

Phạm Thu Ngân Vũ Mạnh Cường
Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực 

tại công ty cổ phần lê dư group

157 8 QTKD

giải pháp năng cao kết quả 

hoạt động kinh doanh tại 

công ty tnhh hoa amy chi 

nhánh tại tp hcm

Lê Thị Kim Ngân Vũ Mạnh Cường
Giải pháp năng cao kết quả hoạt động kinh doanh 

tại công ty tnhh hoa amy chi nhánh tại tp hcm

158 8 QTKD

Giải pháp nâng cao kết 

quả hoạt động kinh doanh 

tại công ty cổ phần thực 

phẩm cholimex

Hà Kim Minh Vũ Mạnh Cường
Giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh 

tại công ty cổ phần thực phẩm cholimex



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

159 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động bán hàng 

của công ty tnhh địa ốc 

nhà xinh sg

Nguyễn Thị 

Yến
Nhi Vũ Mạnh Cường

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng 

của công ty tnhh địa ốc nhà xinh sg

160 8 QTKD

Phân tích hoạt động kinh 

doanh tại công ty Cổ Phần 

Sứ Việt Nam

Nguyễn Thị 

Huỳnh
Như Lê Lương Hiếu

Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ 

Phần Sứ Việt Nam

161 8 QTKD

Thực trạng và giải pháp 

hoàn thiện công tác tuyển 

dụng và đào tạo tại Công 

ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 

An Việt

Nguyễn Thị 

Kim
Oanh Lê Lương Hiếu

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển 

dụng và đào tạo tại Công ty TNHH Xuất Nhập 

Khẩu An Việt

162 8 QTKD

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 

hành chính nhân sự của 

công ty trách nhiệm hữu 

hạn xe máy Hưng Phát

Đào Duy Pháp Lê Lương Hiếu
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hành chính nhân sự của 

công ty trách nhiệm hữu hạn xe máy Hưng Phát

163 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động quản trị bán 

hàng cho công ty TNHH 

TM & SX Tường Việt

Lữ Thy 

Hoàng
Phúc Lê Lương Hiếu

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị 

bán hàng cho công ty TNHH TM & SX Tường Việt



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

164 8 QTKD

Phân tích hoạt động kinh 

doanh tại Phòng khách 

hàng doanh nghiệp - Ngân 

Hàng TMCP Quốc tế Việt 

Nam chi nhánh Sài Gòn” 

(VIB- chi nhánh Sài Gòn)

Nguyễn 

Hùng Thiên
Phúc Lê Lương Hiếu

Phân tích hoạt động kinh doanh tại Phòng khách 

hàng doanh nghiệp - Ngân Hàng TMCP Quốc tế 

Việt Nam chi nhánh Sài Gòn” (VIB- chi nhánh Sài 

Gòn)

165 8 QTKD

Thực trạng chiến lược sản 

phẩm khối kinh doanh hộ 

cá thể tại công ty Cổ phần 

MISA

Nguyễn 

Ngọc Thanh
Phương Lê Lương Hiếu

Thực trạng chiến lược sản phẩm khối kinh doanh 

hộ cá thể tại công ty Cổ phần MISA

166 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

lý nguồn nhân lực tại 

Công ty TNHH MTV Đệ 

Nhất Phát ( văn phòng đại 

lý Công ty Bảo Hiểm 

Nhân Thọ Dai-ichi Life 

Việt Nam) 

Nguyễn Ngọc Quyên Lê Lương Hiếu

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại 

Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát ( văn phòng 

đại lý Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Life 

Việt Nam) 

167 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh 

của công ty cổ phần Lê Dư 

Group

Lưu Thúy Quỳnh Lê Lương Hiếu
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của công ty cổ phần Lê Dư Group

168 8 QTKD

Đánh giá công tác quản trị 

bán hàng tại công ty cổ 

phần phát triển và kinh 

doanh nhà

Võ Ngọc Quỳnh Lê Lương Hiếu
Đánh giá công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ 

phần phát triển và kinh doanh nhà



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

169 8 QTKD

Thực trạng & giải pháp 

hoàn thiện chiến lược 

Marketing tại công ty 

TNHH SX TM DV KT 

Tre Việt

Nguyễn Cao Sang Lê Lương Hiếu

Thực trạng & giải pháp hoàn thiện chiến lược 

Marketing tại công ty TNHH SX TM DV KT Tre 

Việt

170 8 QTKD

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định lựa 

chọn việc làm thêm của 

sinh viên HUFI.

Nguyễn Thái Công Lê Lương Hiếu
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn việc làm thêm của sinh viên HUFI.

171 8 QTKD

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến hành vi mua hàng trực 

tuyến trên Lazada của 

người tiêu dùng tại quận 

Tân Phú. 

Nguyễn Như Hảo Quách Tố Trinh

Ngiên cứu tiến hành phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến trên 

Lazada của người tiêu dùng tại quận Tân Phú. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố tác động lần 

lượt từ mạnh  nhất đến yếu  nhất: nhận thức sự 

hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng, sự tin cậy, 

thiết kế / tính năng trang web. Trên cơ sở đó đưa 

ra 1 số hàm ý quản trị.

172 8 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

tác động đến quyết định sử 

dụng ví điện tử của người 

tiêu dùng tại TP. HCM.

Hồ Thị Như Ý Quách Tố Trinh

Nghiên cứu tiến hành phân tích các nhân tố tác 

động đến quyết định sử dụng ví điện tử của người 

tiêu dùng tại TP. HCM, Kết quả nghiên cứu cho 

thấy có 4 nhân tố tác động lần lượt từ mạnh  nhất 

đến yếu  nhất: ảnh hưởng xã hội, hữu ích mong 

đợi, bảo mật và quyền riêng tư, dễ sử dụng mong 

đợi, Trên cơ sở đó đưa ra 1 số hàm ý quản trị.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

173 8 QTKD

Một số giải pháp hoàn 

thiện công tác tuyển dụng 

và quản lý nhân sự tại 

công ty BHNT Cathay Life

Ưng Thị 

Huyền Trân
Trân Quách Tố Trinh

Đồ án nghiên cứu về thực trạng công tác tuyển 

dụng nhân sự và đề xuất 1 số giải pháp hoàn thiện 

công tác tuyển dụng tại Công ty BHNT Cathay Life

174 8 QTKD

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý 

bán hàng tại công ty Cổ 

Phần MISA

Đặng Thị 

Huyền 
Trang Quách Tố Trinh

Đồ án nghiên cứu thực trạng công tác quản lý bán 

hàng và đề xuất 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý bán hàng tại công ty Cổ Phần 

MISA

175 8 QTKD

Một số giải pháp nâng cao 

hoạt động bán hàng tại 

công ty BHNT Cathay Life

Nguyễn Thị 

Huyền 
Trang Quách Tố Trinh

Đồ án nghiên cứu thực trang hoạt động bán hàng 

và đề xuất 1 số giải pháp nâng cao hoạt động bán 

hàng tại công ty BHNT Cathay Life.

176 8 QTKD

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công việc của bộ 

phận bán hàng công ty 

BHNT Dai-ichi Life Việt 

Nam (GA Tân Phú 1)

Nguyễn Văn Triệu Quách Tố Trinh

Đồ án nghiên cứu thực trang hoạt động bán hàng 

và đề xuất 1 số giải pháp nâng cao hoạt động bán 

hàng tại công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam 

(GA Tân Phú 1).

177 8 QTKD

Một số giải pháp 

Marketing online tại công 

ty TNHH MTV xuất nhật 

khẩu KỲ Phong

Từ Đình Tuệ Quách Tố Trinh

Đồ án nghiên cứu thực trang hoạt động marketing 

online và đề xuất 1 số giải pháp nâng cao hoạt 

động Marketing online tại công ty TNHH MTV 

xuất nhật khẩu Kỳ Phong.

178 8 QTKD

Hoàn thiện công tác tuyển 

dụng và giữ chân nhân 

viên tại công ty THHH 

Một thành viên thương 

mại nội thất Khôi Vũ

Nguyễn Thị 

Minh 
Vy Quách Tố Trinh

Đồ án nghiên cứu thực trang và đề xuất 1 số giải 

pháp nâng cao hoạt độngt uyển dụng và giữ chân 

nhân viên tại công ty THHH Một thành viên 

thương mại nội thất Khôi Vũ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

179 8 QTKD

Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn 

nhân lực tại công ty 

TNHH De heus.

Nguyễn Đắc 

Lê 
Viên Quách Tố Trinh

Đồ án nghiên cứu thực trạng và đề xuất 1 số giải 

pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 

tại công ty TNHH De heus.

180 8 QTKD

Một số giải pháp hoàn 

thiện công tác quản trị 

nguyên vật liệu tại công ty 

TNHH xây dựng Mỹ Đà

Vũ Ngọc Bảo Vy Quách Tố Trinh

Đồ án nghiên cứu thực trang và đề xuất 1 số giải 

pháp hoàn thiện công tác quản trị nguyên vật liệu 

tại công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà.

181 8 QTKD

Nghiên cứu sự hài lòng 

của sinh viên Hufi khi 

mua hàng tại các cửa hàng 

tiện lợi trong địa bàn 

TP.HCM

Hạ Thị 

Phương
Thanh Trần Văn Hùng

 

Đề xuất 1 số giải pháp hoàn thiện sự hài lòng của 

sinh viên Hufi khi mua hàng tại các cửa hàng tiện 

lợi trong địa bàn TP.HCM.

182 8 QTKD

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

động lực làm việc của 

nhân viên tại Công ty 

Chứng khoán VPS Thành 

phố Hồ Chí Minh

Đỗ Văn Sỹ Trần Văn Hùng

Đề xuất  yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 

của nhân viên tại Công ty Chứng khoán VPS 

Thành phố Hồ Chí Minh.

183 8 QTKD

Thương mại di động và ý 

định sử dụng của sinh viên 

tại tỉnh Long An

Phạm Thị 

Thùy 
Linh

Võ Thị Hương 

Giang

Nghiên cứu đề xuất mô hình gồm 4 nhân tố tác 

động đến ý định sử dụng thương mại di động của 

người tiêu dùng: Nhận thức hữu ích, nhận thức dễ 

sử dụng, nhận thức sự tín nhiệm, và cuối cùng là 

nhân tố ảnh hưởng xã hội với 21 biến quan sát 

được kế thừa từ các nghiên cứu trong và ngoài 

nước.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

184 8 QTKD

Đo lường sự hài lòng của 

khách hàng khi giao dịch 

các sản phẩm và dịch vụ 

tại Ngân Hàng Thương 

Mại Cổ Phần Sài Gòn 

Thương Tín - Phòng Giao 

Dịch Tiềm Năng Lê Trọng 

Tấn

Kiều Thảo Ly Nguyễn Thị Hậu

Lý thuyết nào đo lường sự hài lòng của khách 

hàng- Xây dựng thang đo đánh giá sự hài lòng của 

khách hàng -Xác định các yếu tố tác động tới sự 

hài lòng của khách hàng - Đo lường mức độ tác 

động của từng yếu tố tới sự hài lòng của khách 

hàng khi giao dịch các sản phẩm dịch vụ tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín –Chi Nhánh 

Bình Tân – Phòng Giao Dịch Tiềm Năng Lê Trọng 

Tấn.Trên cơ sở mức độ tác động của từng yếu tố 

trên đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự 

hài lòng của khách hàng khi giao dịch các sản 

phẩm dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín –Chi Nhánh Bình Tân – Phòng Giao 

Dịch Tiềm Năng Lê Trọng Tấn.

185 8 QTKD

Giải pháp nhằm nâng cao 

công tác quản trị và phát 

triển nguồn nhân lực tại 

công ty TNHH Kim 

Cương Phú 

Đinh Thị Y Dược Nguyễn Thị Hậu

Hoàn thiện quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp 

còn mang ý nghĩa xã hội là định hướng, hướng 

nghiệp cho người lao động có một thuận lợi cho 

việc chọn một công việc phù hợp với khả năng, 

đồng thời họ cũng có nhiều cơ hội hơn để phát 

triển khả năng của bản thân. Đề tài áp dụng kết 

hợp nhiều phương pháp phân tích như: phương 

pháp so sánh, phân tích chi tiết, phân tích tỷ lệ,... 

Trong đó, phương pháp được sử dụng chủ yếu 

trong bài báo cáo này là phương pháp so sánh và 

phân tích mối quan hệ giữa chỉ tiêu các năm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

186 8 QTKD

Nghiên cứu công tác quản 

lý kho tại Công ty Vạn 

Thắng

Võ Bảo 

Hoàng
Duy Nguyễn Thị Hậu

Sinh viên hiểu biết thực tế về các vấn đề liên quan 

đến chuyên ngành học tập thông qua quan sát, giới 

thiệu và hƣớng dẫn quy cách thực hiện 1 công 

việc phù hợp chuyên ngành đào tạo tại 1 doanh 

nghiệp thực tế. So sánh lại kiến thức giữa lý thuyết 

và thực hành, từ đó hiểu sâu hơn về chuyên môn 

đang theo học. Hiểu rõ về công ty, quá trình làm 

việc tại nơi thực tập. Tìm hiểu về bộ phận quản lý 

kho tại doanh nghiệp. Đề xuất một số giải pháp 

hoàn thiện bộ phận kinh doanh tại Công Ty cổ 

phần quốc tế Vạn Thắng. 

187 8 QTKD

Hoàn thiện công tác tuyển 

dụng nguồn nhân lực tại 

công ty CP tư vấn đầu tư 

Kim A

Phạm Thị 

Xuân
Hà Nguyễn Thị Hậu

Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác 

tuyển dụng nhân lực.Phân tích, đánh giá thực trạng 

tuyển dụng nhân lực tại Công ty CPTVĐT Kim 

An, qua đó phát hiện những bất cập còn tồn tại 

trong quá trình tuyển dụng, tìm ra những nguyên 

nhân ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực 

tại công ty.Từ đó đưa ra những giải pháp, kiến 

nghị nhằm khắc phục và hoàn thiện công tác tuyển 

dụng nhân lực tại Công ty CPTVĐT Kim An. 

188 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình bán 

Bảo hiểm Nhân thọ tại 

Công ty Daiichi Life Tân 

Phú

Dương Thị 

Ngọc
Hân Nguyễn Thị Hậu

Đề tài  đi vào phân tích quy trình bán Bảo hiểm 

Nhân thọ tại Công ty Dai-ichi Life để nhận ra 

những thành tựu cũng như hạn chế trong hoạt 

động bán hàng của Công ty.Từ những phân tích 

trên đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế đang tồn 

đọng để hoàn thiện quy trình bán hàng của Công ty.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

189 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng cho dịch vụ cung 

ứng lao động tại Công ty 

Cổ Phần Thế Giới Truyền 

Thông

Trần Ngọc Hân Nguyễn Thị Hậu

Áp dụng một số cơ sở lý luận cơ bản về công tác 

tuyển dụng làm quen thực tế để cũng cố lý thuyết 

đã được học đưa vào thực tế tại doanh nghiệp. Tìm 

hiểu rõ hơn về công tác tuyển dụng và giữ chân 

nhân viên của công ty. Đánh giá hiệu quả công tác 

tuyển dụng, đưa ra các đề xuất nhằm giúp công ty 

hoàn thiện công tác tuyển dụng. Dựa trên cơ sở lý 

luận đó để nghiên cứu sâu hơn về công tác tuyển 

dụng tại Công ty Cổ phần Thế Giới Truyền Thông 

Media World.

190 8 QTKD

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả hoạt 

động bán hàng tại công ty 

TNHH MIG 

Bùi Tấn Hùng Nguyễn Thị Hậu

Nghiên cứu những nhân tố tác động, ảnh hưởng 

đến hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty 

TNHH MIG. Phân tích và đánh giá về cách tổ 

chức và vận hành hệ thống bán hàng của công ty 

TNHH MIG.Đề xuất một số giải pháp nhằm hoạt 

thiện hoạt động bán hàng của công ty TNHH MIG.

191 8 QTKD

Tối ưu hệ thống logistics 

tại Trung tâm bưu chính 

viễn thông Sài Gòn (SGP)

Bùi Thụy 

Minh
Hương Nguyễn Thị Hậu

Nhằm tối ưu được hệ thống logistics tại Trung tâm 

đồng thời đẩy mạnh việc kinh doanh dịch vụ 

logistics tại công ty. Giúp công ty ngày càng phát 

triển và vận hành được hệ thống một cách gọn nhẹ 

và hiệu quả hơn. Chỉ ra được các điểm chưa hợp lý 

trong quy trình làm việc. Đưa ra biện pháp cải tiến 

cho quy trình làm việc.Đánh giá điều kiện, môi 

trường của công ty khi áp dụng hệ thống mới.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

192 8 QTKD

Một  số  giải  pháp nhằm  

hoàn  thiện  công  tác  tổ  

chức  nguồn  nhân lực  tại  

công  ty địa  ốc  Chánh  

phong

Lê Thị Huyền Nguyễn Thị Hậu

Hiểu rõ hiểu về công tác tuyển dụng nhân sự đối 

công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Rút 

ra những hạn chế về tuyển dụng còn tồn tại trong 

công ty. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

công tác tuyển dụng cho công ty.

193 8 QTKD

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả hoạt 

động bán hàng tại công ty 

TNHH MIG 

Lê Trí Khang Nguyễn Thị Hậu

Nghiên cứu những nhân tố tác động, ảnh hưởng 

đến hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty 

TNHH MIG. Phân tích thực trạng hoạt động bán 

hàng đồng thời làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty TNHH 

MIG. Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh 

huởng và kết quả hoạt động bán hàng, đánh giá 

những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả bán hàng 

từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động bán hàng, kinh doanh tại 

công ty TNHH MIG. Đưa ra những giải pháp sát 

thực với tình hình doanh nghiệp, nâng cao khả 

năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào 

tình hình thực tế tại công ty.

194 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

lý nguồn nhân lực tại công 

ty trách nhiệm hữu hạn 

toni & guy việt nam.

Bùi Thị 

Hồng Hạnh 
Hạnh

Nguyễn Hoàng 

Tiến
Thực tiễn quản trị nhân sự

195 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả chăm sóc khách hàng 

tại công ty tnhh dịch vụ và 

tư vấn tax uy danh

Lại Văn Minh Minh
Nguyễn Hoàng 

Tiến

Thực tiễn công tác quản trị và chăm sóc khách 

hàng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

196 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hoạt 

động kinh doanh quà tặng 

cao cấp tại công ty tnhh 

mtv vàng bạc đá quý ngân 

hàng sài gòn thương tín

Nguyễn 

Ngọc Độ 
Độ

Nguyễn Hoàng 

Tiến
Thực tiễn nâng cao hiệu quả kinh doanh

197 8 QTKD

Giải pháp hoàn thiện hoạt 

động marketing mix tại 

công ty cổ phần nông lâm 

food 

Nguyễn 

Ngọc Lợi 
Lợi

Nguyễn Hoàng 

Tiến
Thực tiễn hoàn thiện công tác marketing

198 8 QTKD

Thực trạng công tác đánh 

giá thực hiện công việc tại 

công ty cp tập đoàn truyền 

thông gia định

Tống Thị 

Thu Hằng 
Hằng

Nguyễn Hoàng 

Tiến
Thực tiễn công tác đánh giá thực hiện công việc

199 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả kinh doanh tại công ty 

tnhh sản xuất thương mại 

và dịch vụ vận tải trường 

thịnh

Võ Thị Mỹ 

Yến 
Yến

Nguyễn Hoàng 

Tiến
Thực tiễn nâng cao hiệu quả kinh doanh

200 8 QTKD

Nâng cao kỹ năng bán 

hàng trực tuyến của nhân 

viên kinh doanh công ty 

tnhh mtv tm & dv ptit thời 

covid 19

Lê Thị Mai 

Xuân 
Xuân

Nguyễn Hoàng 

Tiến
Thực tiễn cải thiện kỹ năng bán hàng

201 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động bán hàng tại 

công ty tnhh mtv thương 

mại & dịch vụ ptit

Trương Đỗ 

Tường Vy 
Vy

Nguyễn Hoàng 

Tiến
Thực tiễn nâng cao hiệu quả bán hàng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

202 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình nhập 

xuất hàng hóa tại Kho 

Lạnh của Công ty TNHH 

MTV Transimex Hi Tech 

Park Logistics

Trần Ngọc 

Xuân
Quỳnh Võ Xuân Đức

Đề xuất hoàn thiện quy trình nhâp xuất tại cty vận 

tải hàng hóa

203 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động tư vấn bảo 

hiểm nhân thọ tại văn 

phòng tổng đại lý dai ichi 

life quận 6 ( GA Minh 

Long Phát)

Nguyễn 

Hoàng Thanh
Tâm Võ Xuân Đức

Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động 

kinh doanh bảo hiểm

204 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

lí nguồn nhân lực tại công 

ty cổ phần tập đoàn 

Dương Đông

Đỗ Phước Thắng Võ Xuân Đức
Đề xuất quy trình hoàn thiện công tác quản trị 

nhân sự

205 8 QTKD

Hoàn thiện công tác hoạt 

động kinh doanh của công 

ty Cổ Phần khai thác và 

quản lý KCN ĐẶNG 

HUỲNH ( CN.BD )

Phùng Quốc Thắng Võ Xuân Đức Đề xuất quy trình quản lý hoạt động kinh doanh

206 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

lí nguồn nhân lực tại công 

ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Giao Nhận Vận 

Tải Gia Nguyễn

Đoàn Công Thoại Võ Xuân Đức Đề xuất quy trình quản lý nhân sự hành chính



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

207 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh 

cho vay mua nhà tại Ngân 

hàng TMCP Á Châu-CN 

Tân Bình

Huỳnh Thị Thư Võ Xuân Đức
Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả trong hoạt 

động tín dụng

208 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

lý nhân sự tại CÔNG TY 

CỔ PHẦN GIAO NHẬN 

VẬN TẢI KEPLER CHI 

NHÁNH HCM

Phạm Hồ Anh Thư Võ Xuân Đức

Đề xuất giải pháp trong bảo mật thông tin cá nhân, 

xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng 

nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng ứng 

dụng mua sắm trực tuyến

209 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình phản 

hồi và đo lường sự thỏa 

mãn của khách hàng đối 

với chát lượng sản phẩm - 

dịch vụ công ty TNHH Kỹ 

thuật tự động An Dương

Đinh Thị 

Hoài
Thương Võ Xuân Đức

Đề xuất giải pháp trong bảo mật thông tin cá nhân, 

xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng 

nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng ứng 

dụng mua sắm trực tuyến

210 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình 

nghiệp vụ giao nhận hàng 

hóa xuất khẩu tại công ty 

TNHH xuất nhập khẩu Na 

Start

Võ Thị Mỹ Thương Võ Xuân Đức

Đề xuất giải pháp trong bảo mật thông tin cá nhân, 

xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng 

nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng ứng 

dụng mua sắm trực tuyến.

211 8 QTKD

Giải pháp nâng cao chất 

lượng tuyển dụng nhân sự 

tại ngân hàng thương mại 

cổ phần Đông Nam Á ( 

SeABank)

Đoàn Thị Thúy Võ Xuân Đức

Đề xuất giải pháp trong bảo mật thông tin cá nhân, 

xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng 

nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng ứng 

dụng mua sắm trực tuyến.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

212 8 QTKD

Giải pháp nâng cao chất 

lượng dịch vụ chăm sóc 

khách hàng hậu mãi tại 

Công ty TNHH MTV Đệ 

Nhất Phát

Trần Cẩm Tiên Võ Xuân Đức
Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình dịch vụ 

khách hàng.

213 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng ứng dụng 

mua sắm trực tuyến đối 

với sinh viên HUFI

Lê Thị Tường Vy Võ Xuân Đức

Đề xuất giải pháp trong bảo mật thông tin cá nhân, 

xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng 

nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng ứng 

dụng mua sắm trực tuyến.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

214 8 QTKD

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến hành vi 

mua đồ ăn, thức uống qua 

các ứng dụng trực tuyến 

tại TP.HCM 

Nguyễn Tấn Đạt Lê Kim Liên

Với đề tài “Các nhân tố tác động đến hành vi mua 

đồ ăn thức uống qua các ứng dụng trực tuyến tại 

TP.HCM” nhằm xác định các nhân tố thúc đẩy và 

nhân tố rào cản chấp nhận mô hình mua đồ ăn 

thức uống qua các ứng dụng trực tuyến, tìm hiểu 

và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử 

dụng các ứng dụng đặt đồ ăn, thức uống trực tuyến 

của người tiêu dùng tại TP.HCM. Trên nền tảng 

các khái niệm về thương mại điện tử, hành vi 

người tiêu dùng và cụ thể là khái niệm về mua sắm 

trên di động và lý thuyết có liên quan như Lý 

thuyết về hành vi có dự định TPB của Ajzen 

(1991), mô hình chấp nhận công nghệ- TAM của 

Fred Davis (1989) và lý thuyết thống nhất và chấp 

nhận công nghệ UTAUT của Venkatesh (2003) 

gồm 3 nhóm nhân tố là Đặc điểm công nghệ ( Kỳ 

vọng hiệu suất, Kỳ vọng nỗ lực, Sự thích thú) , 

Chất lượng ứng dụng (Bảo mật và thanh toán, 

Tính đáp ứng) và Chất lượng dịch vụ (Giá, Sự 

thuận tiện, Chất lượng thức ăn). Kết quả phân tích 

nhân tố độc lập cho thấy trong  8 nhân tố độc lập 

và không có nhân tố có hiện tượng gom biến, 8 

nhân tố được giữ lại đó là: (1)Sự thuận tiện, (2) 

Giá, (3) Tính đáp ứng, (4) Kỳ vọng nỗ lực, (5) Sự 

thích thú, (6) Chất lượng thức ăn, (7) Bảo mật và 

thanh toán (8) Kỳ vọng hiệu suát. Tổng phương sai 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

215 8 QTKD

Những yếu tố ảnh hưởng 

đến quyết định mua của 

khách hàng tại công ty cổ 

phần công nghệ và du lịch 

thành phố hoa

Nguyễn 

Thanh 
An Lê Kim Liên

Thông qua quá trình thực tập và quan sát tại Công 

Ty Cổ Phần Công Nghệ  Và Du Lịch THÀNH 

PHỐ HOA em nhận thấy được hành vi của khách 

hàng là rất quan trọng nó quyết định không nhỏ 

đến danh số của công ty và hằng ngày có rất nhiều 

việc phải làm, trong đó có một việc làm thường 

xuyên và quen thuộc đối với mỗi chúng ta đó 

chính là hành vi tiêu dùng. Khi bước vào cửa 

hàng, bạn đứng trước hàng ngàn loại hàng hoá mà 

bạn có thể mua. Tất nhiên, do nguồn tài chính có 

giới hạn, bạn không thể mua mọi thứ mà bạn 

muốn. Do vậy với số nguồn lực hiện có, bạn sẽ 

quyết định mua một giỏ hàng hoá đáp ứng tốt nhu 

cầu và mong muốn của mình sau khi đã xem xét 

giá bán của nhiều loại hàng hoá khác nhau và đề 

tài: “Giải pháp giúp nâng cao quyết định mua của 

khách hàng tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và 

Du Lịch THÀNH PHỐ HOA ” để làm đồ án này

Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế và vận 

dụng đến Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Du 

Lịch THÀNH PHỐ HOA.

Thông qua quá trình quan sát tại công ty, sinh viên 

có được trãi nghiệm thực tế, so sánh đối chiếu 

giữa kiến thức trên lớp với thực tiễn công việc 

được quan sát và thực hành từ đó có cái nhìn cụ 

thể về công việc đó.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

216 8 QTKD

Quản trị nguồn nhân lực 

của Công ty Cổ phần Đầu 

tư Môi trường Phú Mỹ 

Xanh

Đào Thị Kim Anh Lê Kim Liên

Sự cạnh tranh giữa các đối thủ trên thị trường luôn 

là sự khó khăn không hề nhỏ đối với công ty. Để 

thích ứng được với môi trường này thì doanh 

nghiệp cần phải luôn cải tiến và nâng cao chất 

lượng dịch vụ cho sản phẩm. Đồng thời cách quản 

lý chặc chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các 

phòng ban nói chung và phòng Nhân sự nói riêng 

sẽ giúp ích rất nhiều trong sự phát triển của  công 

ty về sau. Nguồn nhân lực đảm bảo mọi nguồn 

sáng tạo trong tổ chức. Và con người là một lực 

không thể thiếu, bởi chỉ có con người mới sáng tạo 

ra các hàng hoá, dịch vụ và kiểm tra được quá 

trình sản xuất kinh doanh đó. Mặc dù trang thiết 

bị, tài sản, nguồn tài chính là những nguồn tài 

nguyên mà các tổ chức đều cần phải có, nhưng 

trong đó tài nguyên nhân văn - con người lại đặc 

biệt quan trọng. Không có những người quản lý 

giỏi sẽ không có những chính sách tốt giúp con 

người làm việc càng hiệu quả hơn, thì tổ chức đó 

không thể nào đạt tới mục tiêu đã đặt ra. Sau thời 

gian nghiên cứu đồ án “ Giải pháp nâng cao công 

tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

Môi Trường Phú Mỹ Xanh”, em hiểu được tầm 

quan trọng của việc quản lý nhân sự trong công ty, 

em còn biết thêm được nhiều kiến thức, giúp mở 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

217 8 QTKD

Hoàn thiện công tác 

marketing tại Công ty 

TNHH BHNT Dai-ichi life

Nguyễn Thúy Anh Lê Kim Liên

Những rủi ro đó có thể đến từ nhiều nguyên nhân 

như: tai nạn do thiên nhiên gây ra (bão, lũ, động 

đất…), tai nạn trong quá trình lao động, sự cố 

khoa học kỹ thuật (tai nạn đường bộ - đường thủy 

– đường không…) hoặc do các vấn đề kinh tế - xã 

hội phát sinh (thất nghiệp, lạm phát, tệ nạn xã 

hội…). Có thể thấy bảo hiểm là một biện pháp đối 

phó với những rủi ro trước khi nó xảy ra, với mục 

đích khắc phục những tổn thất nếu có một cách 

hiệu quả nhất, bảo hiểm ra đời là đòi hỏi tất yếu 

trong cuộc sống của con người. 

Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động marketing trong 

ngành bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa được triển khai 

đúng cách để tăng hiệu quả hoạt động. Bên cạnh 

đó, các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường 

ngày nay không ngừng nâng cao năng lực cạnh 

tranh của mình, điều đó có thể đe dọa đến thị phần 

phát triển của công ty trong giai đoạn tương lai. Vì 

vậy, Công ty cần phải có giải pháp để hoạt động 

bền vững, cũng như nâng cao thị phần trên thị 

trường và nâng cao tỷ suất lợi nhuận. Để đạt được 

mục tiêu trên thì Marketing chính là hoạt động cực 

kỳ quan trọng cần phải được Công ty chú trọng và 

tập trung triển khai. Đây là lý do tôi chọn đề tài 

nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao công tác 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

218 8 QTKD

Phân tích công tác quản trị 

nguồn nhân lực tại công ty 

TNHH xây dựng thương 

mại môi trường Dương 

Long

Nguyễn Thị 

Ngọc
Ánh Lê Kim Liên

Nhân lực là yếu tố quan trọng nhất đối với một 

quốc gia, một doanh nghiệp. Trình độ phát triển 

nhân lực là thước đo sự phát triển của một doanh 

nghiệp. Trong khi đó Việt Nam đang trong quá 

trình hội nhập với nên kinh tế toàn cầu, điều này 

cũng đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho doanh 

nghiệp. Trong môi trường như vậy, một doanh 

nghiệp phát triển phồn thịnh sẽ là một doanh 

nghiệp có khả năng xây dựng một đội ngũ nhân 

viên tốt, giỏi. Tuy nhiên, để xây dựng đội ngũ 

nhân viên giỏi phải cần đầu tư rất nhiều và không 

chỉ làm tốt ở quy trình đào tạo mà còn phải tốt 

ngay ở việc đầu tiên là tuyển dụng, việc tuyển 

chọn nhân viên cực kỳ quan trọng trong quá trinh 

quản lý nhân sự, công việc của toàn doanh nghiệp 

sẽ bị ảnh hưởng nếu tuyển dụng phải nhân sự thiếu 

trách nhiệm, hoặc không phù hợp với công việc. 

Những việc như chia rẽ nội bộ trong phòng hành 

chính nhân sự, năng suất lao động và sự phát triển 

của doanh nghiệp cũng sẽ bị giảm nếu tuyển dụng 

nhân sự không mang lại nhân sự phù hợp. Trong 

quá trình thực tập, giúp tôi nhận thấy được tầm 

quan trọng của nhân sự trong công ty, tôi đã chọn 

đề tài “ Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự  

tại Công ty TNHH SEM” để góp phần đưa ra giải 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

219 8 QTKD

Thực trạng và giải pháp 

hoàn thiện công tác tuyển 

dụng tại Công ty TNHH 

Xuất Nhập Khẩu An Việt

Nguyễn Thị Bích Lê Kim Liên

Các doanh nghiệp hoạt động  kinh doanh trong 

nền kinh tế thị trường luôn luôn phải đối mặt với 

rất nhiều thách thức cũng như  khó khăn khi sự 

cạnh tranh đang ngày một gay gắt và khốc liệt. 

Nhân sự - luôn là yếu tố quan trọng, sống còn của 

một doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn tồn tại thì 

phải có một đội ngũ nhân sự có chất lượng, có 

trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao. Công tác 

tuyển dụng nhân sự chính là "đầu vào", là nền tảng 

nhằm cung cấp một đội ngũ nhân sự đủ về số 

lượng, tốt về chất lượng. Tuy nhiên, không phải 

bất cứ một doanh nghiệp nào cũng có thể làm tốt 

công tác tuyển dụng nhân sự nhằm phát huy hết 

được khả năng vốn có của nó. Do vậy, doanh 

nghiệp phải có những giải pháp để nâng cao chất 

lượng công tác tuyển dụng nhằm có được nguồn 

lực đó và sử dụng có hiệu quả nhất. Trong quá 

trình thực tập tại Công ty em đã thu được những 

kiến thức thực tế về bộ phận nhân sự của công ty 

và đặc biệt là được đứng dưới góc độ của nhà quản 

lý đã giúp em hiểu được những công việc mà một 

nhà quản lý phải làm. Công ty đã hoạt động kinh 

doanh đạt hiệu quả và phát huy tác dụng và từ đó 

mang lại lợi ích cho công ty,  giải quyết để hoàn 

thiện hơn nữa công tác quản trị cũng như hoạt 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

220 8 QTKD

Hoàn thiện công tác 

marketing tại công ty 

TNHH cà phê Hoàng Quân 

Đặng Thị 

Ngọc
Cẩm Lê Kim Liên

Cà phê Việt Nam là nguồn nguyên liệu chủ yếu 

của nhiều hãng sản xuất cà phê lớn trên thế giới. 

Cà phê là một trong ba mặt hàng nông sản xuất 

khẩu chiến lược quốc gia. Tính đến 2017, diện tích 

cà phê Việt Nam đạt xấp xỉ 540 ngàn ha, đứng thứ 

4 trên thế giới. Sản lượng đứng thứ 2 thế giới chỉ 

sau Brazil và đặc biệt là năng xuất đứng đầu thế 

giới. 

Với thị trường cà phê tiềm năng và phát triển như 

hiện nay. Nhiều công ty cà phê lớn như Trung 

Nguyên, Vinacafe, Nestle Việt Nam,…đã có chỗ 

đứng vững vàng thị trường trong nước. Công ty 

TNHH cà phê Hoàng Quân tuy chỉ mới thành lập 6 

năm nhưng đã có những bước đầu thâm nhập vào 

thị trường ngành cà phê thành công. Và để phát 

triển hơn nữa, công ty cần có những giải pháp 

marketing đúng đắn vừa mang lại hiệu quả không 

chỉ trong việc mang lại một sản phẩm là cà phê 

cao cấp cho khách hàng mà còn mang đến cho họ 

một sự khác biệt. Đồng thời cạnh tranh được với 

những doanh nghiệp cà phê có thương hiệu mạnh 

đã xuất hiện trên thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này 

đối với công ty, em lựa chọn đề tài “Hoàn thiện 

công tác marketing tại công ty TNHH cà phê 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

221 8 QTKD

Phân tích công tác quản trị 

nguồn nhân lực tại công ty 

TNHH Công nghệ Hoàng 

Thịnh

Trần Bảo Châu Lê Kim Liên

` Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặt biệt quan 

trọng, vì “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản 

trị con người”. Đây là một câu nói rất đúng vì để 

tồn tại trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh như 

hiện nay là một việc khó khăn, chính vì thế nguồn 

nhân lực trong doanh nghiệp phải làm việc thật 

hiểu quả để tạo dựng những thành tựu cho doanh 

nghiệp để giữ vững và phát triển thị phần cho 

doanh nghiệp. Đối với tất cả doanh nghiệp thì việc 

phát huy sức mạnh nguồn nhân lực luôn là nhiệm 

vụ quan trọng trong công tác quản trị. Mà công tác 

tuyển dụng lại là công tác quan trọng nhất đối với 

quản trị nhân lực. Việc tuyển dụng hiệu quả sẽ 

giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực và giúp doanh nghiệp phát triển vững 

mạnh hơn. Công tác tuyển dụng là nhiệm vụ hàng 

đầu của bộ phận nhân sự nói riêng và cũng là 

nhiệm vụ chung của toàn công ty. Khi một công ty 

có sự thu hút trong công tác tuyển dụng họ sẽ có 

nhiều nhân tài muốn đóng góp công sức,  tài năng 

giúp công ty ngày càng phát triển hơn, hiệu quả 

hơn, đề tài này làm rõ hơn về công tác tuyển dụng 

của công ty, thấy được những điểm mạnh và điểm 

yếu trong công tác tuyển dụng, từ đó công ty sẽ 

chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hơn công tác tuyển 

dụng, thu hút thêm nhiều nhân tài cho công ty.  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

222 8 QTKD

Hoàn thiện công tác quản 

lý nhân sự tại Công ty 

TNHH Extrans Global 

HCM

Nguyễn Thị 

Kim
Cúc Lê Kim Liên

Hoạt động kinh doanh của công ty dần thay đổi, 

tăng dần theo thời gian do đội ngũ nhân viên ngày 

càng tập trung và phát triển Công ty. Bộ phận nhân 

sự củng từ đó mà đầu tư hơn về kiến thức chuyên 

môn, các kỹ nưng chuyên sâu của nhân viên kinh 

doanh. Nhân viên tại đây luôn hưởng úng các 

chương trình thi đua, khen thưởng nhằm tạo không 

khí sôi nổi, thoải mái vui vẻ cho các nhân viên 

phấn đấu và làm việc hết năng lực bản thân. Bên 

cạnh đó, quá trình làm việc tạ Công ty các nhân 

viên được trau dồi kĩ năng và kiến thức môt cách 

đầy đủ nhất nhằm tăng tính hiệu quả cho công 

việc. Trong suốt quá trình làm việc các nhân viện 

luôn hỗ trợ và gắn kết với nhau trong mọi công 

việc và chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. 

Có thể nói trong một tổ chức, yếu tố con người 

luôn là yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự thành 

công hay thất bại đối với doanh nghiệ. Chính vì lẽ 

đó mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều đặc 

biệt quan tâm đến nguồn lực con người, theo quan 

sát của cá nhân em trong thời gian thực tập tại 

công ty, em nhận thấy những  công tác này còn 

chưa được đặc biệt chú ý, thiết nghĩ trong tương 

lai Công ty cần phải tiếp tục hoàn thiện và nâng 

cao hơn nữa nhằm phát triển công ty một cách tốt 

nhất để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

223 8 QTKD

Phân tích công tác quản trị 

nguồn nhân lực Công Cy 

CP Quốc Tế Vạn Thắng

Trần Văn Cường Lê Kim Liên

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vạn Thắng là một 

công ty lớn. Để việc sử dụng nguồn nhân lực hiệu 

quả cao  đòi hỏi người quản trị phải có kiến thức 

chuyên môn.  Ý nghĩa của công tác hoàn thiện 

công tác quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành 

bại của doanh nghiệp,công tý đó. Mặt khác, khi 

biết được đặc điểm của lao động trong doanh 

nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi 

phí, thời gian và công sức, vì vậy mà mục tiêu của 

doanh nghiệp được thực hiện dễ dàng hơn. Trong 

quá trình học tập tại trường đại học Công Nghiệp 

Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh em đã có 

những phần kiến thức nhất định để có thể bước 

đầu làm quen với công việc thực sự sau này. Được 

nhà trường tạo điều kiện đi thực tập tại các công 

ty, doanh nghiệp em đã có thời gian thực tập cũng 

như trải nghiệm thực tế tại công ty cổ phần thiết bị 

và xây dựng phú bình. Trong thời gian thực tập tại 

đây em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: 

“giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn 

nhân lực tại công ty cổ phần Quốc Tế Vạn Thắng”. 

Quá trình nghiên cứu đã giúp em có một cái nhìn 

đầy đủ và toàn diện về vai trò và tầm quan trọng 

của nguồn nhân lực.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

224 8 QTKD

Phân tích công tác quản trị 

nguồn nhân lực tại công ty 

cổ phần vật tư nông 

nghiệp Hoàng Nông

Thân Nguyễn 

Trang
Đài Lê Kim Liên

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh 

nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không đều 

thuộc vào việc doanh nghiệp sử dụng và quản lý 

nguồn nhân lực của mình có hiệu quả hay không. 

Quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực phức tạp 

và khó khăn, nó bao gồm những vấn đề về tâm lý, 

sinh lý, xã hội,... Quản trị nguồn nhân lực vừa là 

khoa học vừa là nghệ thuật, nó làm cho những 

mong muốn của nhân viên tương hợp với nhau để 

đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên để 

thực sự mang hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

công ty thì cần phải có sự quản lý tốt. Công Ty Cổ 

Phần Vật Tư Nông Nghiệp Hoàng Nông đã và 

đang rất quan tâm tới công tác quản trị nguồn nhân 

lực,  xác định nguồn nhân lực giỏi là lợi thế cạnh 

tranh, là yếu tố quan trọng làm cho công ty trở 

thành một trong những công ty vật tư nông nghiệp 

hàng đầu của Việt Nam. Đề tài nghiên cứu giúp 

các nhà quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông 

Nghiệp Hoàng Nông thấy được thực trạng công tác 

quản trị nguồn nhân lực, phát hiện những mặt hạn 

chế trong việc quản trị nguồn nhân lực, có những 

đề xuất, giải pháp để hoàn thiện quản trị nguồn 

nhân lực góp phần xây dựng và phát triển nguồn 

nhân lực phù hợp với các mục tiêu chiến lược của 

công ty trong thời gian tới là cạnh tranh và hội 

225 8 QTKD

Thực trạng việc đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực 

tại công ty cổ phần bất 

động sản Bluereal

Huỳnh Phạm 

Tú
Anh Phạm Minh Luân

Nghiên cứ đánh giá thực trạng việc đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần BĐS 

Bluereal từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác đào tạo tại Doanh nghiệp.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

226 8 QTKD

Thực trạng quy trình tuyển 

dụng tại công ty cổ phần 

bất động sản Bluereal

Ngô Đặng 

Lan
Anh Phạm Minh Luân

Đề tài nhằm tìm hiểu cơ sở lý thuyết, vận dụng lý 

thuyết vào việc phân tích thực trạng các quy trình 

tuyển dụng tại công ty Cổ phần BĐS Bluereal qua 

đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình 

tuyển dụng tại công ty.

227 8 QTKD

Thực trạng việc đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực 

tại công ty cổ phần bất 

động sản Bluereal

Trần Phương Chi Phạm Minh Luân

Với đồ án nhằm đánh giá thực trạng việc đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 

bất động sản Bluereal dựa trên cơ sở lý thuyết về 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để nhận xét 

những nhược điểm hiện tại công ty và để đề xuất 

một số giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả 

công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

228 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng tại công ty cổ phần 

đầu tư bất động sản Phúc 

Thịnh

Lê Thành Công Phạm Minh Luân

Hoạt động tuyển dụng là môt trong những chức 

năng của quản trị nguồn nhân lực, đo đó việc 

nghiên cứu và hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại 

công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Thịnh là 

hết sức quan trọng. Việc nghiên cứu sẽ góp phần 

hoàn thiện quy trình tuyển dụng cho công ty trong 

thời gian tới tiết kiệm được thời gian và chi phí.

229 8 QTKD

Giải pháp hoàn thiện hoạt 

động môi giới tại Công ty 

CP ĐT BĐS Phúc Thịnh

Nguyễn Thị 

Thanh
Luyến Phạm Minh Luân

Đồ án này nhằm phân tích thực tế các hoạt động 

môi giới và tìm ra các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động môi giới tại Công ty CP ĐT BĐS Phúc Thịnh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

230 8 QTKD

Thực trạng và giải pháp 

hoàn thiện công tác quản 

lý lực lượng bán hàng tại 

công ty Địa ốc Chánh 

Phong

Trần Thị 

Huỳnh
Ngân Phạm Minh Luân

Hoạn động quản lý nguồn nhân lực góp phần 

nhăm thực hiện việc ổn định và phát triển nguồn 

lực cho công ty qua đó nâng cao hiệu quả kinh 

doanh cho Doanh nghiêp. Vì thế, việc phân tích 

đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công 

tác quản lý lực lượng bán hàng tại công ty Địa ốc 

Chánh Phong là việc cấp thiết góp phần nâng cao 

hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

ổn định.

231 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng nhân sự tại công ty 

cổ phần đầu tư bất động 

sản Phúc Thịnh

Đoàn Thị Mỹ Phụng Phạm Minh Luân

Quá trình tuyển dụng trải qua nhiều bước khác 

nhau, mỗi doanh nghiệp có một quy trình riêng 

theo tính chất đặc thù ngành nghề. Do đó, việc tìm 

hiểu và đánh giá quy trình tuyển dụng nhằm góp 

phần hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại 

công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Thịnh.

232 8 QTKD

Thực trạng xây dựng chính 

sách chăm sóc khách hàng 

tại bộ phận dịch vụ khách 

hàng Công ty Cổ phần 

DKRA Việt Nam

Nguyễn Thị 

Ngọc
Duyên Phạm Minh Luân

Việc bán hàng đã khó, tuy nhiên việc giữ khách 

hàng lại càng khó hơn. Do đó, việc tìm hiểu và 

đánh giá thực trạng xây dựng chính sách chăm sóc 

khách hàng tại bộ phận dịch vụ khách hàng Công 

ty Cổ phần DKRA Việt Nam là rất cần thiết và 

giúp doanh nghiệp DKRA duy trì và có một doanh 

số ổn định.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

233 8 QTKD

Thực trạng và giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt 

động môi giới tại công ty 

cổ phần bất động sản Cen 

Sài Gòn

Lê Nguyễn 

Hương
Giang Phạm Minh Luân

Vấn đề doanh số và chí phí của doanh nghiệp luôn 

quan tâm đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh 

môi giới. Công tác môi giới là hoạt động chính của 

doanh nghiệp môi giới bất động sản vì vậy việc 

phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần bất 

động sản Cen Sài Gòn là góp phần cải thiện hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp.

234 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả chăm sóc khách hàng 

tại phòng dịch vụ khách 

hàng Công ty Cổ phần 

DKRA Việt Nam

Trần Thị 

Ngọc
Ngân Phạm Minh Luân

Việc đầu tư vào việc tìm kiếm khách hàng mất 

nhiều chi phí. Chi phí dành cho việc đầu tư cho 

khách hàng hiện tại rất thấp nhưng mang lại doanh 

thu ổn định cho doanh nghiệp nên việc đánh giá 

thực trạng hiệu quả việc chăm sóc khách hàng là 

quan trọng. Qua đó tìm ra các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng tại phòng 

dịch vụ khách hàng Công ty Cổ phần DKRA Việt 

Nam là cần thiết.

235 8 QTKD

Thực trạng và giải pháp 

hoàn thiện quy trình hỗ trợ 

tín dụng tại công ty cổ 

phần tư vấn đầu tư Kim An

Phạm Thị Mỹ Thương Phạm Minh Luân

Đồ án đã phân tích và đánh giá được thực trạng tại 

ngân hàng và đề xuất được một giải pháp nhằm 

hoàn thiện quy trình hỗ trợ tín dụng tại công ty Cổ 

phần tư vấn đầu tư Kim An.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

236 8 QTKD

Thực trạng đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực tại 

công ty Địa Ốc Chánh 

Phong

Nguyễn Thị 

Thúy
Hồng Phạm Minh Luân

Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn lực tại công 

ty được đánh giá có nhiệm vụ chiến lược trong 

việc góp phần tăng trưởng doanh số cho công ty . 

Do đó việc phân tích và đánh giá thực trạng đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Địa 

Ốc Chánh Phong rất quan tâm. Đồ án cũng đã chỉ 

ra được những mặt hạn chế từ đó đề ra một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu trong công tác đào tạo 

và phát triển nguồn lực tại công ty.

  

237 8 QTKD

Thực trạng quy đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực 

tại công ty bảo hiểm nhân 

thọ Dai-ichi life

Lê Huỳnh Như Phạm Minh Luân

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm luôn yêu cầu nhân 

viên chia sẻ và phát triển các kỹ năng bán hàng, 

sản phẩm và nghiệp vụ trong công ty. Do đó, việc 

phân tích thực trạng quy trình đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-

ichi life sẽ giúp tìm ra những hạn chế qua đó có 

những giải pháp kịp thời nhằm tăng hiệu quả công 

tác đào tạo, và phát triển nguồn nhân lực cho 

doanh nghiệp.

238 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình chăm 

sóc khách hàng tại công ty 

BHNT Dai-ichi life

Lê Thị Cẩm Thúy Phạm Minh Luân

Chi phí dành cho việc đầu tư vào khách hàng hiện 

tại rất thấp nhưng mang lại doanh thu ổn định cho 

doanh nghiệp nên việc đánh giá thực trạng hiệu 

quả việc châm sóc khách hàng là quan trọng. Dựa 

trên cở sở phân tích thực tiễn tại Doanh nghiệp, 

tác giả đã đề xuất được một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả việc chăm sóc khách hàng tại 

phòng dịch vụ khách hàng BHNT Dai-ichi life.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

239 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động xúc tiến 

hỗn hợp của công ty cổ 

phần dịch vụ bất động sản 

Lộc Tín

Nguyễn Thị 

Thanh
Thúy Phạm Minh Luân

Công cụ Marketing mix là công cụ phổ biến trong 

quá trình triển khai kế hoạch marketing. Quá trình 

phân tích thực trạng hoạt động Marketing mix đã 

đánh giá được bức tranh tổng thể trong thời gian 

qua và đã tìm ra được một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty 

cổ phần dịch vụ bất động sản Lộc Tín.

240 8 QTKD

Giải pháp hoàn thiện hoạt 

động môi giới bất động 

sản tại công ty Cổ phần 

Đầu tư Bất động sản Phúc 

Thịnh

Diệp Ngọc 

Thanh
Vy Phạm Minh Luân

Đồ án đã hệ thống hoá lại các vấn đề liên quan 

hoạt động môi giới bất động sản và tìm ra được 

một số giải pháp hoàn thiện hoạt động môi giới bất 

động sản tại công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản 

Phúc Thịnh. Qua đó, đồ án có thể đóng góp một 

phần vào việc cải thiện năng suất hoạt động môi 

giới của nhân viên.

241 8 QTKD

Giải pháp xây dựng quy 

trình bán hàng tại công ty 

TNHH Điện Công Nghiệp 

Trường Trọng Tín.

Lưu Phạm 

Khánh
Thi Phạm Minh Luân

Đồ án đã phân tích được thực tế các bước bán 

hàng hiện tại của công ty và đã tìm ra một số giải 

pháp nhằm xây dựng quy trình bán hàng tại công 

ty TNHH Điện Công Nghiệp Trường Trọng Tín 

đạt hiệu quả trong việc tiết kiệm thời gian và chi 

phí trong quá trình triển khai các bước bán hàng.

242 8 QTKD

Một số giải pháp hoàn 

thiện quản trị kênh phân 

phối sản phẩm của Công 

ty Chaang Chiia

Trần Thị 

Thùy Ngân
Ngân Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình kênh phân phối sản phẩm của 

công ty , so sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực 

tế tại công ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm 

của như những nhận xet về , kiến nghị cho bản 

thân.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

243 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng nhân sự tại công ty 

Trách nhiệm hữu hạn 

trang thiết bị xây dựng 

Cường Phát

Nguyễn Thị 

Thu 
Nguyên Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình tuyển dụng của  công ty , so 

sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại công 

ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm của như 

những nhận xet về , kiến nghị cho bản thân.

244 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình bán 

hàng về sản phẩm cho vay 

tại ngân hàng TMCP TP 

BANK

Nguyễn Thị 

Diễm 
Mi Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình bán hàng của  công ty , so sánh 

nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại công ty. Từ 

đó nêu những ưu nhươc điểm của như những nhận 

xet về , kiến nghị cho bản thân.

245 8 QTKD

Hoàn thiện công tá Công 

tác quản lý nguồn nhân 

lực tại công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn VsetGroup

Phạm Thị 

Yến 
Nhi Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình tuyển dụng của  công ty , so 

sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại công 

ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm của như 

những nhận xet về , kiến nghị cho bản thân.

246 8 QTKD

Hoàn thiện công tác tuyển 

dụng nguồn nhân lực tại 

công ty HR1 Viet Nam

Nguyễn Hà 

Như 
Quỳnh Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình tuyển dụng của  công ty , so 

sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại công 

ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm của như 

những nhận xet về , kiến nghị cho bản thân.

247 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả việc tuyển dụng và 

đào tạo nguồn nhân lực tại 

công ty tnhh Wanna

Nguyễn Nữ 

Thảo 
My Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình tuyển dụng của  công ty , so 

sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại công 

ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm của như 

những nhận xet về , kiến nghị cho bản thân.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

248 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng nguồn nhân lực tại 

công ty tnhh cửa Minh 

Tâm

Nguyễn Trần 

Trúc 
Ly Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình tuyển dụng của  công ty , so 

sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại công 

ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm của như 

những nhận xet về , kiến nghị cho bản thân.

249 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình bán 

hàng tại phòng kinh doanh 

của công ty Dai-ichi Life 

Tân Phú

Phùng Như Phương Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình bán hàng của  công ty , so sánh 

nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại công ty. Từ 

đó nêu những ưu nhươc điểm của như những nhận 

xet về , kiến nghị cho bản thân.

250 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình 

marketing online trên nền 

tảng digital marketing tại 

công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển IM ( IM 

GROUP)

Nguyễn Trần 

Như 
Huỳnh Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình tuyển dụng của  công ty , so 

sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại công 

ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm của như 

những nhận xet về , kiến nghị cho bản thân

251 8 QTKD

Một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho vay đối với 

khách hàng cá nhân tại 

SACOMBANK pgd lê 

Trọng Tấn giai đoạn 2018-

2019.

Phạm Thị 

Kim 
Mai Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình kinh doanh của  công ty , so 

sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại công 

ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm của như 

những nhận xet về , kiến nghị cho bản thân

252 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng tại công ty tnhh dksh 

Việt Nam

Lê Thị Mai Mai Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình marketing online của  công ty , 

so sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại 

công ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm của như 

những nhận xet về , kiến nghị cho bản thân.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

253 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng Công Ty Cổ Phần Sứ 

Việt Nam

Trần Thị 

Hồng Nhung
Nhung Thái Huy Bình

Tìm hiểu quy trình marketing online của  công ty , 

so sánh nội dung cơ sở lý thuyết với thực tế tại 

công ty. Từ đó nêu những ưu nhươc điểm của như 

những nhận xet về , kiến nghị cho bản thân.  

254 8 QTKD

Giải pháp mở rộng hoạt 

động cho vay khách hàng 

cá nhân tại ngân hàng 

thương mại cổ phần Tiên 

phong

Nguyễn Thị Hường Nguyễn Văn Ít

Hệ thống cơ sở lý luận, thực tiễn từ đó đề ra giải 

pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá 

nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên 

phong.

255 8 QTKD

Hoàn thiện quy trình quản 

lý chất lượng sản phẩm 

theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 tại Công ty 

TNHH Hoàng Dũng Phát

Phạm Thị 

Xuân
Hường Nguyễn Văn Ít

Hệ thống cơ sở lý luận, thực tiễn từ đó đề ra hoàn 

thiện quy trình quản lý chất lượng sản phẩm theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH 

Hoàng Dũng Phát

256 8 QTKD

Giải pháp nâng cao hoạt 

động chiến lược bán hàng 

tại Công ty Cổ phần Công 

nghệ Sapo chi nhánh 

Tp.Hồ Chí Minh.

Bùi Thị Mỹ Huyền Nguyễn Văn Ít

Hệ thống cơ sở lý luận, thực tiễn từ đó đề ra giải 

pháp nâng cao hoạt động chiến lược bán hàng tại 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo chi nhánh 

Tp.Hồ Chí Minh.

257 8 QTKD

Hoàn thiện nghiệp vụ giao 

nhận hàng hóa nhập khẩu 

bằng đường hàng không 

tại Công ty TNHH Thương 

Mại Quốc Tế Trường Phát

Nguyễn Thị 

Thu
Huyền Nguyễn Văn Ít

Hệ thống cơ sở lý luận, thực tiễn từ đó đề ra  hoàn 

thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu 

bằng đường hàng không tại Công ty TNHH 

Thương Mại Quốc Tế Trường Phát



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

258 8 QTKD

Hoàn thiện các yếu tố ảnh 

hưởng đến động lực làm 

việc của cán bộ công nhân 

viên tại Trường THPT 

Trần Cao Vân

Huỳnh Văn Khải Nguyễn Văn Ít

Hoàn thiện các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm 

việc của cán bộ công nhân viên tại Trường THPT 

Trần Cao Vân

259 8 QTKD

Tác động của các yếu tố 

marketing mix đến hình 

ảnh thương hiệu của Công 

ty cổ phần chuỗi thực 

phẩm TH tại TP.HCM

Lưu Thị Như Hồng Nguyễn Văn Ít

 

Hệ thống cơ sở lý luận, xây dựng mô hình, tiến 

hành khảo sát kiểm định thực tiễn từ đó đề ra Tác 

động của các yếu tố marketing mix đến hình ảnh 

thương hiệu của Công ty cổ phần chuỗi thực phẩm 

TH tại TP.HCM

1 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải giết 

mổ gia súc, công suất 900 

m³/ngày đêm

Bùi Trần 

Long
Bảo

Ngô Thị Thanh 

Diễm

1. Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế.

2.Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý. 

3.Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ công 

nghệ đề xuất.

2 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải mía 

đường, công suất 700m3/ 

ngày. đêm

Nguyễn Thị 

Trúc
Linh

Ngô Thị Thanh 

Diễm

1. Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế. 

2.Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý.

3.Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ công 

nghệ đề xuất.

   KHOA : MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

3 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải chế 

biến thuỷ hải sản đông 

lạnh, công suất 500 

m3/ngày.đêm

Nguyễn Thị 

Trà
Mỵ

Ngô Thị Thanh 

Diễm

1. Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế.

2.Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý. 

3.Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ công 

nghệ đề xuất.

4 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải dệt 

nhuộm của Công ty TNHH 

Liên Doanh Dệt Nhuộm 

Việt Hồng. Công suất 800 

m3/ngày.đêm

Nguyễn Thị 

Mỹ
Phượng

Ngô Thị Thanh 

Diễm

1. Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế.

2.Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý. 

3.Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ công 

nghệ đề xuất.

5 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sản 

xuất giấy cho Công ty Cổ 

Phần giấy An Bình. Công 

suất 800 m3/ngày.đêm

Lê Ánh Tuyết
Ngô Thị Thanh 

Diễm

1. Tổng quan lý thuyết về thành phần, tính chất, 

phương pháp xử lý nước thải thiết kế.

2.Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý. 

3.Tính toán thiết kế các công trình theo sơ đồ công 

nghệ đề xuất.

6 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất bột 

ngọt công suất 250 

m3/ngày.

Dương Thúy Huỳnh Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

bột ngọt công suất 250 m3/ngày”, được thực hiện 

với mông muốn góp phần tìm ra các giải pháp 

thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy sản 

xuất bột ngọt. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và hiện 

trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất bột ngọt; Tính 

toán và thiết kế các công trình đơn vị theo phương 

án đã chọn; cũng như khai toán chi phí xây dựng 

và vận hành của hệ thống xử lý nước thải thiết góp 

phần giải quyết vấn đề môi trường Việt Nam 

hướng đến phát triền bền vững.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

7 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải bột giấy công 

suất 750m3/ngày

Lâm Thị Mỹ Duyên Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

bột giấy công suất 750 m3/ngày”, được thực hiện 

với mông muốn góp phần tìm ra các giải pháp 

thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy sản 

xuất bột giấy. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và hiện 

trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất bột giấy; Tính 

toán và thiết kế các công trình đơn vị theo phương 

án đã chọn; cũng như khai toán chi phí xây dựng 

và vận hành của hệ thống xử lý nước thải thiết góp 

phần giúp Việt Nam phát triển theo hướng xanh 

sạch.

8 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất bánh 

kẹo, công suất 250 

m3/ngày

Phạm Phan 

Xuân
Giao Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

bánh kẹo công suất 250 m3/ngày”, được thực hiện 

với mông muốn góp phần tìm ra các giải pháp 

thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy sản 

xuất bánh kẹo. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và 

hiện trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất bánh 

kẹo; Tính toán và thiết kế các công trình đơn vị 

theo phương án đã chọn; cũng như khai toán chi 

phí xây dựng và vận hành của hệ thống xử lý nước 

thải thiết góp phần giúp Việt Nam phát triển theo 

hướng trong sạch, vững mạnh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

9 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải mía đường, Q = 

400 m3/ngày

Đào Chánh Trí Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

mía đường công suất 400 m3/ngày”, được thực 

hiện với mông muốn góp phần tìm ra các giải pháp 

thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy sản 

xuất mía đường. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và 

hiện trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất mía 

đường; Tính toán và thiết kế các công trình đơn vị 

theo phương án đã chọn; cũng như khai toán chi 

phí xây dựng và vận hành của hệ thống xử lý nước 

thải thiết góp phần giúp Việt Nam phát triển theo 

hướng trong sạch, vững mạnh.

10 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải chế biến cao su 

công suất 300m3/ngày

Dương Nhất Thống Phạm Ngọc Hòa

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy 

chế biến cao su công suất 300 m3/ngày”, được 

thực hiện với mông muốn góp phần tìm ra các giải 

pháp thích hợp để xử lý nguồn nước từ nhà máy 

chế biến cao su. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và 

hiện trạng ô nhiễm về nước thải sản xuất bột ngọt; 

Tính toán và thiết kế các công trình đơn vị theo 

phương án đã chọn; cũng như khai toán chi phí 

xây dựng và vận hành của hệ thống xử lý nước 

thải thiết góp phần giải quyết vấn đề môi trường 

Việt Nam hướng đến phát triền bền vững.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

11 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt khu 

nhà ở

 và dịch vụ thương mại 

Bình An công suất 800 

m3/ngày đêm

Trần Thanh Ngân
Nguyễn Tấn 

Phong

 

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

khu nhà ở

 và dịch vụ thương mại Bình An công suất 800 

m3/ngày đêm”, được thực hiện với mong muốn 

góp phần tìm ra các giải pháp thích hợp để xử lý 

nguồn nước thải sinh hoạt từ khu nhà ở và dịch vụ 

thương mại. Qua đó, đề tài đã Tổng quan và hiện 

trạng ô nhiễm về nước thải sinh hoạt; Tính toán và 

thiết kế các công trình đơn vị theo phương án đã 

chọn; cũng như khai toán chi phí xây dựng và vận 

hành của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt góp 

phần giải quyết vấn đề môi trường Việt Nam 

hướng đến phát triền bền vững.      

12 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt khu 

nhà ở cao tầng

 Hoàng Nam công suất 

800 m3/ngày đêm

Nguyễn 

Hoàng Cẩm
Tiên

Nguyễn Tấn 

Phong

 

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

khu nhà ở cao tầng

 Hoàng Nam công suất 800 m3/ngày đêm”, được 

thực hiện với mong muốn góp phần tìm ra các giải 

pháp thích hợp để xử lý nguồn nước thải sinh hoạt 

từ khu nhà ở cao tầng . Qua đó, đề tài đã Tổng 

quan và hiện trạng ô nhiễm về nước thải sinh hoạt; 

Tính toán và thiết kế các công trình đơn vị theo 

phương án đã chọn; cũng như khai toán chi phí 

xây dựng và vận hành của hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt góp phần giải quyết vấn đề môi 

trường Việt Nam hướng đến phát triền bền vững.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

13 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lí 

nước thải sinh hoạt thị trấn 

Trảng Bom công suất 

1000 m3/ngày đêm

Lâm Đình Văn
Nguyễn Tấn 

Phong

 

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

thị trấn Trảng Bom công suất 1000 m3/ngày đêm”, 

được thực hiện với mong muốn góp phần tìm ra 

các giải pháp thích hợp để xử lý nguồn nước thải 

sinh hoạt từ khu nhà ở cho 1 thị trấn. Qua đó, đề 

tài đã Tổng quan và hiện trạng ô nhiễm về nước 

thải sinh hoạt; Tính toán và thiết kế các công trình 

đơn vị theo phương án đã chọn; cũng như khai 

toán chi phí xây dựng và vận hành của hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt góp phần giải quyết vấn đề 

môi trường Việt Nam hướng đến phát triền bền 

vững

14 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt khu 

dân cư

 thị trấn Long Thành công 

suất 1.000 m3/ngày.đêm

Nguyễn Thị 

Hồng
Yến

Nguyễn Tấn 

Phong

 

Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

thị trấn Long Thành công suất 1000 m3/ngày 

đêm”, được thực hiện với mong muốn góp phần 

tìm ra các giải pháp thích hợp để xử lý nguồn nước 

thải sinh hoạt từ khu nhà ở cho 1 thị trấn. Qua đó, 

đề tài đã Tổng quan và hiện trạng ô nhiễm về nước 

thải sinh hoạt; Tính toán và thiết kế các công trình 

đơn vị theo phương án đã chọn; cũng như khai 

toán chi phí xây dựng và vận hành của hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt góp phần giải quyết vấn đề 

môi trường Việt Nam hướng đến phát triền bền 

vững.

15 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải thủy 

sản với công suất  

1200M3/Ngày. Đêm

Lê Nhựt Bình
Phan Quang Huy 

Hoàng

Tổng quan nước thải thủy sản và các phương pháp 

xử lý.

Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

thủy sản.

Tính toán các công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản vẽ 

.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

B 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải giết 

mổ gia súc với công suất  

800M3/Ngày. Đêm

Nguyễn Vũ 

Kim
Huyền

Phan Quang Huy 

Hoàng

Tổng quan nước thải giết mổ gia súc và các 

phương pháp xử lý.

Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải  

giết mổ gia súc.

Tính toán các công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản vẽ 

.

17 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sinh 

hoạt với quy mô  8.000 

Dân

Trần Nguyễn 

Minh
Chiến

Phan Quang Huy 

Hoàng

Tổng quan nước thải sinh hoạt và các phương 

pháp xử lý.

Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

sinh hoạt.

Tính toán các công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản vẽ.

18 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải bia 

với công suất  

1000M3/Ngày .Đêm

Nguyễn Hữu Trung
Phan Quang Huy 

Hoàng

Tổng quan nước thải bia và các phương pháp xử lý.

Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải bia.

Tính toán các công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản vẽ.

19 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sinh 

hoạt với công suất  

500M3/Ngày. Đêm

Hà Vũ Minh Thư
Phan Quang Huy 

Hoàng

Tổng quan nước thải sinh hoạt và các phương 

pháp xử lý.

Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

sinh hoạt.

Tính toán các công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm CAD/Revit thiết kế các bản vẽ.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

20 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải dệt 

nhuộm, công suất 

1100m3/ngày đêm

Quách Văn Hiền Trần Đức Thảo

- Tổng quan ngành dệt nhuộm và đặt tính nước 

thải dệt nhuộm.

- Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải 

dệt nhuộm và một số công nghệ đang áp dụng.

- Đề xuất phương án xử lý khả thi đối với đặc tính 

nước thải dệt nhuôm.

- Tính toán công nghệ, chi phí.

- Bố trí hệ thống trên bản vẽ cad.

21 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải 

ngành giết mổ gia súc 

công suất 500 

m3/ngày.đêm

Nguyễn 

Phước Hồng
Ngọc Trần Đức Thảo

- Tổng quan ngành giết mổ và đặt tính nước thải 

giết mổ gia súc.

- Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải 

giết mổ gia súc và một số công nghệ đang áp dụng.

- Đề xuất phương án xử lý khả thi đối với đặc tính 

nước thải giết mổ gia súc.

- Tính toán công nghệ, chi phí.

- Bố trí hệ thống trên bản vẽ cad.

22 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sinh 

hoạt khu cao ốc văn phòng 

- khu Đô thị mới Thủ 

Thiêm, công suất 400 

m3/ngày đêm

Huỳnh Thu Thủy Trần Đức Thảo

- Tổng quan nước thải sinh hoạt và nước thải sinh 

hoạt khu cao ốc văn phòng - Khu đô thị mới Thủ 

Thiên.

- Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải 

sinh hoạt và một số công nghệ đang áp dụng.

- Đề xuất phương án xử lý khả thi đối với đặc tính 

nước thải sinh hoạt khu cao ốc văn phòng - khu đô 

thị mới Thủ Thiên.

- Tính toán công nghệ, chi phí.

- Bố trí hệ thống trên bản vẽ cad.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

23 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải nhà 

máy sản xuất bia, công 

suất 400m3/ngày đêm

Lê Minh Trang Trần Đức Thảo

- Tổng quan ngành bia và đặt tính nước thải bia.

- Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải 

bia và một số công nghệ đang áp dụng.

- Đề xuất phương án xử lý khả thi đối với đặc tính 

nước thải bia.

- Tính toán công nghệ, chi phí.

- Bố trí hệ thống trên bản vẽ cad.

24 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Nghiên cứu hiệu quả & 

Thu hồi khí sinh học của 

quá trình phân huỷ hỗn 

hợp NTSH & Rác thải HC 

bằng bể SH màng kỵ khí 

có sử dụng quá trình gia 

nhiệt.

Bùi Kim Thủy
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài  ảnh hưởng của nhiệt độ tới thu hồi khí sinh 

học của quá trình phân huỷ hỗn hợp NTSH & Rác 

thải HC bằng bể SH màng kỵ khí trong bể UASB.

25 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải của 

nhà máy chế biến cá basa 

Hùng Vương, khu công 

nghiệp Mỹ Tho, công suất 

1000 m3/ngày đêm

Võ Nhật Hào
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

của nhà máy chế biến cá basa, tính toán các công 

trình đơn vị và thể hiện trên bản vẽ bằng phần 

mềm autocad.

26 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải dệt 

nhuộm Cty TNHH N 

JOMU TEXTILE - KCN 

Long Thành , công suất 

1200M³/Ngày. đêm 

Phan Thị Kim Duyên
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

dệt nhuộm, tính toán các công trình đơn vị và thể 

hiện trên bản vẽ bằng phần mềm autocad.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

27 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải cho 

trang trại chăn nuôi heo 

Nhơn Tân, Bình Định, 

công suất 450m3/ngày.đêm

Trần Hồ Bảo An
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

chăn nuôi heo, tính toán các công trình đơn vị và 

thể hiện trên bản vẽ bằng phần mềm autocad.

28 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lí nước thải chế 

biến bột cá công ty TNHH 

KOVIE VINA, công suất 

300m3/ngày đêm

Nguyễn 

Thành
Đạt

Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

chế biến bột cá, tính toán các công trình đơn vị và 

thể hiện trên bản vẽ bằng phần mềm autocad.

29 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán, thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải sinh 

hoạt cho khu dân cư Võ 

Minh đức, TP. Bình 

Dương, công suất 850m3. 

Ngày. Đêm

Phạm Tuân
Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải 

sinh hoạt, tính toán các công trình đơn vị và thể 

hiện trên bản vẽ bằng phần mềm autocad.

30 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải dệt 

nhuộm công suất 2000 

m3/ngày

Nguyễn Trịnh Thiện
Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải ngành dệt nhuộm và các 

phương pháp xử lý.

Đặc tính nước thải dệt nhuộm, yêu cầu xử lý và đề 

xuất công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

31 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải 

KCN tập trung công suất 

1500 m3/ngày

Lưu Phạm 

Hữu
Nhân

Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải KCN và các phương pháp xử 

lý.

Đặc tính nước thải KCN, yêu cầu xử lý và đề xuất 

công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định

32 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải bia 

công suất 1000 m3/ngày

Hồ Thanh 

Hoài
Tú

Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải bia và các phương pháp xử lý.

Đặc tính nước thải bia, yêu cầu xử lý và đề xuất 

công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định

33 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải thủy 

sản công suất 500 m3/ngày

Nguyễn 

Thanh
Quốc

Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải ngành thủy sản và các 

phương pháp xử lý.

Đặc tính nước thải thủy sản, yêu cầu xử lý và đề 

xuất công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

34 2017

Công 

nghệ 

KTMT

Tính toán thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải khu 

dân cư công suất 1000 

m3/ngày

Lại Trung Thuận
Nguyễn Đức Đạt 

Đức

Tổng quan nước thải ngành sinh hoạt và các 

phương pháp xử lý.

Đặc tính nước thải sinh hoạt, yêu cầu xử lý và đề 

xuất công nghệ xử lý phù hợp.

Tính toán thiết kế công trình đơn vị

Sử dụng phần mềm Revit để mô phỏng mô hình 

3D và xuất bản vẽ đúng quy định

35 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá tải lượng phát 

thải và tiềm năng thu hồi 

năng lượng từ bãi chôn lấp 

chất thải rắn Bàu Cạn, tỉnh 

Đồng Nai trong giai đoạn 

2020 – 2030

Lê Thị Vân Anh
Trương Thị Diệu 

Hiền

Tìm hiểu về phần mềm Enlandfill 2019: Cách sử 

dụng mô hình và tình hình ứng dụng của phần 

mềm trên thế giới và trong nước. Thu thập, phân 

tích và đánh giá các dữ liệu liên quan đến khu vực 

xung quanh bãi chôn lấp Bàu Cạn.

36 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá tải lượng phát 

thải và tiềm năng thu hồi 

năng lượng từ bãi chôn lấp 

chất thải rắn Bàu Cạn, tỉnh 

Đồng Nai trong giai đoạn 

2020 – 2030

Lê Thị Thùy Dung
Trương Thị Diệu 

Hiền

Tìm hiểu về phần mềm Enlandfill 2019: Cách sử 

dụng mô hình và tình hình ứng dụng của phần 

mềm trên thế giới và trong nước. Thu thập, phân 

tích và đánh giá các dữ liệu liên quan đến khu vực 

xung quanh bãi chôn lấp Bàu Cạn.

37 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng phần mềm 

Waster kết hợp GIS trong 

công tác quản lý chất thải 

rắn tại quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh

La Gia Bảo
Trương Thị Diệu 

Hiền

Từ hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn của 

quận Bình Tân, ứng dụng công nghệ thông tin 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu gom, vận 

chuyển được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phần 

mềm Waste kết hợp GIS.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

38 2017
Quản lý 

TN và MT

Quản lý, kiểm soát ô 

nhiễm môi trường đối với 

công nghệ đốt rác phát 

điện ở thành phố Hồ Chí 

Minh

Lê Ngọc Bảo Châu
Trương Thị Diệu 

Hiền

Tìm hiểu công nghệ đốt rác phát điện được dự 

kiến triển khai ở Tp. Hồ Chí Minh. Lựa chọn công 

nghệ đốt rác phát điện sử dụng lò đốt dạng ghi 

xích để phân tích các vấn đề rủi ro ô nhiễm môi 

trường. Đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý, kiểm 

soát ô nhiễm môi trường đối với công nghệ đốt rác 

phát điện của Tp. Hồ Chí Minh.

39 2017
Quản lý 

TN và MT

Quản lý, kiểm soát ô 

nhiễm môi trường đối với 

công nghệ đốt rác phát 

điện ở thành phố Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Thị 

Thanh
Ngân

Trương Thị Diệu 

Hiền

 Tìm hiểu công nghệ đốt rác phát điện được dự 

kiến triển khai ở Tp. Hồ Chí Minh. Lựa chọn công 

nghệ đốt rác phát điện sử dụng lò đốt dạng ghi 

xích để phân tích các vấn đề rủi ro ô nhiễm môi 

trường. Đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý, kiểm 

soát ô nhiễm môi trường đối với công nghệ đốt rác 

phát điện của Tp. Hồ Chí Minh.

40 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá mức độ, phạm vi 

ảnh hưởng ô nhiễm không 

khí và đề xuất giải pháp 

quản lý giảm thiểu lượng 

phát thải khí CH4 từ các 

bãi chôn lấp ở tỉnh Tiền 

Giang

Lê Thị Mỹ Duyên
Trương Thị Diệu 

Hiền

 Ứng dụng mô hình EnLandFill đánh giá khả năng 

phát thải các khí tại 2 bãi chôn lấp chất thải rắn 

Vĩnh Bình và Tân Lập 1 tỉnh Tiền Giang. Đề xuất 

giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí CH4 tại 2 bãi 

chôn lấp chất thải rắn Vĩnh Bình và Tân Lập 1 tỉnh 

Tiền Giang.

41 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng phần mềm 

Waster kết hợp GIS trong 

công tác quản lý chất thải 

rắn tại quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh

Cao Quốc Thái
Trương Thị Diệu 

Hiền

Từ hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn của 

quận Bình Tân, ứng dụng công nghệ thông tin 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu gom, vận 

chuyển được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phần 

mềm Waste kết hợp GIS.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

42 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng phần mềm 

Waster kết hợp GIS trong 

công tác quản lý chất thải 

rắn tại quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh

Võ Huỳnh 

Anh
Thư

Trương Thị Diệu 

Hiền

Từ hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn của 

quận Bình Tân, ứng dụng công nghệ thông tin 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu gom, vận 

chuyển được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phần 

mềm Waste kết hợp GIS.

43 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá mức độ, phạm vi 

ảnh hưởng ô nhiễm không 

khí và đề xuất giải pháp 

quản lý giảm thiểu lượng 

phát thải khí CH4 từ các 

bãi chôn lấp ở tỉnh Tiền 

Giang

Nguyễn Thị 

Thảo
Vy

Trương Thị Diệu 

Hiền

 Ứng dụng mô hình EnLandFill đánh giá khả năng 

phát thải các khí tại 2 bãi chôn lấp chất thải rắn 

Vĩnh Bình và Tân Lập 1 tỉnh Tiền Giang. Đề xuất 

giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí CH4 tại 2 bãi 

chôn lấp chất thải rắn Vĩnh Bình và Tân Lập 1 tỉnh 

Tiền Giang.

44 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá công tác quản lý 

và thực hiện an toàn, vệ 

sinh lao động tại TTC 

CTR Phạm Văn Bạch, 

Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh

Lương Minh Kỳ
Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát hiện trạng quản lý và thực hiện an toàn, 

vệ sinh lao động tại TTC CTR Phạm Văn Bạch. 

Đề xuất một số biện pháp cải tiến hiệu quả công 

tác quản lý và thực hiện an toàn, vệ sinh lao động 

tại TTC CTR Phạm Văn Bạch, Q.Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh.

45 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá công tác quản lý 

và thực hiện an toàn, vệ 

sinh lao động tại TTC 

CTR Phạm Văn Bạch, 

Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh

Võ Thị Thúy Hằng
Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát hiện trạng quản lý và thực hiện an toàn, 

vệ sinh lao động tại TTC CTR Phạm Văn Bạch. 

Đề xuất một số biện pháp cải tiến hiệu quả công 

tác quản lý và thực hiện an toàn, vệ sinh lao động 

tại TTC CTR Phạm Văn Bạch, Q.Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

46 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom và vận chuyển 

CTRSH tại Q. Tân Bình, 

Tp.Hồ Chí Minh 

Hoàng Trần 

Kim
Ngọc

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

thông qua phiếu khảo sát người dân và số liệu do 

cơ quan chức năng cung cấp. Đề xuất một số giải 

pháp cải tiến hoạt động thu gom và vận chuyển 

CTRSH tại Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

47 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom và vận chuyển 

CTRSH tại Q. Tân Bình, 

Tp.Hồ Chí Minh 

Nguyễn Minh Ngọc
Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

thông qua phiếu khảo sát người dân và số liệu do 

cơ quan chức năng cung cấp. Đề xuất một số giải 

pháp cải tiến hoạt động thu gom và vận chuyển 

CTRSH tại Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

48 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom, vận chuyển CTRSH 

tại Phường 12,  Q. GÒ 

VẤP, TP.Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị 

Lệ
Thanh

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Phường 12,  Q. GÒ VẤP, 

TP.Hồ Chí Minh thông qua phiếu khảo sát người 

dân và số liệu do cơ quan chức năng cung cấp. Đề 

xuất một số giải pháp cải tiến hoạt động thu gom 

và vận chuyển CTRSH tại Phường 12,  Q. GÒ 

VẤP, TP.Hồ Chí Minh.

49 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom, vận chuyển CTRSH 

tại Phường 12,  Q. GÒ 

VẤP, TP.Hồ Chí Minh

Đặng Thị 

Huỳnh
Như

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Phường 12,  Q. GÒ VẤP, 

TP.Hồ Chí Minh thông qua phiếu khảo sát người 

dân và số liệu do cơ quan chức năng cung cấp. Đề 

xuất một số giải pháp cải tiến hoạt động thu gom 

và vận chuyển CTRSH tại Phường 12,  Q. GÒ 

VẤP, TP.Hồ Chí Minh.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

50 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom, vận chuyển  CTRSH  

tại P. 9, Q.  Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh

Đoàn Thị 

Ngân
Hà

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Phường 9,  Q. GÒ VẤP, TP.Hồ 

Chí Minh thông qua phiếu khảo sát người dân và 

số liệu do cơ quan chức năng cung cấp. Đề xuất 

một số giải pháp cải tiến hoạt động thu gom và 

vận chuyển CTRSH tại Phường 9,  Q. GÒ VẤP, 

TP.Hồ Chí Minh.

51 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng thu 

gom, vận chuyển  CTRSH  

tại P. 9, Q.  Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh

Đỗ Thị 

Phương
Tâm

Trần Thị Ngọc 

Mai

Khảo sát và đánh giá hiện trạng thu gom và vận 

chuyển CTRSH tại Phường 9,  Q. GÒ VẤP, TP.Hồ 

Chí Minh thông qua phiếu khảo sát người dân và 

số liệu do cơ quan chức năng cung cấp. Đề xuất 

một số giải pháp cải tiến hoạt động thu gom và 

vận chuyển CTRSH tại Phường 9,  Q. GÒ VẤP, 

TP.Hồ Chí Minh.

52 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá thực trạng quản 

lý và sử dụng nguồn nước 

ngầm trên địa bàn quận12, 

TP. HCM 

Phan Thị Kim Ánh
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

NC đã đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng 

nguồn nước ngầm tại một số doanh nghiệp sản 

xuất trên địa bàn quận 12. Kết quả cho thấy, chất 

lượng nước ngầm được sử dụng đạt chất lượng tại 

hầu hết các đơn vị, tuy nhiên cần xem xét cân đối 

lượng nước ngầm khai thác trên địa bàn để đảm 

bảo cả về số lượng và chất lượng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

53 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá thực trạng quản 

lý và sử dụng nguồn nước 

ngầm trên địa bàn quận12, 

TP. HCM 

Nguyễn Trần 

Gia
Bảo

Trần Thị Thúy 

Nhàn 

NC đã đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng 

nguồn nước ngầm tại một số doanh nghiệp sản 

xuất trên địa bàn quận 12. Kết quả cho thấy, chất 

lượng nước ngầm được sử dụng đạt chất lượng tại 

hầu hết các đơn vị, tuy nhiên cần xem xét cân đối 

lượng nước ngầm khai thác trên địa bàn để đảm 

bảo cả về số lượng và chất lượng.

54 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn TP. Tây Ninh

Phan Minh Thắng
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.56kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn Tp.Tây Ninh đến năm 

2035 là .....

55 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn TP. Tây Ninh

Nguyễn Thị 

Cẩm
Tú

Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.56kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn Tp.Tây Ninh đến năm 

2035 là .....



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

56 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn TP. Tây Ninh

Lê Thị Uyên Vy
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.56kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn Tp.Tây Ninh đến năm 

2035 là .....

57 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn phường Thới An, 

quận 12, TP. HCM

Nguyễn 

Thanh
Thuy

Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.61kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn quận 12 đến năm 2035 

là ....

58 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất biện pháp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn phường Thới An, 

quận 12, TP. HCM

Trần Thị 

Ngọc
Phương

Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC thực hiện khảo sát thực trạng phát sinh 

CTRSH trên địa bàn các phường xã thuộc TP. Tây 

Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp 

cho địa phương. Kết quả cho thấy lượng CTRSH 

phát sinh tb cho toàn địa bàn là: 

0.61kg/người.ng.đ. Tổng lượng CTRSH phát sinh 

được tính toán cho địa bàn quận 12 đến năm 2035 

là ....



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

59 2017
Quản lý 

TN và MT

Xây dựng phương thức 

truyền thông nhằm nâng 

cao nhận thức bảo vệ môi 

trường của người đi xe 

buýt tại quận Tân Phú, TP. 

HCM

Nguyễn Bình Tiến
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC đã hiện khảo sát đối tượng sử dụng các 

tuyến xe buýt đi qua địa bàn quận Tân Phú. Nhóm 

phân loại hành khách theo: nghề nghiệp,độ tuổi, 

tần suất sử dụng xe buýt,….Từ kết quả khảo sát 

nhóm NC đã đánh giá được nhận thức của hành 

khách với vấn đề bảo vệ môi trường trên phương 

tiện công cộng nói riêng và trong cuộc sống nói 

chung. Từ đó nhóm đã xây dựng các phương thức 

truyền thông nhằm nâng cao ý thức bảo vệ MT: 

thiết kế tờ roi, áp phích, bảng thông báo. Đặc biệt, 

nhóm tạo clip truyền thông bảo veejMT để đăng 

tải trên các trang mạng xã hội.

60 2017
Quản lý 

TN và MT

Xây dựng phương thức 

truyền thông nhằm nâng 

cao nhận thức bảo vệ môi 

trường của người đi xe 

buýt tại quận Tân Phú, TP. 

HCM

Phan Văn Tuấn
Trần Thị Thúy 

Nhàn 

Nhóm NC đã hiện khảo sát đối tượng sử dụng các 

tuyến xe buýt đi qua địa bàn quận Tân Phú. Nhóm 

phân loại hành khách theo: nghề nghiệp,độ tuổi, 

tần suất sử dụng xe buýt,….Từ kết quả khảo sát 

nhóm NC đã đánh giá được nhận thức của hành 

khách với vấn đề bảo vệ môi trường trên phương 

tiện công cộng nói riêng và trong cuộc sống nói 

chung. Từ đó nhóm đã xây dựng các phương thức 

truyền thông nhằm nâng cao ý thức bảo vệ MT: 

thiết kế tờ roi, áp phích, bảng thông báo. Đặc biệt, 

nhóm tạo clip truyền thông bảo veejMT để đăng 

tải trên các trang mạng xã hội.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

61 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá chất lượng nước 

ngầm dùng trong sinh hoạt 

tại vùng hạ huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

Đào Thị 

Phương
Thảo Nguyễn Thu Hiền

Tìm hiểu tình hình sử dụng và chất lượng nước 

giếng của người dân, thông qua việc lập phiếu 

khảo sát và thu mẫu phân tích một số chỉ tiêu cơ 

bản trong nước. Kết quả cho thấy hầu hết các chỉ 

tiêu đều biến động không nhiều từ giếng cấp nước 

đến nhà người dân (ngoại trừ Coliforms và E.Coli) 

và đạt QCVN 02:2019/BYT.

62 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá chất lượng nước 

ngầm dùng trong sinh hoạt 

tại vùng hạ huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

Phan Thị 

Diễm
Thi Nguyễn Thu Hiền

Tìm hiểu tình hình sử dụng và chất lượng nước 

giếng của người dân, thông qua việc lập phiếu 

khảo sát và thu mẫu phân tích một số chỉ tiêu cơ 

bản trong nước. Kết quả cho thấy hầu hết các chỉ 

tiêu đều biến động không nhiều từ giếng cấp nước 

đến nhà người dân (ngoại trừ Coliforms và E.Coli) 

và đạt QCVN 02:2019/BYT.

63 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá chất lượng nước 

ngầm dùng trong sinh hoạt 

tại vùng hạ huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An

Ngô Thị Thùy Trang Nguyễn Thu Hiền

Tìm hiểu tình hình sử dụng và chất lượng nước 

sinh hoạt của người dân (nước giếng và nước cấp), 

thông qua việc lập phiếu khảo sát và thu mẫu phân 

tích một số chỉ tiêu cơ bản trong nước. Kết quả 

cho thấy, nước cấp tại các trạm không phát hiện 

Coliforms, E.Coli và có chất lượng tốt hơn nước 

giếng. Hầu hết các chỉ tiêu đều biến động không 

nhiều từ trạm nước cáp, nguồn giếng đến nhà 

người dân và đạt QCVN 02:2019/BYT.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

64 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá chất lượng nước 

ngầm dùng trong sinh hoạt 

tại vùng hạ huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An

Nguyễn Thị 

Kim
Tuyến Nguyễn Thu Hiền

Tìm hiểu tình hình sử dụng và chất lượng nước 

sinh hoạt của người dân (nước giếng và nước cấp), 

thông qua việc lập phiếu khảo sát và thu mẫu phân 

tích một số chỉ tiêu cơ bản trong nước. Kết quả 

cho thấy, nước cấp tại các trạm không phát hiện 

Coliforms, E.Coli và có chất lượng tốt hơn nước 

giếng. Hầu hết các chỉ tiêu đều biến động không 

nhiều từ trạm nước cáp, nguồn giếng đến nhà 

người dân và đạt QCVN 02:2019/BYT.

65 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng  dính bám  của 

Chlorella vulgaris 

Võ Thị Thúy Hằng Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể Chlorella 

vulgaris trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá thể 

chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. Các 

thông số amoni, nitrate,  phosphat, BOD5, COD 

đã được phân tích để tìm hiểu khả năng loại bỏ 

chất ô nhiễm trong nước thải. 

66 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng  dính bám  của 

Chlorella vulgaris 

Trần Hà Bảo Ngọc Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể Chlorella 

vulgaris trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá thể 

chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. Các 

thông số amoni, nitrate,  phosphat, BOD5, COD 

đã được phân tích để tìm hiểu khả năng loại bỏ 

chất ô nhiễm trong nước thải. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

67 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng  dính bám  của 

Chlorella vulgaris 

Lê Hoài Phong Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể Chlorella 

vulgaris trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá thể 

chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. Các 

thông số amoni, nitrate,  phosphat, BOD5, COD 

đã được phân tích để tìm hiểu khả năng loại bỏ 

chất ô nhiễm trong nước thải. 

68 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng dính bám của 

Sprirulina platensis

Võ Hoàng Anh Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể vi khuẩn lam 

Spiruliana trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá 

thể chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. 

69 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng dính bám của 

Sprirulina platensis

Đặng Hoàng 

Công
Luận Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể vi khuẩn lam 

Spiruliana trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá 

thể chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. 

70 2017
Quản lý 

TN và MT

Khảo sát khả năng xử lý 

nước thải nhờ quá trình 

tăng trưởng dính bám của 

Sprirulina platensis

Dương Minh Tiến Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện phát triển quần thể vi khuẩn lam 

Spiruliana trên giá thể, sau đó sử dụng dụng giá 

thể chứa hệ vi sinh  và tảo để xử lý nước thải. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

71 2017
Quản lý 

TN và MT

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu dễ phân hủy sinh học 
Trần Minh Như Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện tổng hợp vật liệu từ một số loại 

tinh bột. Sự thay đổi tỉ lệ các chất kết dính và tỉ lệ 

phần trăm nguyên liệu đã tạo ra các loại vật liệu 

khác nhau. Sản phẩm tạo thành được phân tích các 

thông số như độ dãn dài, độ bền kéo và khả năng 

phân hủy sinh học. 

72 2017
Quản lý 

TN và MT

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu dễ phân hủy sinh học 

Phạm Thị 

Tuyết
Hằng Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện tổng hợp vật liệu từ một số loại 

tinh bột. Sự thay đổi tỉ lệ các chất kết dính và tỉ lệ 

phần trăm nguyên liệu đã tạo ra các loại vật liệu 

khác nhau. Sản phẩm tạo thành được phân tích các 

thông số như độ dãn dài, độ bền kéo và khả năng 

phân hủy sinh học. 

73 2017
Quản lý 

TN và MT

Nghiên cứu tổng hợp vật 

liệu dễ phân hủy sinh học 
Phan Lê Lệ Hồng Phạm Duy Thanh

Đề tài thực hiện tổng hợp vật liệu từ một số loại 

tinh bột. Sự thay đổi tỉ lệ các chất kết dính và tỉ lệ 

phần trăm nguyên liệu đã tạo ra các loại vật liệu 

khác nhau. Sản phẩm tạo thành được phân tích các 

thông số như độ dãn dài, độ bền kéo và khả năng 

phân hủy sinh học. 

74 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất giải pháp nâng cao 

công tác truyền thông môi 

trường tại trường Đại học 

Công Nghiệp Thực Phẩm 

TP.HCM

Đào Ngọc 

Yến
Nhi

Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động 

xây dựng phiếu khảo sát. PKS được xây dựng dựa 

trên các phương pháp khác nhau. Kết quả đánh giá 

thông qua PKS sẽ cung cấp kết quả về hiện trạng 

và từ đó đề xuất giải pháp nâng cao công tác 

truyền thông môi trường tại trường Đại học Công 

Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

75 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất giải pháp nâng cao 

công tác truyền thông môi 

trường tại trường Đại học 

Công Nghiệp Thực Phẩm 

TP.HCM

Huỳnh Thị 

Yến
Nhi

Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động 

xây dựng phiếu khảo sát. PKS được xây dựng dựa 

trên các phương pháp khác nhau. Kết quả đánh giá 

thông qua PKS sẽ cung cấp kết quả về hiện trạng 

và từ đó đề xuất giải pháp nâng cao công tác 

truyền thông môi trường tại trường Đại học Công 

Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

76 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá nhận thức về 

phát triển bền vững đối 

với cán bộ nhân viên và 

sinh viên của trường Đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TP.HCM

Nguyễn Thị 

Thanh
Mai

Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động 

xây dựng phiếu khảo sát. PKS được xây dựng dựa 

trên các phương pháp khác nhau. Kết quả đánh giá 

thông qua PKS sẽ cung cấp các kết quả ban đầu 

trong hoạt động đánh giá nhận thức về PTBV đối 

với cán bộ nhân viên và sinh viên của trường Đại 

học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

77 2017
Quản lý 

TN và MT

Đánh giá nhận thức về 

phát triển bền vững đối 

với cán bộ nhân viên và 

sinh viên của trường Đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TP.HCM

Đỗ Thị Bảo Trân
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động 

xây dựng phiếu khảo sát. PKS được xây dựng dựa 

trên các phương pháp khác nhau. Kết quả đánh giá 

thông qua PKS sẽ cung cấp các kết quả ban đầu 

trong hoạt động đánh giá nhận thức về PTBV đối 

với cán bộ nhân viên và sinh viên của trường Đại 

học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

78 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số AQI 

trong đánh giá chất lượng 

không khí tại trường đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TPHCM

Dương Thị 

Ngọc 
Hoa

Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường không khí. Từ đó dựa vào QĐ số 1459/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt 

Nam để tính toán chỉ số AQI. Kết quả chỉ ra ràng 

tình trạng chất lượng không khí tại trường đại học 

CNTP đang ở tình trạng trung bình và cần có các 

giải pháp khắc phục trong tương lai.

79 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số AQI 

trong đánh giá chất lượng 

không khí tại trường đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TPHCM

Lâm Huỳnh Nga
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường không khí. Từ đó dựa vào QĐ số 1459/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt 

Nam để tính toán chỉ số AQI. Kết quả chỉ ra ràng 

tình trạng chất lượng không khí tại trường đại học 

CNTP đang ở tình trạng trung bình và cần có các 

giải pháp khắc phục trong tương lai.

80 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số AQI 

trong đánh giá chất lượng 

không khí tại trường đại 

học Công Nghiệp Thực 

Phẩm TPHCM

Trần Thái Sơn
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường không khí. Từ đó dựa vào QĐ số 1459/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt 

Nam để tính toán chỉ số AQI. Kết quả chỉ ra ràng 

tình trạng chất lượng không khí tại trường đại học 

CNTP đang ở tình trạng trung bình và cần có các 

giải pháp khắc phục trong tương lai.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

81 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số WQI 

trong đánh giá chất lượng 

môi trường nước tại Kênh 

19 tháng 05, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, Tp. 

HCM

Trần Lộc Phát
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường nước. Từ đó dựa vào QĐ số 1460/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam 

(Vn_WQI) để tính toán chỉ số WQI. Kết quả chỉ ra 

ràng tình trạng chất lượng nước tại kênh 19 tháng 

5 đang ở tình trạng xấu và cần có các giải pháp 

khắc phục trong tương lai.

82 2017
Quản lý 

TN và MT

Ứng dụng chỉ số WQI 

trong đánh giá chất lượng 

môi trường nước tại Kênh 

19 tháng 05, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, Tp. 

HCM

Đỗ Xuân Toàn
Nguyễn Vũ 

Hoàng Phương

Khóa luận được thực hiện thông qua hoạt động thu 

thập, khảo sát và phân tích các chỉ tiêu trong môi 

trường nước. Từ đó dựa vào QĐ số 1460/QĐ-

TCMT Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính 

toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam 

(Vn_WQI) để tính toán chỉ số WQI. Kết quả chỉ ra 

ràng tình trạng chất lượng nước tại kênh 19 tháng 

5 đang ở tình trạng xấu và cần có các giải pháp 

khắc phục trong tương lai.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

83 2019

Kỹ thuật 

môi 

trường

Nghiên cứu loại bỏ amoni 

trong nước bằng vật liệu 

hấp phụ từ bùn thải của 

nhà máy xử lý nước thải 

sản xuất giấy

Nguyễn 

Ngọc Đăng
Khoa

TS. Nguyễn Lan 

Hương

Đề tài được thực hiện với mục tiêu chế tạo vật liệu 

hấp phụ từ bùn thải của bể lắng sơ cấp trong nhà 

máy xử lý nước thải giấy để loại bỏ amoni từ nước 

nhằm đưa ra hướng nghiên cứu tận dụng chất thải 

để xử lý chất thải. (VLHP được chế tạo bằng 

phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NaOH, 

sau đó  được biến tính bằng H2O2 rồi sử dụng để 

xử lý nước giả thải nhiễm amoni bằng thí nghiệm 

theo mẻ quy mô phòng thí nghiệm; từ đó khảo sát 

ảnh hưởng của các yếu tố (pH, thời gian tiếp xúc, 

liều lượng chất hấp phụ, nồng độ amoni ban đầu) 

lên dung lượng hấp phụ và hiệu quả loại bỏ amoni, 

đồng thời khảo sát đẳng nhiệt hấp phụ, động học 

hấp phụ và thảo luận về cơ chế hấp phụ amoni 

bằng vật liệu hấp phụ chế tạo được.)



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

84 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

trường

Nghiên cứu loại bỏ 

Rhodamine B bằng quá 

trình Fenton dị thể với xúc 

tác xỉ sắt thải biến tính 

Ngô Quốc Nguyên
Ts.Nguyễn Lan 

Hương

Nghiên cứu này đã chế tạo thành công xúc tác cho 

quá trình Fenton dị thể từ nguồn phế thải của quá 

trình khai khoáng. . Đặc tính lý hóa của vật liệu 

xúc tác được đánh giá thông qua phép đo SEM, 

XRD, EDS, BET. Các thí nghiệm khảo sát ảnh 

hưởng của các yếu tố khác nhau, bao gồm tỷ lệ 

biến tính, pH dung dịch, nồng độ RhB ban đầu, 

liều lượng xúc tác và liều lượng H2O2 qua thời 

gian tới hiệu quả khử màu và khoáng hóa RhB 

(thông qua thông số COD) đã được tiến hành một 

cách hệ thống nhằm tìm ra động học phản ứng 

Fenton dị thể phân hủy màu RhB trong nghiên cứu 

này. Bên cạnh đó, thí nghiệm tìm diệt gốc *OH 

cũng được tiến hành để tìm ra cơ chế của quá trình 

xử lý. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, hiệu quả khử 

màu và khoáng hóa RhB của cả hai hệ Fenton dị 

thể xúc tác xỉ sắt và xỉ sắt biến tính đạt cao nhất 

tại tỷ lệ biến tính 10%, pH 3, liều lượng xúc tác 

4.0 g/L, nồng độ RhB 100 mg/L và nồng độ H2O2 

1680 mg/L. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

85 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

trường

Đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm Asen nước ngầm ở 

huyện Krông Nô và đề 

xuất giải pháp công nghệ 

để xử lý

Võ Nguyễn 

Vinh
Quang

PGS.TS Phạm 

Hồng Nhật

Theo kết quả khảo sát, nguồn nước bị nhiễm Asen 

(As) cao hơn giới hạn

cho phép của Bộ Y Tế là 10 ppb đã được phát hiện 

ở một số khu vực thuộc tỉnh

Đắk Nông như Krông Nô, trong số đó có mẫu 

nước nhiễm As lên tới trên 500 ppb. Trong nghiên 

cứu này, việc loại bỏ As trong nước cấp sinh hoạt 

được thực hiện bằng phương pháp trao đổi ion, sử 

dụng hạt nhựa anionit gốc ion Cl-. Mô hình thử 

nghiệm với mẫu nước mô phỏng tại phòng thí 

nghiệm có hàm lượng Asen ban đầu từ 200 ppb 

đến 1.000 ppb.Kết quả thử nghiệm cho thấy thiệu 

quả loại bỏ As đạt trên 99%, hàm lượng As còn lại 

trong mẫu nước sau quá trình trao đổi anion thấp 

hơn 10 ppb với các mẫu nước có hàm lượng As 

ban đầu thấp hơn 600 ppb. Tốc độ lọc tối ưu nhỏ 

hơn 42 m/giờ. Kết quả thử nghiệm với mẫu nước 

ngầm thực tế chỉ cho hiệu quả mong muốn (<10 

ppb) với hàm lượng đầu vào nhỏ hơn 100 ppb.

86 2019

Kỹ thuật 

môi 

trường

Đánh giá hiện trạng xâm 

nhập mặn trên địa bàn 

huyện Tân Phú Đông và 

Gò Công Đông tỉnh Tiền 

Giang và đề xuất giải pháp 

ứng phó

Ngô Thị 

Huyền
Trang Thái Văn Nam

Đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của xâm nhập 

mặn, sử dụng mô hình MIKE 11 để dự báo nguy 

cơ xủa XNM theo kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 

cà đề xuất giải pháp ứng pháp ứng phó cho các 

ngành nông - lâm-ngư nghiệp và các lĩnh vực tài 

nước đất - nước, hệ sinh thái.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

87 2019

Kỹ thuật 

môi 

trường

Tối ưu hóa thực nghiệm 

ứng dụng chất keo tụ tự 

nhiên từ cây Xương Rồng 

Bà trong xử lý nước thải 

dệt nhuộm.

Trần Thanh Đạt Thái Văn Nam

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc áp dụng chất 

keo tụ tự nhiên có sẵn và thân thiện với môi 

trường để thay thế các hóa chất vô cơ khác trong 

xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp tối 

ưu hóa thực nghiệm. Kết quả của đề tài sẽ cung 

cấp các cơ sở bước đầu nhằm ứng dụng chất keo tụ 

có nguồn gốc tự nhiên trong xử lý nước thải đồng 

thời có thể xanh hóa các vùng đất cằn cỗi ở miền 

Trung thông qua việc mở rộng diện tích trồng cây 

Xương rồng bà.

88 2019

Kỹ thuật 

môi 

trường

Nghiên cứu kích hoạt 

Peroxymonosulphate bằng 

SnO2-x/g-C3N4 để phân 

hủy Rhodamine B (RhB) 

trong điều kiện ánh sáng 

nhìn thấy

Võ Thị Thúy Lê Phạm Văn Việt

Đề tài nghiên cứu chế tạo ra vật liệu với kích 

thước nano kết hợp việc kích hoạt PMS để tạo ra 

gốc SO4-. Có thế oxy hóa khử cao để phân hủy 

nước thải Rohdamine B được thực hiện trong điều 

kiện phòng thí nghiệm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

89 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả và chất 

lượng nước cấp sinh hoạt 

tại Nhà máy nước Hòa 

Trung, thành phố Đà Nẵng.

Lê Kim Tài
Nguyễn Lan 

Hương

Trong quá trình xử lý nước cấp tại nhà máy nước 

Hòa Trung ở phần nước đầu lắng chúng ta có thể 

chỉ sử dụng hóa chất KMnO4 vì khi KMnO4 oxi 

hóa Mn2+ tạo ra MnO2 có màu vàng nâu nên độ 

đục sau lắng cao và việc chọn lượng KMnO4 tối 

ưu chỉ phụ thuộc vào chất lượng nước và thời gian 

tiếp xúc mà kết quả đạt được tới 75%. Tuy nhiên, 

khi sử dụng sẽ tạo màu gây ảnh hưởng tới quá 

trình lọc. Vị trí nước đầu lắng thì ngược lại chúng 

ta không cần sử dụng KMnO4 mà thay vào đó sẽ 

sử dụng hóa chất Clo và nâng pH > 8.3 bằng vôi 

thì hàm lượng Mn trong nước có khả năng giảm. 

Đây là phương án xử lý tối ưu nhất và đạt giá trị 

kinh tế cao. Các phương pháp đề xuất thực hiện là 

các phương pháp xử lý phổ biến hiện nay, đạt hiệu 

quả cao nhưng không quá phức tạp về mặt kỹ 

thuật, dễ dàng cho công tác quản lý và vận hành.

2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Nghiên cứu xử lý chất thải 

rắn quy mô hộ gia đình 

bằng ruồi lính đen tại khu 

vực nông thôn tỉnh An 

Giang

Kha Thị 

Minh
Thư

PGS.TS Phạm 

Hồng Nhật

Luận văn chủ yếu tập trung vào việc nuôi thành 

công ruồi lính đen trong điều kiện tự nhiên tỉnh 

An Giang đồng thời xem xét các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình nuôi. Luận văn cũng tập trung đánh 

giá khả năng xử lý rác thực phẩm của ruồi lính đen 

và các khó khăn gặp phải trong quá trình xử lý 

điển hình như mùi hôi, các biện pháp ngăn mùi 

cũng đã được đề xuất. Kết quả đạt được bắt đầu từ 

việc ruồi có thể sinh trưởng và phát triển trong 

điều kiện tự nhiên tỉnh An Giang, tính toán được 

hiệu suất xử lý cho từng loại rác thực phẩm cũng 

như hỗn hợp rác thực phẩm, thiết lập quy trình xử 

lý rác thực phẩm bằng ruồi lính đen từ nguồn thải 

cho tới sản phẩm đầu ra.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Ứng dụng phản ứng quang 

xúc tác của vật liệu bán 

dẫn hữu cơ g-C3N4 trên 

nền NANO SnO2 nhằm 

phân hủy khí ô nhiễm nitơ 

oxit (NO)

Nguyễn 

Hoàng
Phương

TS. Phạm Văn 

Việt

Ô nhiễm không khí đặc biệt là khí thải NO là vấn 

đề đáng quan ngại, việc sử dụng vật liệu nano 

gC3N4/SnO2 nhờ ánh sáng mặt trời đã tạo ra gốc 

oxi hóa mạnh OH. và O2-. góp phần phân hủy 1 

lượng rất lớn NO. Đây là một phương pháp xanh 

và thân thiện với môi trường chỉ sử dụng một 

lượng nhỏ vật liệu nano và nguồn năng lượng mặt 

trời.

2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Nghiên cứu đề xuất công 

nghệ thích hợp để xử lý 

nước thải dệt nhuộm tại 

các nhà máy hiện nay

Đặng Văn Thảo
Nguyễn Hoàng 

Nghiêm

Ô nhiễm không khí đặc biệt là khí thải NO là vấn 

đề đáng quan ngại, việc sử dụng vật liệu nano 

gC3N4/SnO2 nhờ ánh sáng mặt trời đã tạo ra gốc 

oxi hóa mạnh OH. và O2-. góp phần phân hủy 1 

lượng rất lớn NO. Đây là một phương pháp xanh 

và thân thiện với môi trường chỉ sử dụng một 

lượng nhỏ vật liệu nano và nguồn năng lượng mặt 

trời.

90 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Nghiên cứu khả năng xử 

lý thuốc nhuộm của than 

Hydro thu nhận từ quá 

trình carbon hóa thủy 

nhiệt phế liệu tôm

Trần Hoàng Minh
TS. Phạm Thị 

Phương Thùy

Tạo ra được loại than hoạt tính từ vỏ tôm thông 

qua quá trình carbon hóa thủy nhiệt

Áp dụng loại than vừa tạo được để xác định khả 

năng xử lý thuốc nhuộm Methy orange trong điều 

kiện phòng thí nghiệm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

91 2019

Kỹ Thuật 

Môi 

Trường

Nghiên cứu giải pháp xử 

lý bùn thải từ quá trình xử 

lý nước ngầm tại nhà máy 

nước Phú Tài - Tỉnh Bình 

Định

Lê Cao Phong TS. Võ Anh Tuấn

Việc áp dụng công nghệ tách nước, cô đặc bùn 

thải từ nhà máy nước ngầm là vấn đề cần quan tâm 

và nghiên cứu. Mô hình thiết bị tách nước – ép 

bùn bằng công nghệ trục vít đa đĩa được thực hiện 

tại Nhà máy nước Phú Tài – Tỉnh Bình Định nhằm 

đánh giá hiệu quả cũng như các yếu tố liên quan 

có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý. Bên cạnh 

việc thiết lập mô hình bao gồm các thiết bị bơm, 

hòa trộn và định lượng polymer, thiết bị tách nước, 

cô đặc bùn, và các thiết bị hỗ trợ khác… thì cần có 

giải pháp ổn định lưu lượng và nồng độ của bùn 

nguyên liệu, cũng như tối ưu lượng hóa chất sử 

dụng giúp mô hình vận hành hiệu quả. Kết quả 

nghiên cứu thực nghiệm của mô hình đã chứng 

minh được hiệu suất xử lý, lượng bùn thải ra được 

cô đặc về thể tích bánh bùn và cả độ ẩm giao động 

từ 80% - 85%, rút ngắn thời gian xử lý so với 

phương pháp sân phơi truyền thống. Từ đó chứng 

minh được tính khoa học và thực tiễn của đề tài, 

khả năng áp dụng, nhân rộng ra nhiều khu vực, 

nhà máy khác, đặc biệt phù hợp với các nhà máy 

trong quá trình cải tạo nâng cấp công nghệ, tiết 

kiệm chi phí vận hành và giảm thiểu tối đa các yếu 

tố tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường.

1 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quy trình sản 

xuất nước dâu tằm lên men

Bùi Thị Hồng  Như
Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất nước dâu tằm lên 

men quy mô phòng thí nghiệm

   KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

2 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất nước dâu tằm lên men
Đặng Thị Quế Trân

Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất nước dâu tằm lên 

men quy mô phòng thí nghiệm

3 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước dâu tằm nha 

đam 

Võ Thị 

Tường
Vy

Nguyễn Hoàng 

Anh

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dâu tằm nha 

đam 

4 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước dâu tằm hạt chia

Nguyễn 

Ngọc Hạ
Vy

Nguyễn Hoàng 

Anh

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dâu tằm hạt 

chia

5 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mứt đông Jelly dầu 

tằm

Trương Thị 

Cẩm 
Tú

Nguyễn Hoàng 

Anh
Nghiên cứu quy trình sản xuất mứt dâu tằm

6 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mứt đông Jam dâu 

tằm

Nguyễn Đình Thuận
Nguyễn Hoàng 

Anh
Nghiên cứu quy trình sản xuất mứt dâu tằm

7 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng 

Enzyme α amylase trong 

sản xuất nước gạo lứt 

huyết rồng lên men. 

Nguyễn Văn Hiệp
Nguyễn Hoàng 

Anh

 

1. Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ 

Enzyme α amylase , thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ 

chất để dịch hoá nguyên liệu gạo lứt huyết rồng.

2. Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ 

gluco amylase, thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ chất 

để đường hoá nguyên liệu gạo lứt huyết rồng. 

Khảo sát các yếu tố: pH, Brix, tỷ lệ nấm men và 

thời gian lên men nước gạo lứt huyết rồng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

8 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng 

Enzyme glucoamylase 

trong sản xuất nước gạo 

lứt huyết rồng lên men. 

Lê Thị Ngọc Ái
Nguyễn Hoàng 

Anh

 

1. Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ 

Enzyme α amylase , thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ 

chất để dịch hoá nguyên liệu gạo lứt huyết rồng.

2. Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ 

gluco amylase, thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ chất 

để đường hoá nguyên liệu gạo lứt huyết rồng. 

Khảo sát các yếu tố: pH, Brix, tỷ lệ nấm men và 

thời gian lên men nước gạo lứt huyết rồng.

9 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng 

Enzyme amylase và nấm 

men trong sản xuất nước 

gạo lứt huyết rồng lên men. 

Trần Nguyễn 

Thủy 
Triều

Nguyễn Hoàng 

Anh

 

1. Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ 

Enzyme α amylase , thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ 

chất để dịch hoá nguyên liệu gạo lứt huyết rồng.

2. Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ 

gluco amylase, thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ chất 

để đường hoá nguyên liệu gạo lứt huyết rồng. 

Khảo sát các yếu tố: pH, Brix, tỷ lệ nấm men và 

thời gian lên men nước gạo lứt huyết rồng.

10 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất nước gạo lứt huyết 

rồng lên men.

Lê Thủy Tiên
Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất nước gạo lứt huyết 

rồng lên men quy mô phòng thí nghiệm 

11 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng 

Enzyme α amylase trong 

sản xuất nước khoai lang 

tím lên men. 

Đỗ Duy Hoàng
Nguyễn Hoàng 

Anh

 

- Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ 

Enzyme α amylase , thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ 

chất để dịch hoá nguyên liệu khoai lang tím.

- Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ gluco 

amylase, thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ chất để 

đường hoá nguyên liệu gạo lứt huyết rồng.

- Khảo sát các yếu tố: pH, Brix, tỷ lệ nấm men và 

thời gian lên men nước gạo lứt huyết rồng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

12 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng 

Enzyme glucoamylase 

trong sản xuất nước khoai 

lang tím lên men. 

Ngô Phạm 

Khánh 
Duy

Nguyễn Hoàng 

Anh

 - Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ 

Enzyme α amylase , thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ 

chất để dịch hoá nguyên liệu khoai lang tím.

- Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ gluco 

amylase, thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ chất để 

đường hoá nguyên liệu gạo lứt huyết rồng.

- Khảo sát các yếu tố: pH, Brix, tỷ lệ nấm men và 

thời gian lên men nước gạo lứt huyết rồng.

13 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng 

Enzyme amylase và nấm 

men trong sản xuất nước 

khoai lang tím lên men. 

Cái Thị Mỹ Ngân
Nguyễn Hoàng 

Anh

 - Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ 

Enzyme α amylase , thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ 

chất để dịch hoá nguyên liệu khoai lang tím.

- Khảo sát các yếu tố: pH, nhiệt độ, nồng độ gluco 

amylase, thời gian thủy phân, tỷ lệ cơ chất để 

đường hoá nguyên liệu gạo lứt huyết rồng.

- Khảo sát các yếu tố: pH, Brix, tỷ lệ nấm men và 

thời gian lên men nước gạo lứt huyết rồng.

14 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất nước khoai lang tím 

lên men.

Nguyễn 

Trung 
Kiên

Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất nước khoai lang tím 

lên men quy mô phòng thí nghiệm 

15 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa chua thanh long 

ruột đỏ

Mai Trần 

Ngọc 
Diễm

Nguyễn Hoàng 

Anh

Hoàn thiện quy trình sản xuất sữa chua thanh long 

ruột đỏ



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

16 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình sản xuất gạo mầm
Ngô Văn Hoài

Nguyễn Hoàng 

Anh
Hoàn thiện quy trình sản xuất cơm gạo mầm ăn liền 

17 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình sản xuất cơm gạo 

mầm ăn liền

Đổ Huỳnh 

Kim
Ngân

Nguyễn Hoàng 

Anh
Hoàn thiện quy trình sản xuất cơm gạo mầm ăn liền 

18 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình sản xuất sữa gạo mầm

Đặng Võ 

Trúc 
Xuân

Nguyễn Hoàng 

Anh

Nghiên cứu tạo ra một sản phẩm sữa gạo mầm 

mang lại lợi ích về sức khỏe cho người tiêu dùng

19 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình quy 

trình sản xuất bơ đậu 

phộng quy mô phòng thí 

nghiệm

Dương Thị Thuận
Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất bơ đậu phộng quy mô 

phòng thí nghiệm

20 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất chuối chiên quy mô 

phòng thí nghiệm

Phạm Thị 

Huyền
 Lương

Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất chuối chiên quy mô 

phòng thí nghiệm

21 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá khả năng "che" 

vị đắng của dịch chiết khổ 

qua 

bằng phương pháp hóa lý

Đỗ Thị Kim Anh
Trần Thị Hồng 

Cẩm

So sánh và đề xuất phương pháp che vị đắng của 

dịch chiết khổ qua và từ đó áp dụng vào thực 

phẩm có chứa hợp chất sinh học.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

22 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá khả năng "che" 

vị đắng của dịch chiết khổ 

qua  bằng phương pháp 

vật lý

Văn Thị Dung
Trần Thị Hồng 

Cẩm

So sánh và đề xuất phương pháp che vị đắng của 

dịch chiết khổ qua và từ đó áp dụng vào thực 

phẩm có chứa hợp chất sinh học.

23 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá khả năng "che" 

vị đắng của dịch chiết khổ 

qua bằng chất  điều vị

Trần Nguyễn 

Bảo 
Châu

Trần Thị Hồng 

Cẩm

So sánh và đề xuất phương pháp che vị đắng của 

dịch chiết khổ qua và từ đó áp dụng vào thực 

phẩm có chứa hợp chất sinh học.

24 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định được mối quan 

hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích 

của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm nước dừa 

đóng hộp

Lê Thị Hồng Ngọc
Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được mối quan hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm nước dừa đóng hộp

25 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định được mối quan 

hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích 

của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm nước tương

Lê Thị Bảo Yến
Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được mối quan hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm nước tương

26 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định được mối quan 

hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích 

của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm tương cà

Nguyễn Thị 

Kim 
Thoa

Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được mối quan hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm tương cà

27 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định được mối quan 

hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích 

của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm sữa gạo.

Nguyễn Thị 

Thanh 
Tuyền

Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được mối quan hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm sữa gạo.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

28 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định được mối quan 

hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích 

của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm sương sáo 

đóng lon

Lê Trần Quốc Dương
Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được mối quan hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm sương sáo đóng lon

29 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định được mối quan 

hệ thuộc tính cảm quan 

của sản phẩm đến thị hiếu 

người tiêu dùng

Cao Thị Nhung
Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được mối quan hệ thuộc tính cảm quan 

của sản phẩm đến thị hiếu người tiêu dùng

30 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định được mối quan 

hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích 

của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm Bánh mì 

đông lạnh

Nguyễn Thùy Dương
Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được mối quan hệ giữa thuộc tính cảm 

quan và mức độ yêu thích của người tiêu dùng đối 

với sản phẩm Bánh mì đông lạnh

31 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly anthocyanin từ hạt 

mồng tơi với sự hỗ trợ của 

enzyme

Trương Thị 

Ngọc 
Trâm

Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định quy luật ảnh hưởng và thông số công 

nghệ cho quá trình trích ly anthocyanin từ hạt 

mồng tơi với sự hỗ trợ của enzyme

32 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly astaxathin từ vỏ tôm với 

sự hỗ trợ của vi sóng

Hồ Tiểu My
Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác được được quy luật ảnh hưởng và thông số 

công nghệ phù hợp cho quá trình trích ly 

astaxanthin từ vỏ tôm với sự hỗ trợ của vi sóng

33 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly anthocyanin từ hạt 

mồng tơi với sự hỗ trợ của 

vi sóng

Võ Đặng 

Thuý 
Vy

Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định quy luật ảnh hưởng và thông số công 

nghệ cho quá trình trích ly anthocyanin từ hạt 

mồng tơi với sự hỗ trợ của vi sóng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

34 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình sấy 

phun tạo chế phẩm 

astaxanthin từ vỏ tôm

Phan Kiều 

Nguyệt 
Nga

Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xây dựng được quy trình công nghệ, đầy đủ các 

thông số cho quá trình sản xuất nước uống thảo 

mộc từ cỏ lúa mì

35 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng bảng mô tả sản 

phẩm sữa chua cỏ lúa mì
Nguyễn Hoài Nam

Trần Thị Hồng 

Cẩm
Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm

36 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá sự ổn định về 

khả năng kháng oxy hóa 

của sản phẩm sữa chua cỏ 

lúa mì trong điều kiện bảo 

quản

Phạm Thị Nhung
Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được quy luật ảnh hưởng của điều kiện 

bảo quản lên hoạt tính kháng oxy hóa của sản 

phẩm

37 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly astaxathin từ vỏ tôm 

bằng ethanol

Phạm Thị 

Ngọc 
Trân

Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác được được quy luật ảnh hưởng và thông số 

công nghệ phù hợp cho quá trình trích ly 

astaxanthin từ vỏ tôm bằng ethanol

38 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nâng cao độ hòa tan trong 

nước của astaxanthin bằng 

enzyme chuyển gốc

Hùynh Thị 

Hồng 
Nhung

Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được thông số công nghệ cho quá trình 

xử lý enzyme nhằm nâng cao độ hòa tan trong 

nước của astaxanthin 

39 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá sự ổn định chất 

lượng của chế phẩm 

astaxanthin trong quá trình 

bảo quản

Nguyễn Hữu Phát
Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xác định được quy luật ảnh hưởng của điều kiện 

bảo quản lên chất lượng chế phẩm astanxanthin từ 

vỏ tôm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

40 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Tối ưu hóa công thức tạo 

sản phẩm nước uống thảo 

mộc từ cỏ lúa mì

Nguyễn Ngô 

Tuấn 
Thành

Trần Thị Hồng 

Cẩm

Xây dựng được quy trình công nghệ, đầy đủ các 

thông số cho quá trình sản xuất nước uống thảo 

mộc từ cỏ lúa mì

41 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát khả năng duy trì 

hoạt tính sinh học của 

anthocyanin bằng kĩ thuật 

vi bao hai lớp 

Cao Thị Thảo    Liêu Mỹ Đông
Nâng cao hiệu quả vi bao và bảo vệ hợp chất màu 

của chất mang

42 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá khả năng vi bao 

curcumin bằng tế bào nấm 

men

Nguyễn Thị Huyền     Liêu Mỹ Đông
Đánh giá khả năng vi bao curcumin bằng tế bào 

nấm men

43 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá ảnh hưởng của 

siêu âm tới hiệu quả vi 

bao vi khuẩn probiotic vào 

tế bào nấm men

Huỳnh Anh Tới Liêu Mỹ Đông
Đánh giá ảnh hưởng của siêu âm tới hiệu quả vi 

bao vi khuẩn probiotic vào tế bào nấm men

44 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát hiệu quả trích ly 

các hợp chất có hoạt tính 

sinh học từ cây Ngải cứu 

bằng phương pháp enzyme 

và lên men

Đặng Thị Yên Liêu Mỹ Đông

Khảo sát hiệu quả trích ly các hợp chất có hoạt 

tính sinh học từ cây Ngải cứu bằng phương pháp 

enzyme và lên men

45 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát hiệu quả trích ly 

các hợp chất có hoạt tính 

sinh học từ cây Ngải cứu 

bằng phương pháp siêu âm 

và vi sóng

Phạm Trọng Vinh Liêu Mỹ Đông

Khảo sát hiệu quả trích ly các hợp chất có hoạt 

tính sinh học từ cây Ngải cứu bằng phương pháp 

siêu âm và vi sóng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

46 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá khả năng sống 

của vi khuẩn probiotic 

trong điều kiện dịch dạ 

dày nhân tạo bằng kỹ thuật 

vi bao

 Nguyễn Thảo Vy Liêu Mỹ Đông

Đánh giá khả năng sống của vi khuẩn probiotic 

trong điều kiện dịch dạ dày nhân tạo bằng kỹ thuật 

vi bao

47 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất surimi từ cá Mối

Trần Thụy 

Minh 
Trâm Lê Doãn Dũng Xây dựng được quy trình sản xuất surimi từ cá Mối

48 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất surimi từ cá Mối

Nguyễn 

Quỳnh
Như Lê Doãn Dũng Xây dựng được quy trình sản xuất surimi từ cá Mối

49 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sản phẩm tôm mô 

phỏng từ surimi cá Mối

Phạm Thị 

Thùy 
Linh Lê Doãn Dũng

Xây dựng được quy trình sản xuất sản phẩm tôm 

mô phỏng từ surimi cá Mối

50 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát điều kiện trích ly 

hợp chất sinh học trong vỏ 

hạt cacao ứng dụng làm trà

Nguyễn Thị 

Minh 
Thư

Nguyễn Thị Thùy 

Dương

Khảo sát điều kiện trích ly hợp chất sinh học trong 

vỏ hạt cacao ứng dụng làm trà

51 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khai thác mật hoa dừa 

Bến tre phát triển sản 

phẩm nước giải khát 

Đặng Thị Ngân
Nguyễn Thị Thùy 

Dương

Khai thác mật hoa dừa Bến tre phát triển sản phẩm 

nước giải khát 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

52 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khai thác mật hoa dừa 

Bến tre phát triển sản 

phẩm nước giải khát 

Đỗ Anh Quang
Nguyễn Thị Thùy 

Dương

Khai thác mật hoa dừa Bến tre phát triển sản phẩm 

nước giải khát 

53 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quá trình trích ly 

flavonoid từ cây rau 

mương (Ludwigia 

Hyssopifolia)bằng phương 

pháp truyền thống

Nguyễn Thị 

Kim
Anh

Phạm Thị Thùy 

Dương

Khảo sát quá trình trích ly flavonoid từ cây rau 

mương (Ludwigia Hyssopifolia)bằng phương pháp 

truyền thống

54 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quá trình trích ly 

flavonoid từ cây rau 

mương (Ludwigia 

Hyssopifolia)với sự hỗ trợ 

của vi sóng

Nguyễn Thị 

Lan 
Phương

Phạm Thị Thùy 

Dương

Khảo sát quá trình trích ly flavonoid từ cây rau 

mương (Ludwigia Hyssopifolia)với sự hỗ trợ của 

vi sóng

55 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quá trình trích ly 

flavonoid từ cây rau 

mương (Ludwigia 

Hyssopifolia)với sự hỗ trợ 

của sóng siêu âm

Võ Thanh Tùng
Phạm Thị Thùy 

Dương

Khảo sát quá trình trích ly flavonoid từ cây rau 

mương (Ludwigia Hyssopifolia)với sự hỗ trợ của 

sóng siêu âm

56 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quá trình trích ly 

saponin có trong cây rau 

mương (Ludwigia 

Hyssopifolia) bằng 

phương pháp truyền thống 

Ngô Thị 

Thúy  
Loan

Phạm Thị Thùy 

Dương

Khảo sát quá trình trích ly saponin có trong cây 

rau mương (Ludwigia Hyssopifolia) 

57 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quá trình trích ly 

saponin có trong cây rau 

mương (Ludwigia 

Hyssopifolia) có sự hỗ trợ 

của sóng siêu âm 

Nguyễn Nhật Hạ
Phạm Thị Thùy 

Dương

Khảo sát quá trình trích ly saponin có trong cây 

rau mương (Ludwigia Hyssopifolia) 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

58 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy sản xuất 

nước uống đóng chai từ 

cây rau mương (Ludwigia 

Hyssopifolia) 

Võ Thị Thu Linh
Phạm Thị Thùy 

Dương

Nghiên cứu quy sản xuất nước uống đóng chai từ 

cây rau mương (Ludwigia Hyssopifolia) 

59 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bột khổ qua 

(Momordica charantia) 

hòa tan có chứa hoạt chất 

sinh học glycoside 

Nguyễn 

Hoàng Gia 
Huy

Phạm Thị Thùy 

Dương

Nghiên cứu quy trình sản xuất bột khổ qua 

(Momordica charantia) hòa tan có chứa hoạt chất 

sinh học glycoside 

60 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất bột khổ qua 

(Momordica charantia) 

hòa tan có chứa hoạt chất 

sinh học glycoside 

Võ Thị Như Huỳnh
Phạm Thị Thùy 

Dương

Nghiên cứu quy trình sản xuất bột khổ qua 

(Momordica charantia) hòa tan có chứa hoạt chất 

sinh học glycoside 

61 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sốt Mayonnaise gấc 

Nguyễn 

Hoàng Thiên
Vũ

Phạm Thị Thùy 

Dương

Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất sốt 

Mayonnaise gấc 

62 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất sốt Mayonnaise gấc 
Bùi Thị Thơ Thơ

Phạm Thị Thùy 

Dương

Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất sốt 

Mayonnaise gấc 

63 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy sản xuất 

nước uống đóng chai từ kỷ 

từ và hoa cúc 

Văn Thanh Thảo
Phạm Thị Thùy 

Dương

Xây dựng quy trình sản xuất

Đánh giá chất lượng sản phẩm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

64 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất khổ qua rim chay
Trần Thị Duyên

Phạm Thị Thùy 

Dương

Xây dựng quy trình sản xuất

Đánh giá chất lượng sản phẩm

65 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh cookie cải xoăn

Nguyễn 

Hoàng 

Phương

Thảo
Phạm Thị Thùy 

Dương

Xây dựng quy trình sản xuất

Đánh giá chất lượng sản phẩm

66 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất chả chay từ tảo xoắn
Phạm Thanh Toàn

Phạm Thị Thùy 

Dương

Xây dựng quy trình sản xuất

Đánh giá chất lượng sản phẩm

67 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Tối ưu hóa quá trình trích 

ly dầu từ nhân hạt Sacha 

inchi (Sachi) bằng phương 

pháp cơ học

Lê Xuân Tín Phan Thế Duy

Nghiên cứu và đề xuất quy trình thu hồi và đánh 

giá chất lượng dầu của nhân hạt cây Sacha Inchi 

(Sachi) trồng tại Việt nam

68 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất cookies có bổ sung 

hạt Sacha inchi

Nguyễn Anh Hiếu Phan Thế Duy
Xây dựng quy trình sản xuất cookies có bổ sung 

hạt Sacha Inchi

69 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa hạt Sacha inchi
Huỳnh Minh Hiếu Phan Thế Duy Xây dựng quy trình sản xuất sữa hạt Sacha Inchi



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

70 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh quy có bổ sung 

hạt Sacha inchi

Đỗ Thị Mỹ Hạnh Phan Thế Duy
Xây dựng quy trình sản xuất bánh quy có bổ sung 

hạt Sacha Inchi

71 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát điều kiện trích ly 

protein từ bột hạt Sacha 

inchi sau ép 

Tô Thị Thúy Lin Phan Thế Duy
Xác định được điều kiện trích ly protein tối ưu từ 

bột hạt Sacha inchi sau ép

72 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh mì có bổ sung 

hạt Sacha inchi

Lê Thị Trúc Ly Phan Thế Duy
Xây dựng quy trình sản xuất bánh mì có bổ sung 

hạt Sacha Inchi

73 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh quy từ bột hạt 

Sacha inchi sau khi đã thu 

hồi dầu

Trần Thị 

Huỳnh 
Như Phan Thế Duy

Xây dựng quy trình sản xuất bánh quy có bột hạt 

Sacha Inchi sau khi thu hồi dầu

74 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất trà sữa hạt Sacha inchi

Nguyễn Thị 

Như 
Quỳnh Phan Thế Duy Xây dựng quy trình sản xuất trà sữa hạt Sacha Inchi

75 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh bông lan có bổ 

sung hạt Sacha inchi

Đoàn Thị 

Hoài 
Thư Phan Thế Duy

Xây dựng quy trình sản xuất bánh bông lan có bổ 

sung hạt Sacha Inchi



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

76 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh bông lan từ bột 

hạt Sacha inchi sau ép

Nguyễn Thị 

Thu 
Thúy Phan Thế Duy

Xây dựng quy trình sản xuất bánh bông lan từ bột 

hạt Sacha Inchi sau ép

77 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Ứng dụng enzyme nhằm 

nâng cao hiệu suất trích ly 

caffeine từ bột cà phê

Kiều Thị 

Hồng
 Lam Phan Thế Duy

Xác định các điều kiện tối ưu của chế phẩm 

enzyme cellulase và pentinase trong giai đoạn tiền 

xử lý nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi caffeine 

trong bột cà phê rang xay

78 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá ảnh hưởng của 

điều kiện thu hồi dầu từ 

nhân hạt Sacha inchi 

(Sachi) bằng phương pháp 

cơ học đến các tính chất 

hóa lý dầu

Nguyễn Thị Alix Phan Thế Duy

Xác định được các điều kiện ảnh hưởng đến các 

tính chất hóa lý của dầu nhân hạt Sacha inchi 

(Sachi) bằng phương pháp cơ học

79 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá ảnh hưởng của 

điều kiện thu hồi dầu từ 

nhân hạt Sacha inchi 

(Sachi) bằng phương pháp 

cơ học đến khả năng 

kháng oxy hóa

Đặng Huỳnh 

Thanh 
Thảo Phan Thế Duy

Xác định được các điều kiện ảnh hưởng đến khả 

năng kháng oxy hóa của dầu nhân hạt Sacha inchi 

(Sachi) bằng phương pháp cơ học

80 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh snack từ bột hạt 

Sacha inchi sau ép

Bùi Thị Nhơn Phan Thế Duy
Xây dựng quy trình sản xuất bánh snack từ bột hạt 

Sachi sau khi thu hồi dầu



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

81 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quá trình trích ly 

polyphenol từ quả vỏ 

chanh dây và đánh giá khả 

năng kháng oxi hóa

Trần Cẩm Tiên Phan Thế Duy

Xác định được các điều kiện trích ly polyphenol từ 

vỏ chanh dây và đáng giá khả năng kháng oxi hóa 

của polyphenol thu được

82 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quá trình trích ly 

polyphenol từ quả vỏ 

chanh dây và đánh giá khả 

năng kháng oxi hóa

Nguyễn Thị San Phan Thế Duy

Xác định được các điều kiện trích ly polyphenol từ 

vỏ chanh dây và đáng giá khả năng kháng oxi hóa 

của polyphenol thu được

83 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất hạt Sacha inchi rang 

tẩm gia vị

Trần Thị 

Thúy 
Diễm Phan Thế Duy

Xây dựng quy trình sản xuất hạt Sacha Inchi rang 

tẩm gia vị

84 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bơ hạt Sacha inchi

Đỗ Thị 

Huỳnh 
Như Phan Thế Duy Xây dựng quy trình sản xuất bơ hạt Sacha Inchi

85 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh mì có bổ sung 

hạt Sacha inchi

Trần Thị Mỹ Trân Phan Thế Duy
Xây dựng quy trình sản xuất bánh mì có bổ sung 

hạt Sacha Inchi

86 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Phát triển sản phẩm bánh 

quy có bổ sung bột từ hạt 

mít

Phạm Thị 

Minh
 Tú Phan Thế Duy

Xây dựng quy trình sản xuất bánh quy có bổ sung 

bột từ hạt mít



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

87 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Phát triển sản phẩm hạt 

mít rang bơ

Lê Phạm 

Minh 
Thư Phan Thế Duy Xây dựng quy trình sản xuất hạt mít rang bơ

88 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phương pháp trích ly có hỗ 

trợ của enzyme cellulase 

đến hàm lượng và hoạt 

tính chống oxy hóa của 

các hợp chất polyphenol 

trong vỏ chuối xiêm 

(Pisang awak)

Huỳnh Thị 

Hồng 
Gấm Phan Thế Duy

Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp trích ly có 

hỗ trợ của enzyme cellulase đến hàm lượng và 

hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất 

polyphenol trong vỏ chuối xiêm (Pisang awak)

89 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phương pháp trích ly có hỗ 

trợ vi sóng đến hàm lượng 

và hoạt tính chống oxy 

hóa của các hợp chất 

polyphenol trong vỏ chuối 

xiêm (Pisang awak)

Nguyễn Thị 

Ánh 
Ngọc Phan Thế Duy

Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp trích ly có 

hỗ trợ vi sóng đến hàm lượng và hoạt tính chống 

oxy hóa của các hợp chất polyphenol trong vỏ 

chuối xiêm (Pisang awak)

90 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phương pháp trích ly ngâm 

chiết có hỗ trợ khuấy đến 

hàm lượng và hoạt tính 

chống oxy hóa của các 

hợp chất polyphenol trong 

vỏ chuối xiêm (Pisang 

awak)

Trần Đỗ Mai Hồng Phan Thế Duy

Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp trích ly 

ngâm chiết có hỗ trợ khuấy đến hàm lượng và hoạt 

tính chống oxy hóa của các hợp chất polyphenol 

trong vỏ chuối xiêm (Pisang awak)



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

91 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phương pháp trích ly có hỗ 

trợ siêu âm đến hàm lượng 

và hoạt tính chống oxy 

hóa của các hợp chất 

polyphenol trong vỏ chuối 

xiêm (Pisang awak)

Nguyễn Thị Hương Phan Thế Duy

Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp trích ly có 

hỗ trợ siêu âm đến hàm lượng và hoạt tính chống 

oxy hóa của các hợp chất polyphenol trong vỏ 

chuối xiêm (Pisang awak)

92 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu trích ly 

polyphenol bằng phương 

pháp trích ly có hỗ trợ siêu 

âm từ lá cây Sacha Inchi 

và đánh giá độ kháng oxi 

hóa

Huỳnh Phan 

Nhã 
Trúc Phan Thế Duy

Xác định các thông số cần thiết cho quá trình trích 

ly polyphenol từ lá Sachi với sự hỗ trợ của siêu âm 

và sự ảnh hưởng của phương pháp đến độ kháng 

oxy hóa

93 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu trích ly 

polyphenol từ lá cây Sacha 

Inchi và đánh giá độ 

kháng oxi hóa

Phạm Thị 

Yến 
Nhung Phan Thế Duy

Xác định các hệ số động học cho quá trình trích ly 

Polyphenol từ lá Sachi với sự hỗ trợ của enzyme 

cellulase và sự ảnh hưởng của phương pháp đến 

độ kháng oxy hóa

94 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu trích ly 

polyphenol từ lá cây Sacha 

Inchi bằng phương pháp 

ngâm chiết và đánh giá độ 

kháng oxi hóa

Âu Thị Thanh Phụng Phan Thế Duy

Xác định các cần thiết cho quá trình trích ly 

polyphenol từ lá Sachi bằng phương pháp ngâm 

chiết với dung môi và sự ảnh hưởng của phương 

pháp đến độ kháng oxy hóa

95 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất kẹo mềm nhân hạt 

Sachi

Đào Thị 

Diễm 
Thương Phan Thế Duy

Xây dựng quy trình sản xuất kẹo mềm nhân hạt 

Sachi



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

96 07

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bột gừng

Nguyễn 

Hoàng
Nhật Phan Thế Duy

Xây dựng quy trình thu hồi tinh dầu gừng và bột 

gừng từ củ gừng tươi đạt chất lượng sử dụng trong 

thực phẩm

97 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát hiệu quả trích ly 

polyphenol và vitamin C 

từ quả sim bằng phương 

pháp truyền thống 

Mai Thị  Hằng Trần Đức Duy

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly polyphenol 

và vitamin C đạt hiệu suất cao bằng phương pháp 

sử dụng dung môi.

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly polyphenol 

và vitamin C đạt hiệu suất cao bằng phương pháp 

sử dụng chế phẩm hemicellulase.

- So sánh tính hiệu quả của hai phương pháp trích 

ly.

98 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát hiệu quả trích ly 

polyphenol và vitamin C 

từ quả sim bằng phương 

pháp sử dụng enzyme 

Phạm Ngọc Hằng Trần Đức Duy

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly polyphenol 

và vitamin C đạt hiệu suất cao bằng phương pháp 

sử dụng dung môi.

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly polyphenol 

và vitamin C đạt hiệu suất cao bằng phương pháp 

sử dụng chế phẩm hemicellulase.

- So sánh tính hiệu quả của hai phương pháp trích 

ly.

99 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát hiệu quả trích ly 

polyphenol và vitamin C 

từ quả sim bằng phương 

pháp sử dụng sóng siêu âm

Huỳnh Ngọc  Hương Trần Đức Duy

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly polyphenol 

và vitamin C đạt hiệu suất cao bằng phương pháp 

sử dụng sóng siêu âm.

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly polyphenol 

và vitamin C đạt hiệu suất cao bằng phương pháp 

sử dụng vi sóng.

- So sánh tính hiệu quả của hai phương pháp trích 

ly.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

100 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát hiệu quả trích ly 

polyphenol và vitamin C 

từ quả sim bằng phương 

pháp sử dụng vi sóng

Phòng Lai 

Khiết 
Minh Trần Đức Duy

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly polyphenol 

và vitamin C đạt hiệu suất cao bằng phương pháp 

sử dụng sóng siêu âm.

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly polyphenol 

và vitamin C đạt hiệu suất cao bằng phương pháp 

sử dụng vi sóng.

- So sánh tính hiệu quả của hai phương pháp trích 

ly.

101 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước bình bát đóng 

lon

Trần Ngọc 

Khánh
Hương Trần Đức Duy

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly các chất từ 

quả bình bát bằng phương pháp sử dụng chế phẩm 

pectinase

- Tìm công thức phối chế thích hợp để sản phẩm 

nước bình bát được người thử đánh giá cao

102 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất rượu mùi bình bát

Nguyễn 

Hoàng
Anh Trần Đức Duy

- Tìm điều kiện thích hợp để trích ly các chất từ 

quả bình bát bằng phương pháp sử dụng chế phẩm 

hemicellulase

- Tìm công thức phối chế thích hợp để sản phẩm 

rượu mùi được người thử đánh giá cao

103 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa sắn dây đóng  lon

Nguyễn Thị 

Minh
Hiền Trần Đức Duy

- Xây dựng quy trình sản xuất Nước sắn dây đóng 

lon.

- Xác định các thông số kỹ thuật phù hợp với quy 

trình sản xuất.

104 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mứt vỏ dâu da

Châu Thị 

Thanh 
Ngân Trần Đức Duy

- Xây dựng quy trình sản xuất mứt vỏ dâu da.

- Xác định các thông số kỹ thuật phù hợp với quy 

trình sản xuất.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

105 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất Snack sake

Nguyễn Thị 

Mỹ   
Dung      Trần Đức Duy

- Xây dựng quy trình sản xuất snake sake.

- Xác định các thông số kỹ thuật phù hợp với quy 

trình sản xuất.

106 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận các hợp chất 

sinh học từ cây hẹ với sự 

hỗ trợ của enzyme

Đinh Gia Phúc Trần Chí Hải

Xác định quy luật ảnh hưởng và tối ưu hóa quá 

trình trích ly các hợp chất có hoạt tính sinh học từ 

cây hẹ với sự hỗ trợ của enzyme

107 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận các hợp chất 

sinh học từ cây hẹ với sự 

hỗ trợ của vi sóng

Phạm Thùy Trang Trần Chí Hải

Xác định quy luật ảnh hưởng và tối ưu hóa quá 

trình trích ly các hợp chất có hoạt tính sinh học từ 

cây hẹ với sự hỗ trợ của vi sóng

108 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất sữa hạt mít

Nguyễn 

Hoàng 
Anh Trần Chí Hải

Xác định được một số thông số công nghệ cho quy 

trình sản xuất sữa hạt mít

109 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận dịch chiết có 

khả năng kháng enzyme 

alpha amylase từ rau ngỗ 

với sự hỗ trợ của siêu âm

Phan Thị Yến Thương Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ tối ưu cho quá 

trình trích ly thu nhận dịch trích có khả năng 

kháng enzyme alpha amylase từ rau ngỗ với sự hỗ 

trợ của siêu âm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

110 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận dịch chiết có 

khả năng kháng enzyme 

alpha amylase từ rau ngỗ 

bằng phương pháp truyền 

thống

Nguyễn Thị 

Hồng 
Huệ Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ tối ưu cho quá 

trình trích ly thu nhận dịch trích có khả năng 

kháng enzyme alpha amylase từ rau ngỗ bằng 

phương pháp truyền thống

111 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá sự ổn định của 

chế phẩm chlorophyll tan 

trong nước từ lá mồng tơi

Huỳnh Thị 

Kiều 
Trinh Trần Chí Hải

Xác định được quy luật ảnh hưởng của điều kiện 

bảo quản lên chất lượng của chlorophyll tan trong 

nước từ lá mồng tơi

112 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Tối ưu hóa quá trình trích 

ly polyphenol từ hạt bơ
Nguyễn Quốc Huy Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ tối ưu cho quá 

trình trích ly thu nhận dịch trích có khả năng 

kháng enzyme alpha amylase từ rau ngỗ với sự hỗ 

trợ của vi sóng

113 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly anthocyanin từ hoa đậu 

biếc với sự hỗ trợ của 

enzyme

Trần Thị Chi Mai Trần Chí Hải

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số tối 

ưu cho quá trình trích ly anthocyanin với sự hỗ trợ 

của enzyme

114 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

quá trình nấu trong quy 

trình sản xuất mứt khổ qua 

Hồ Thị Ngọc  Huyền     Trần Chí Hải
Xác định được thông số công nghệ của quá trình 

nấu trong quy trình sản xuất mứt khổ qua



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

115 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

quá trình tiệt trùng  trong 

quy trình công nghệ sản 

xuất ốc đóng hộp

Nguyễn Thị 

Bích 
Hà Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ của quá trình 

tiệt trùng trong quy trình sản xuất ốc đóng hộp

116 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định các hệ số động 

học cho quá trình trích ly 

chlorophyll từ bèo tấm 

bằng dung môi

Nguyễn Thị 

Tú 
Anh Trần Chí Hải

Xác định được quy luật tác động và các hệ số động 

học cho quá trình trích ly chlorophyll từ bèo tấm 

bằng dung môi

117 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu dịch chiết giàu các 

hợp chất sinh học từ lá 

đắng với sự hỗ trợ của 

siêu âm

Nguyễn Thị Việt Trần Chí Hải

Xác định quy luật ảnh hưởng và tối ưu hóa quá 

trình trích ly các hợp chất có hoạt tính sinh học từ 

lá đắng với sự hỗ trợ của siêu âm

118 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình sấy 

phun dịch chiết từ quả sim 

rừng

Trần Văn 

Anh 
Toán Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ phù hợp cho 

quá trình sấy phun dịch chiết từ quả sim rừng

119 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Đánh giá sự ổn định của 

bột sấy phun từ dịch chiết 

quả sim rừng trong quá 

trình bảo quản

Nguyễn Thị 

Anh
Thư Trần Chí Hải

Xác định được quy luật ảnh hưởng của điều kiện 

bảo quản lên chất lượng của bột sấy phun từ dịch 

chiết quả sim rừng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

120 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly anthocyanin từ hoa đậu 

biếc với sự hỗ trợ của vi 

sóng

Hà Đức Hải Trần Chí Hải

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số tối 

ưu cho quá trình trích ly anthocyanin với sự hỗ trợ 

của vi sóng

121 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng bảng mô tả sản 

phẩm ốc đóng hộp
Võ Khánh Bình Trần Chí Hải Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm

122 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định được thông số 

công nghệ tối ưu cho quá 

trình trích ly thu nhận dịch 

trích có khả năng kháng 

enzyme alpha amylase từ 

rau ngỗ với sự hổ trợ của 

emzyme.

Nguyễn Thị 

Thanh 
Tài Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ tối ưu cho quá 

trình trích ly thu nhận dịch trích có khả năng 

kháng enzyme alpha amylase từ rau ngỗ với sự hổ 

trợ của emzyme.

123 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng được bảng mô 

tả sản phẩm 
Võ Thị Thương Trần Chí Hải Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm 

124 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

Transglutaminase và bột 

khoai lang mật lên cấu 

trúc, tính chất cảm quan 

và hàm lượng B-caroten 

của bánh mì: Nghiên cứu 

phát triển công thức sản 

phẩm

Phạm Thị Út Uyên Mạc Xuân Hòa

Đánh giá ảnh hưởng của Transglutaminase và bột 

khoai lang mật lên cấu trúc, tính chất cảm quan và 

hàm lượng B-caroten của bánh mì.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

125 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

Transglutaminase và bột 

khoai lang mật lên cấu 

trúc, tính chất cảm quan 

và hàm lượng B-caroten 

của bánh mì: Nghiên cứu 

xây dựng quy trình sản 

xuất

Phạm 

Nguyễn Minh 
Thư Mạc Xuân Hòa

Đánh giá ảnh hưởng của Transglutaminase và bột 

khoai lang mật lên cấu trúc, tính chất cảm quan và 

hàm lượng B-caroten của bánh mì.

126 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phương pháp xử lý 

Transglutaminase lên chất 

lượng sữa chua: Nghiên 

cứu phát triển công thức 

sản phẩm

Kiều Mai 

Thanh  
Tuyền Mạc Xuân Hòa

Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp xử lý 

Transglutaminase lên chất lượng sữa chua.

127 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phương pháp xử lý 

Transglutaminase lên chất 

lượng sữa chua: Nghiên 

cứu xây dựng quy trình 

sản xuất

Võ Thị Kim Linh Mạc Xuân Hòa
Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp xử lý 

Transglutaminase lên chất lượng sữa chua.

128 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Ứng dụng quá trình xử lý 

transglutaminase lên chất 

lượng đậu hũ: Nghiên cứu 

phát triển công thức sản 

phẩm: Nghiên cứu phát 

triển công thức sản phẩm

Võ Ngọc 

Trúc
 Lam Mạc Xuân Hòa

Đánh giá ảnh hưởng điều kiện xử lý 

transglutaminase lên cấu trúc, hiệu suất thu hồi, 

đặc tính cảm quan của sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

129 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Ứng dụng quá trình xử lý 

transglutaminase lên chất 

lượng đậu hũ: Nghiên cứu 

xây dựng quy trình sản 

xuất

Đoàn Thị 

Bích 
Vân Mạc Xuân Hòa

Đánh giá ảnh hưởng điều kiện xử lý 

transglutaminase lên cấu trúc, hiệu suất thu hồi, 

đặc tính cảm quan của sản phẩm.

130 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mứt nhuyễn cam sả 

ít đường: Nghiên cứu phát 

triển công thức sản phẩm

Nguyễn Thị 

Anh 
Thư Mạc Xuân Hòa

Phát triển công thức sản phẩm; đánh giá chất 

lượng sản phẩm; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; đánh 

giá mức độ chấp nhận của người tiêu dùng.

131 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mứt nhuyễn cam sả 

ít đường: Nghiên cứu xây 

dựng quy trình sản xuất

Nguyễn 

Thanh
 Danh Mạc Xuân Hòa

Phát triển công thức sản phẩm; đánh giá chất 

lượng sản phẩm; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; đánh 

giá mức độ chấp nhận của người tiêu dùng.

132 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Thiết kế phân xưởng nấu 

bia năng suất 30 triệu 

lít/năm

Đỗ Vũ Kim Ngân Mạc Xuân Hòa
Thiết kế phân xưởng nấu bia năng suất 30 triệu 

lít/năm

133 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Mô hình hóa mối quan hệ 

giữa đặc tính cấu trúc, thể 

tích của bánh mì khoai 

lang tím và điều kiện xúc 

tác của chế phẩm 

Transglutaminase: Nghiên 

cứu phát triển công thức 

sản phẩm

Phan Thị Mỹ Liên Mạc Xuân Hòa

Xây dựng mô hình hóa thể hiện mối quan hệ giữa 

đặc tính cấu trúc của bánh mì khoai lang tím và 

điều kiện xúc tác của chế phẩm Transglutaminase. 

Xây dựng mô hình hóa thể hiện mối quan hệ giữa 

thể tích của bánh mì khoai lang tím và điều kiện 

xúc tác của chế phẩm Transglutaminase.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

134 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Mô hình hóa mối quan hệ 

giữa đặc tính cấu trúc, thể 

tích của bánh mì khoai 

lang tím và điều kiện xúc 

tác của chế phẩm 

Transglutaminase: Nghiên 

cứu xây dựng quy trình 

sản xuất

Lê Thị Thúy  Hậu Mạc Xuân Hòa

Xây dựng mô hình hóa thể hiện mối quan hệ giữa 

đặc tính cấu trúc của bánh mì khoai lang tím và 

điều kiện xúc tác của chế phẩm Transglutaminase. 

Xây dựng mô hình hóa thể hiện mối quan hệ giữa 

thể tích của bánh mì khoai lang tím và điều kiện 

xúc tác của chế phẩm Transglutaminase.

135 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

transglutaminase lên chất 

lượng sữa chua có bổ sung 

protein đậu nành: Nghiên 

cứu phát triển công thức 

sản phẩm

Đinh Thị 

Ngọc 
Ngân Mạc Xuân Hòa

Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện xử lý enzyme 

và tỷ lệ protein đậu nành bổ sung lên đặc tính cảm 

quan, cấu trúc, khả năng giữ nước, độ nhớt và mật 

độ vi khuẩn lactic của sữa chua.

136 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

transglutaminase lên chất 

lượng sữa chua có bổ sung 

protein đậu nành: Nghiên 

cứu xây dựng quy trình 

sản xuất

Phạm Thị 

Minh 
Thơ Mạc Xuân Hòa

Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện xử lý enzyme 

và tỷ lệ protein đậu nành bổ sung lên đặc tính cảm 

quan, cấu trúc, khả năng giữ nước, độ nhớt và mật 

độ vi khuẩn lactic của sữa chua.

137 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mứt nhuyễn thanh 

long ruột đỏ ít đường: 

Nghiên cứu phát triển 

công thức sản phẩm

Trần Thị 

Huyền  
Trâm Mạc Xuân Hòa

- Phát triển công thức sản phẩm;

- Đánh giá chất lượng sản phẩm;

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

- Đánh giá mức độ chấp nhận của người tiêu dùng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

138 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mứt nhuyễn thanh 

long ruột đỏ ít đường: 

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình sản xuất

Từ Tuệ Trinh Mạc Xuân Hòa

- Phát triển công thức sản phẩm;

- Đánh giá chất lượng sản phẩm;

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

- Đánh giá mức độ chấp nhận của người tiêu dùng.

139 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Thiết kế phân xưởng sản 

xuất kẹo mềm năng suất 

1500kg/ngày

Nguyễn Văn Quyền Mạc Xuân Hòa
Thiết kế phân xưởng sản xuất kẹo mềm năng suất 

1500kg/ngày

140 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định các hệ số động 

học cho quá trình trích ly 

Betalain từ củ dền với sự 

hỗ trợ của emzyme 

cellulase

Trần Thị Mỹ Nhi Mạc Xuân Hòa

Xác định các hệ số động học cho quá trình trích ly 

Betalain từ củ dền với sự hỗ trợ của emzyme 

cellulase

141 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng hệ thống 

HACCP cho mặt hàng cá 

hồi cắt kirimi tại công ty 

CP S.G Food

Võ Thị 

Nguyệt 
Quế Mạc Xuân Hòa

Xây dựng hệ thống HACCP cho mặt hàng cá hồi 

cắt kirimi tại công ty CP S.G Food

142 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Ứng dụng enzyme thủy 

phân tinh bột trong sản 

xuất bột dinh dưỡng giàu 

đạm từ nhân hạt điều vỡ: 

nghiên cứu quá trình sấy

Lê Thị Thùy Dung Mạc Xuân Hòa

Xác định loại enzyme phù hợp để sản phẩm thu 

được có chất lượng cao nhất 

Xác định phương pháp xử lý trước lọc/ ly tâm phù 

hợp để sản phẩm thu được có chất lượng cao nhất



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

143 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình lên 

men rượu phụ phẩm thủy 

phân tinh bột từ nhân hạt 

điều

Lê Anh Duy Mạc Xuân Hòa

- Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện lên men lên 

chất lượng sản phẩm

- Lựa chọn điều kiện tối ưu cho quá trình lên men

144 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Thiết kế nhà máy chế biến 

hạt macca năng suất 1000 

tấn/năm

Trần Khánh Luân Mạc Xuân Hòa
Thiết kế được nhà máy chế biến thực phẩm theo 

yêu cầu đề ra.

145 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Thiết kế nhà máy sản xuất 

đường RS năng suất 5000 

tấn mía/ngày

Cao Đào 

Dương Thanh 
Hoàng Mạc Xuân Hòa

Thiết kế nhà máy sản xuất đường RS hiện đại năng 

suất 5000 tấn mía/ngày.

146 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Thiết kế nhà máy sản xuất 

malt vàng năng suất 10 tấn 

sản phẩm/ngày

Huỳnh Linh Hân Mạc Xuân Hòa
Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng năng suất 10 

tấn sản phẩm/ngày

147 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Ứng dụng enzyme thủy 

phân tinh bột trong sản 

xuất bột dinh dưỡng giàu 

đạm từ nhân hạt điều vỡ: 

nghiên cứu quá trình thủy 

phân bằng apha-amylase

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Hạnh Mạc Xuân Hòa

Lựa chọn loại enzyme thủy phân thích hợp để thu 

được sản phẩm có hàm lượng protein cao nhất.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

148 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

 Ứng dụng enzyme thủy 

phân tinh bột trong sản 

xuất bột dinh dưỡng giàu 

đạm từ nhân hạt điều vỡ: 

nghiên cứu quá trình kết 

tủa protein

Đoàn Thị Hồng Mạc Xuân Hòa

Xác định điều kiện sấy phù hợp để sản phẩm thu 

được có chất lượng cao nhất;

Thu được sản phẩm có hàm lượng protein cao ( đạt 

từ 47-55%)

149 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Ứng dụng enzyme thủy 

phân tinh bột trong sản 

xuất bột dinh dưỡng giầu 

đạm từ nhân hạt điều vỡ: 

nghiên cứu quá trình thủy 

phân bằng beta-amylase

Nguyễn Chí Bằng Mạc Xuân Hòa

Xác định điều kiện sấy phù hợp để sản phẩm thu 

được có chất lượng cao nhất

Thu được sản phẩm có hàm lượng protein cao ( đạt 

từ 47 -55%)

150 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Ứng dụng dịch chiết màu 

hoa đậu biếc (Clitoria 

ternatean) trong phát triển 

sản phẩm thạch rau câu 

không đường: Nghiên cứu 

phát triển công thức sản 

phẩm

Huỳnh Thị 

Cẩm 
Giang Mạc Xuân Hòa

Phát triển công thức, xây dựng quy trình sản xuất, 

theo dõi sự thay đổi của anthocyanin trong quy 

trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và xây dựng 

tiêu chuẩn cho sản phẩm 

151 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Ứng dụng dịch chiết màu 

hoa đậu biếc (Clitoria 

ternatean) trong phát triển 

sản phẩm thạch rau câu 

không đường: Nghiên cứu 

xây dựng quy trình sản 

xuất

Nguyễn Thị 

Ngọc
 Lan Mạc Xuân Hòa

Phát triển công thức, xây dựng quy trình sản xuất, 

theo dõi sự thay đổi của anthocyanin trong quy 

trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và xây dựng 

tiêu chuẩn cho sản phẩm 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

152 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Mô hình hóa mối quan hệ 

giữa đặc tính cấu trúc, thể 

tích của bánh mì đậu đỏ và 

điều kiện xúc tác của chế 

phẩm Transglutaminase: 

Nghiên cứu phát triển 

công thức sản phẩm

Trần Thị Vân  Kiều Mạc Xuân Hòa

1) Xây dựng mô hình thể hiện mối quan hệ giữa 

đặc tính cấu trúc của bánh mì đậu đỏ và điều kiện 

xúc tác của chế phẩm Transglutaminase

2) Xây dựng mô hình thể hiện mối quan hệ giữa 

thể tích của bánh mì đậu đỏ và điều kiện xúc tác 

của chế phẩm Transglutaminase

153 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Mô hình hóa mối quan hệ 

giữa đặc tính cấu trúc, thể 

tích của bánh mì đậu đỏ và 

điều kiện xúc tác của chế 

phẩm Transglutaminase: 

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình sản xuất

Nguyễn Thị 

Thu
 Hiền Mạc Xuân Hòa

1) Xây dựng mô hình thể hiện mối quan hệ giữa 

đặc tính cấu trúc của bánh mì đậu đỏ và điều kiện 

xúc tác của chế phẩm Transglutaminase

2) Xây dựng mô hình thể hiện mối quan hệ giữa 

thể tích của bánh mì đậu đỏ và điều kiện xúc tác 

của chế phẩm Transglutaminase

154 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát sự ảnh hưởng 

của quá trình xử lý nhiệt 

trong sản xuất bột từ vỏ 

cam sành

Đặng Thị Lan Anh
Nguyễn Phan 

Khánh Hòa

 Khảo sát thành phần nguyên liệu, lựa chọn các 

thông số trong quá trình xử lý và đánh giá vai trò 

của enzyme trong sản xuất bột từ vỏ cam sành

155 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát sự ảnh hưởng 

của enzyme trong sản xuất 

bột từ vỏ cam sành

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Phan 

Khánh Hòa

 Khảo sát thành phần nguyên liệu, lựa chọn các 

thông số trong quá trình xử lý và đánh giá vai trò 

của enzyme trong sản xuất bột từ vỏ cam sành



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

156 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát sự ảnh hưởng 

của quá trình xử lý nhiệt 

trong quá trình sản xuất 

bột rau dinh dưỡng từ rau 

ngót và cải kale

Đào Thị 

Huỳnh
Như

Nguyễn Phan 

Khánh Hòa

SV1: Đào Thị Huỳnh Như - Mục tiêu: Khảo sát 

thành phần nguyên liệu, lựa chọn các thông số 

trong quá trình xử lý trong sản xuất bột rau dinh 

dưỡng từ rau ngót và cải kale

SV2: Dương Thị ngọc Trâm - Mục tiêu: Khảo sát 

ảnh hưởng của enzyme trong sản xuất bột rau dinh 

dưỡng từ rau ngót và cải kale

157 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát sự ảnh hưởng 

của enzyme trong quá 

trình sản xuất bột rau dinh 

dưỡng từ rau ngót và cải 

kale

Dương Thị 

Ngọc 
Trâm

Nguyễn Phan 

Khánh Hòa

SV1: Đào Thị Huỳnh Như - Mục tiêu: Khảo sát 

thành phần nguyên liệu, lựa chọn các thông số 

trong quá trình xử lý trong sản xuất bột rau dinh 

dưỡng từ rau ngót và cải kale

SV2: Dương Thị ngọc Trâm - Mục tiêu: Khảo sát 

ảnh hưởng của enzyme trong sản xuất bột rau dinh 

dưỡng từ rau ngót và cải kale

158 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa chua mủ trôm hạt 

sen - Khảo sát các yếu tố 

ảnh hưởng

 Kiều Đinh 

Minh
Thư

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất  sữa 

chua mủ trôm hạt sen.

159 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sản phẩm trà hạt bơ 

cam thảo-Hoàn thiện quy 

trình

 Đặng Thị 

Anh
Thư

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm trà hạt 

bơ cam thảo

160 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sản phẩm trà hạt bơ 

cam thảo-Khảo sát các yếu 

tố ảnh hưởng

 Nguyễn Thị 

Như 
Quỳnh

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất sản 

phẩm trà hạt bơ cam thảo  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

161 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa chua mủ trôm hạt 

sen - Hoàn thiện sản phẩm

Trần Thị 

Phương 
Thanh

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Hoàn thiện quy trình sản xuất  sữa chua mủ trôm 

hạt sen.

162 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất nước ép bí 

đỏ bổ sung mật ong - 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng

 Phạm Trúc Giang
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

nước ép bí đỏ bổ sung mật ong 

163 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất nước ép bí 

đỏ bổ sung mật ong - 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất

Võ Thị Ngọc Hiền
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm nước 

ép bí đỏ bổ sung mật ong 

164 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sản xuất sản phẩm 

natto đậu nành  - Khảo sát 

các yếu tố ảnh hưởng

Nguyễn Phan 

Ngọc 
Hân

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

natto đậu nành

165 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng sản xuất trà lá bồ 

công anh thảo mộc đóng 

chai

Võ Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm trà lá bồ 

công anh dạng uống và khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình sản xuất trà lá bồ công anh 

thảo mộc dạng uống



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

166 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng sản xuất trà lá bồ 

công anh thảo mộc dạng 

túi lọc

 Võ Thúy Anh
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Hoàn thiện quy trình sản xuất trà lá bồ công anh 

thảo mộc dạng túi lọc và khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình sản xuất trà lá bồ công anh 

thảo mộc dạng túi lọc

167 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình ép mè 

để sản xuất dầu sử dụng 

trong thực phẩm

Lê Tiến Dũng Phan Vĩnh Hưng
Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

ép trong sản xuất dầu mè

168 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình ép mè 

để sản xuất dầu sử dụng 

trong thực phẩm

Nguyễn 

Thành 
Được Phan Vĩnh Hưng

Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

ép trong sản xuất dầu mè

169 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất khô bò sợi 

từ nấm bào ngư

Phan Ngọc 

Lan 
Tiên

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

khô bò sợi từ nấm bào ngư.  

170 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất khô bò sợi 

từ nấm bào ngư

Trần Nguyễn 

Phương
Uyên

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Hoàn thiện được quy trình sản xuất khô bò sợi từ 

nấm bào ngư.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

171 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất nước giải  

khát có gas hoa đậu biếc 

hương chanh

Nguyễn Lê 

Cẩm 
Nhung

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất  

 nước giải  khát có gas hoa đậu biếc hương chanh

172 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất nước giải  

khát có gas hoa đậu biếc 

hương chanh

Mai Thị Ngọc Nhung
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm  

nước giải  khát có gas hoa đậu biếc hương chanh

173 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất thức 

uống từ hoa Atiso - hạt 

chia

Văn Đình Gia Hân
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Xác định các thông số thích hợp tại mỗi công đoạn 

để hoàn thiện được quy trình sản xuất thức uống từ 

Atiso – hạt chia, tạo ra sản phẩm vệ sinh, an toàn 

thực phẩm

174 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến  quá trình sinh 

trưởng của nấm mốc 

A.Oryzae và sản xuất mốc 

giống thương phẩm

Lê Ngọc 

Phương 
Ngân

Phan Thị Hồng 

Liên

Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến sự sinh 

trưởng của nấm mốc A.Oryzae trên môi trường 

thạch malt

175 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát tỷ lệ nguyên liệu 

và theo dõi quá trình lên 

mốc trong sản xuất nước 

tương hạt sen

Cao Thị Mỹ Thuận
Phan Thị Hồng 

Liên

Nghiên cứu được thành phần môi trường, khảo sát 

để chọn tỷ lệ nguyên liệu tối ưu và theo dõi các 

thông số chính của quá trình lên mốc



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

176 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình thủy 

phân trong sản xuất nước 

tương hạt sen

Phạm Thương Tính
Phan Thị Hồng 

Liên

Nghiên cứu được các thông số về tỉ lệ môi trường 

lên men, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy 

phân (nhiệt độ, pH, thời gian, tỷ lệ enzyme, nồng 

độ nước muối)

177 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu cải tiến chất 

lượng trong quá trình trích 

ly phối chế và hoàn thiện 

sản phẩm nước tương hạt 

sen

Lý Trường Thành
Phan Thị Hồng 

Liên

Nghiên cứu được các thông số về quá trình trích 

ly,  lọc, 

+Tỷ lệ phối chế phụ gia

+ Xác định các thông số về điều kiện thanh trùng

+Kiểm tra chất lượng sản phẩm

178 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất gói 

sốt chấm dùng trong lẩu  

Bulgogi

Nguyễn Thị 

Thu 
Thảo

Phan Thị Hồng 

Liên

Sản xuất được gói sốt chấm dùng trong lẩu 

Bulgogi từ nguyên liệu trong nước

179 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quá trình 

nghiên cứu sản xuất sốt 

ướp sườn bò

Ngô Mẫn Đạt
Phan Thị Hồng 

Liên

Sản xuất được sốt ướp sườn bò từ nguyên liệu 

trong nước

180 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quá trình 

nghiên cứu sản xuất nước 

sốt mè rang

Lê Thị Liên
Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được  nước sốt mè rang

181 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quá trình 

nghiên cứu sản xuất tương 

ớt xanh

Huỳnh Thị 

Bích 
Ngọc

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được tương ớt xanh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

182 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quá trình 

nghiên cứu sản xuất nước 

chấm nem nướng 

Nguyễn Thị 

Thùy 
Dung

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được  nước chấm nem nướng

183 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất nước 

giải khát chanh muối

Đinh Hoàng 

Thùy
An

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được nước giải khát chanh muối

184 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất nước 

lê lên men

Nguyễn Thị 

Thanh 
Lan

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được nước lê lên men

185 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất bánh 

tráng mít
Lê Phước Có

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được bánh tráng mít

186 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất bánh 

bí đỏ
Nguyễn Ngọc Hà

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được bánh bí đỏ

187 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất chè 

ngũ sắc hạt sen 
Võ Quốc Hoàng

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được chè ngũ sắc hạt sen

188 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quá trình 

nghiên cứu sản xuất nước 

ép dứa và dừa có gas

Nguyễn Thị 

Thanh 
Tiền

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được nước ép dứa và dừa có gas



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

189 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng tinh 

dầu sả chanh và quế kìm 

hãm sự sinh trưởng, phát 

triển và sinh độc tố gây 

ung thư của 3 loài nấm 

mốc sinh độc tố trong bảo 

quản lúa

Tạ Thị Quỳnh Diễm
Phan Thị Kim 

Liên

Xây dựng mô hình dự đoán tốc độ tăng trưởng và 

khả năng sinh độc tố của 3 loài nấm mốc dưới dự 

ảnh hưởng của nhiệt độ, hoạt độ nước và tinh dầu 

ứng dụng trong bảo quản lúa

190 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng tinh 

dầu sả chanh và quế kìm 

hãm sự sinh trưởng, phát 

triển và sinh độc tố gây 

ung thư của 3 loài nấm 

mốc sinh độc tố trong bảo 

quản lúa

Hoàng Thị 

Vân
Anh

Phan Thị Kim 

Liên

Xây dựng mô hình dự đoán tốc độ tăng trưởng và 

khả năng sinh độc tố của 3 loài nấm mốc dưới dự 

ảnh hưởng của nhiệt độ, hoạt độ nước và tinh dầu 

ứng dụng trong bảo quản lúa

191 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ứng dụng tinh 

dầu sả chanh và quế kìm 

hãm sự sinh trưởng, phát 

triển và sinh độc tố gây 

ung thư của 3 loài nấm 

mốc sinh độc tố trong bảo 

quản lúa

Lâm Thị 

Phương
Dung

Phan Thị Kim 

Liên

Xây dựng mô hình dự đoán tốc độ tăng trưởng và 

khả năng sinh độc tố của 3 loài nấm mốc dưới dự 

ảnh hưởng của nhiệt độ, hoạt độ nước và tinh dầu 

ứng dụng trong bảo quản lúa

192 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Tối ưu hóa quá trình trích 

ly và bảo quản tinh dầu 

quế, sả

Trần Thị 

Tuyết 
Mai

Phan Thị Kim 

Liên

Xây dựng được quy trình để hiệu suất thu hồi tinh 

dầu sau quá trình trích ly đạt được cao nhất

Xây dựng được phương pháp bảo quản tinh dầu 

193 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Tối ưu hóa quá trình trích 

ly và bảo quản tinh dầu 

quế, sả

Phan Thị Thu Thảo
Phan Thị Kim 

Liên

Xây dựng được quy trình để hiệu suất thu hồi tinh 

dầu sau quá trình trích ly đạt được cao nhất

Xây dựng được phương pháp bảo quản tinh dầu 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

194 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng mô hình dự 

đoán ảnh hưởng của nhiệt 

độ và hoạt độ nước lên 

khả năng tăng trưởng và 

sinh độc tố của 

Aspergillus flavus AG02 

và Fusarium proliferatum 

02 và ứng dụng tinh dầu 

để kìm hãm nấm mốc 

trong bảo quản lúa.

Châu Hiếu Kiên
Phan Thị Kim 

Liên

Xây dựng mô hình dự đoán ảnh hưởng nhiệt độ, 

hoạt độ nước đến khả năng tăng trưởng và sinh 

độc tố của Aspergillus flavus AG02 và Fusarium 

proliferatum 02. Ứng dụng của tinh dầu sả chanh, 

quế để kìm hãm sự tăng trưởng của hai loài nấm 

mốc

195 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng mô hình dự 

đoán ảnh hưởng của nhiệt 

độ và hoạt độ nước lên 

khả năng tăng trưởng và 

sinh độc tố của 

Aspergillus flavus AG02 

và Fusarium proliferatum 

02 và ứng dụng tinh dầu 

để kìm hãm nấm mốc 

trong bảo quản lúa.

Trần Thị 

Ngọc
Thảo

Phan Thị Kim 

Liên

Xây dựng mô hình dự đoán ảnh hưởng nhiệt độ, 

hoạt độ nước đến khả năng tăng trưởng và sinh 

độc tố của Aspergillus flavus AG02 và Fusarium 

proliferatum 02. Ứng dụng của tinh dầu sả chanh, 

quế để kìm hãm sự tăng trưởng của hai loài nấm 

mốc

196 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng mô hình dự 

đoán ảnh hưởng của nhiệt 

độ và hoạt độ nước lên 

khả năng tăng trưởng và 

sinh độc tố của 

Aspergillus flavus 01 và 

Fusarium proliferatum 01 

và ứng dụng muối 

Ammonium bicarbonate 

để kìm hãm nấm mốc 

trong bảo quản lúa.

Huỳnh Đoàn 

Hồng 
Nhung

Phan Thị Kim 

Liên

Xây dựng mô hình dự đoán ảnh hưởng nhiệt độ, 

hoạt độ nước đến khả năng tăng trưởng và sinh 

độc tố của Aspergillus flavus 01 và Fusarium 

proliferatum 01. Ứng dụng của muối Ammonium 

bicarbonate  đến khả năng tăng trưởng của hai loài 

nấm mốc.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

197 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất thạch từ lá sương sâm

Phùng Thị 

Tuyết 
Nhung Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

198 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất thạch từ lá 

sương sâm

Trương Thuỵ 

Yến 
Nhi Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

199 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước uống sương sâm 

nha đam

Nguyễn 

Huỳnh Kim
Yến Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

200 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất xuất nước 

uống sương sâm nha đam

Lê Minh Thương Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

201 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước uống sương sâm 

hạt chia

Nguyễn Thị Linh Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

202 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước uống 

sương sâm hạt chia

Nguyễn 

Thanh 
Phong Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

203 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước uống sương sáo 

nha đam

Nguyễn Xuân Đào Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

204 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước uống 

sương sáo nha đam

Nguyễn Thị 

Diễm
Xuyên Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

205 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước uống 

sương sáo thạch dừa

Nguyễn Thị 

Thảo
Uyên Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

206 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước uống sương sáo 

hạt chia

Đào Yến Nhi Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

207 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước uống 

sương sáo hạt chia

Nguyễn Kim Ngân Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

208 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước uống sương sáo 

đười ươi

Võ Thị Thu Thảo Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

209 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước uống 

sương sáo đười ươi

Phạm Thanh Trà Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

210 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước mủ trôm đóng 

chai

Trần Thị Yến Nhi Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

211 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước mủ 

trôm đóng chai

Nguyễn Thị 

Như
Quỳnh Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

212 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước dưa hấu đóng 

chai

Lê Phạm 

Quỳnh
Tiên Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

213 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước dưa 

hấu đóng chai

Thị Như Ý Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

214 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước hạt chia đóng 

chai

Lê Thị Trúc Linh Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

215 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước hạt 

chia đóng chai

Nguyễn Hoài Khang Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

216 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước đậu đỏ đóng 

chai

Trần Thanh Nhã Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

217 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước đậu đỏ 

đóng chai

Nguyễn Thị 

Thanh
Hoa Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

218 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước đậu đen đóng 

chai

Trần Nguyễn 

Thu 
Phương Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

219 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước đậu 

đen đóng chai

Nguyễn Ngọc Toàn Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

220 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước lá vối đóng chai

Hoàng Thị Trang Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

221 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước lá vối 

đóng chai

Trần Thị 

Ngọc
Linh Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

222 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước đười ươi hạt 

chia đóng chai

Phan Phương Trúc Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

223 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước đười 

ươi hạt chia đóng chai

Nguyễn Thị 

Diễm
Quỳnh Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

224 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước tắc đóng chai

Nguyễn 

Hoàng
Nhân Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

225 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước tắc 

đóng chai

Trần Hiếu Nhân Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

226 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước tắc xí muội 

đóng chai

Nguyễn Thị 

Tuyết
Huỳnh Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

227 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước tắc xí 

muội đóng chai

Trần Thúy Huỳnh Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

228 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước chanh muối 

đóng chai

Hồ Hà Dương Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

229 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước chanh 

muối  đóng chai

Nguyễn Ngọc Quyến Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

230 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước chanh muối xí 

muội đóng chai

Nguyễn Thị Quý Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

231 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước chanh 

xí muội đóng chai

Lê Thị Phường Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

232 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước gừng đóng chai

Lương Thị 

Ngọc
Trâm Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

233 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước gừng 

đóng chai

Hồ Bảo Trâm Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

234 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất trà actiso đóng chai

Lê Quang Minh Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

235 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất trà actiso 

đóng chai

Ngô Thị Cẩm Chi Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

236 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất trà gừng hòa tan đóng 

gói

Lê Đức Trung Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

237 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất trà gừng hòa 

tan đóng chai

Nguyễn Vĩnh Nam Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

238 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình quy 

trình sản xuất dứa nước 

đường đóng hộp quy mô 

phòng thí nghiệm

Nguyễn Thị 

Diễm 
Quỳnh Đỗ Vĩnh Long

Xây dựng quy trình sản xuất dứa nước đường quy 

mô phòng thí nghiệm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

239 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất nectar xoài quy mô 

phòng thí nghiệm

Nguyễn Thị 

Như 
Quỳnh Đỗ Vĩnh Long

Xây dựng quy trình sản xuất nectar xoài quy mô 

phòng thí nghiệm

240 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất dưa cải quy mô 

phòng thí nghiệm

Trương Văn Triển Đỗ Vĩnh Long
Xây dựng quy trình sản xuất dưa cải quy mô 

phòng thí nghiệm

241 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất kim chi quy mô 

phòng thí nghiệm

Nguyễn Thị Huyền Đỗ Vĩnh Long
Xây dựng quy trình sản xuất kim chi quy mô 

phòng thí nghiệm

242 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

sóng siêu âm trong trong 

tiền xử lý Xoài Tứ Quý 

(Mangifera Indica) sấy dẻo 

bằng phương pháp sấy 

nhiệt độ thấp

Nguyễn Thị 

Thanh 
Hương Phạm Văn Thịnh

Xác định được điều kiện ảnh hưởng của sóng siêu 

âm trong quá trình thẩm thấu tách nước của quá 

trình tiền xử lý xoài nhằm rút ngắn thời gian sấy, 

nâng cao chất lượng xoài sấy dẻo.

243 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Tối ưu hóa các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng sản 

phẩm Xoài Tứ Quý 

(Mangifere Indica L.) sấy 

dẻo bằng phương pháp sấy 

lạnh

Đỗ Thị Nhung Phạm Văn Thịnh

Xác định các thông số tối ưu hóa ảnh hưởng đến 

chất lượng sản phẩm Xoài Tứ Quý (Mangifere 

Indica L.) sấy dẻo bằng phương pháp sấy lạnh phù 

hợp thị hiếu người tiêu dùng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

244 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất và xây dựng công 

thức sản phẩm bột dinh 

dưỡng từ nguồn nguyên 

liệu Xoài Tứ Quý 

(Mangfera indica)

Nguyễn Thị 

Phương 
Mai Phạm Văn Thịnh

Xây dựng được quy trình sản xuất và công thức 

bột dinh dưỡng từ trái Xoài Tứ Quý phù hợp với 

thị hiếu người tiêu dùng

245 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất nước uống dinh 

dưỡng từ nguồn nguyên 

liệu Xoài Tứ Quý 

(Mangifera Indica) 

Vũ Quang Minh Phạm Văn Thịnh

Xây dựng được qui trình sản xuất nước uống dinh 

dưỡng từ nguồn nguyên liệu Xoài Tứ Quý 

(Mangifera Indica) 

246 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Tối ưu hóa các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng sản 

phẩm Vỏ chanh dây sấy 

dẻo bằng phương pháp sấy 

lạnh

Lý Triệu 

Khánh 
Đường Phạm Văn Thịnh

Xác định các thông số tối ưu hóa ảnh hưởng đến 

chất lượng sản phẩm Vỏ chanh dây  sấy dẻo bằng 

phương pháp sấy lạnh phù hợp thị hiếu người tiêu 

dùng

247 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

điều kiện bảo quản đến sự 

biến đổi chất lượng của 

sản phẩm mít chế biến tối 

thiểu

Nguyễn Mạnh Khổng Phạm Văn Thịnh

Xác định được các ảnh hưởng của điều kiện bảo 

quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít 

chế biến tối thiểu

248 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu khảo sát ảnh 

hưởng của các yếu tố đến 

quá trình sản xuất nước 

uống lên men từ nguyên 

liệu Mít (Artocarpus 

heterophyllus) giống Thái 

Lan

Võ Ngọc An Phạm Văn Thịnh

Xác định được các yếu tố đến quá trình sản xuất 

nước uống lên men từ nguyên liệu Mít (Artocarpus 

heterophyllus) giống Thái Lan



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

249 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu đánh giá ảnh 

hưởng của quá trình bảo 

quản đến sự thay đổi đặc 

tính lý học và hợp chất có 

hoạt tính sinh học của củ 

tỏi (Allium sativum L.) 

Lê Hoàng Dũng Phạm Văn Thịnh

Xác định được các thông số của quá trình bảo 

quản đến sự thay đổi đặc tính lý học và hợp chất 

có hoạt tính sinh học của củ tỏi (Allium sativum 

L.) 

250 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình sản xuất và chế biến 

sản phẩm tỏi  (Allium 

sativum L.) lên men lactic 

giàu hoạt tính sinh học

Trần Lê Nhật Anh Phạm Văn Thịnh

Xác định được các thông số của quy trình sản xuất 

và chế biến sản phẩm tỏi  (Allium sativum L.) lên 

men lactic giàu hoạt tính sinh học

251 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu tối ưu hóa quá 

trình trích ly các chất có 

hoạt tính sinh học và hoạt 

tính chống oxy hóa của 

của tỏi  (Allium sativum 

L.)

Huỳnh Khánh Duy Phạm Văn Thịnh

Xác định được các thông số điều kiện tối ưu hóa 

quá trình trích ly các chất có hoạt tính sinh học và 

hoạt tính chống oxy hóa của của tỏi  (Allium 

sativum L.)

252 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất bánh 

quy gạo nếp than và chất 

béo có lợi cho sức khỏe - 

khảo sát lựa chọn nguyên 

liệu và phương pháp xử lý, 

bổ sung nguyên liệu

Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xây dựng công thức và QTSX SP ở quy mô phòng 

thí nghiệm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

253 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất bánh 

quy gạo nếp than và chất 

béo có lợi cho sức khỏe - 

khảo sát tỷ lệ các nguyên 

liệu và một số đặc tính 

chất lượng sản phẩm 

Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xây dựng công thức và QTSX SP ở quy mô phòng 

thí nghiệm

254 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất bánh 

quy gạo nếp than và chất 

béo có lợi cho sức khỏe - 

hoàn thiện quy trình sản 

xuất và xây dựng tiêu 

chuẩn cơ sở cho sản phẩm

Phạm Thị 

Thanh 
Trúc

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xây dựng công thức và QTSX SP ở quy mô phòng 

thí nghiệm

255 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất trân 

châu dạng sấy - khảo sát 

lựa chọn nguyên liệu và 

xây dựng công thức ở quy 

mô phòng thí nghiệm

Nguyễn Lâm 

Ngọc 
Mai

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xây dựng công thức và QTSX SP ở quy mô phòng 

thí nghiệm

256 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất trân 

châu dạng sấy - hoàn thiện 

quy trình sản xuất và xây 

dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 

sản phẩm

Trương Hữu Phát
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xây dựng công thức và QTSX SP ở quy mô phòng 

thí nghiệm

257 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly chlorophyll từ ngò gai 

bằng dung môi

Trương Đức Tài
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số tối 

ưu cho quá trình trích ly chlorophyll từ ngò gai 

bằng dung môi



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

258 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly chlorophyll từ ngò gai 

với sự hỗ trợ của enzyme

Võ Thị Xuyến
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số tối 

ưu cho quá trình trích ly chlorophyll từ ngò gai với 

sự hỗ trợ của enzyme

259 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly flavanoid từ rau răm 

bằng dung môi

Phạm Hồ Phương
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số tối 

ưu cho quá trình trích ly flavanoid từ rau răm bằng 

dung môi

260 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly flavanoid từ rau răm với 

sự hỗ trợ của enzyme

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Trinh

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số tối 

ưu cho quá trình trích ly flavanoid từ rau răm với 

sự hỗ trợ của enzyme

261 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly flavanoid từ rau răm với 

sự hỗ trợ của vi sóng

Nguyễn Thị 

Ngọc  
Phương

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số tối 

ưu cho quá trình trích ly flavanoid từ rau răm với 

sự hỗ trợ của vi sóng

262 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng bản mô tả sản 

phẩm vỏ chanh dây sấy dẻo 
Lê Thị Diệu Hiền

Nguyễn Lê Ánh 

Minh
Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm

263 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu thông số công 

nghệ cho quá trình sấy tạo 

sản phẩm vỏ chanh dây 

sấy dẻo

Lê Thị Hồng Diễm
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được thông số công nghệ cho quá trình 

sấy tạo sản phẩm chanh dây sấy dẻo



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

264 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất thử 

nghiệm chlorophyll tan 

trong nước từ lá mồng tơi

Vũ Trung Anh
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được một số thông số công nghệ trong 

quy trình sản xuất chlorophyll tan trong nước từ lá 

mồng tơi

265 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định các hệ số động 

học cho quá trình trích ly 

chlorophyll từ bèo tấm với 

sự hỗ trợ của siêu âm

Lê Khánh Toàn
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật tác động và các hệ số động 

học cho quá trình trích ly chlorophyll từ bèo tấm 

với sự hỗ trợ của siêu âm

266 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Ứng dụng chế phẩm 

astaxanthin vào sản xuất 

sản phẩm thực phẩm 

Đinh Thị 

Hồng 
Ngọc

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được liều lượng sử dụng và mức độ ổn 

định của astaxanthin thu được, xây dựng được tiêu 

chuẩn chất lượng cho sản phẩm chất màu và sản 

phẩm thực phẩm bổ sung astaxanthin

267 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định các hệ số động 

học cho quá trình trích ly 

chlorophyll từ bèo tấm với 

sự hỗ trợ của vi sóng

Phan Quang 

Khánh 
Nhật

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật tác động và các hệ số động 

học cho quá trình trích ly chlorophyll từ bèo tấm 

với sự hỗ trợ của vi sóng

268 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng bảng mô tả sản 

phẩm nước uống thảo mộc 

từ cỏ lúa mì

Huỳnh Bảo Kim
Nguyễn Lê Ánh 

Minh
Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm

269 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng bảng mô tả sản 

phẩm snack từ hạt chôm 

chôm

Cao Chí Hưng
Nguyễn Lê Ánh 

Minh
Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

270 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định các hệ số động 

học cho quá trình trích ly 

chlorophyll từ bèo tấm với 

sự hỗ trợ của enzyme 

cellulase

Hồ Quỳnh Như
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật tác động và các hệ số động 

học cho quá trình trích ly chlorophyll từ bèo tấm 

với sự hỗ trợ của enzyme cellulase

271 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận các hợp chất 

sinh học từ lá đu đủ với sự 

hỗ trợ của enzyme

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được các thông số công nghệ tối ưu cho 

quá trình trích ly thu nhận các hợp chất sinh học từ 

lá đu đủ với sự hỗ trợ của enzyme

272 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước cần tây

Nguyễn Thị 

Minh
Hiếu Hà Thị Thanh Nga

- Tạo ra sản phẩm dạng bột nhằm tăng thời gian 

bảo quản cho nông sản, thuận tiện vận chuyển và 

có thể sử dụng như một loại phẩm màu tự nhiên, 

thân thiện và an toàn trong thực phẩm.

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất bột cần tây 

với hàm mục tiêu là hiệu suất thu hồi chất khô và 

cảm quan sản phẩm.

273 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất nước cần tây

Nguyễn 

Hoàng Ngọc
Hân Hà Thị Thanh Nga

- Tạo ra sản phẩm dạng bột nhằm tăng thời gian 

bảo quản cho nông sản, thuận tiện vận chuyển và 

có thể sử dụng như một loại phẩm màu tự nhiên, 

thân thiện và an toàn trong thực phẩm.

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất bột cần tây 

với hàm mục tiêu là hiệu suất thu hồi chất khô và 

cảm quan sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

274 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước khế

Huỳnh Thị 

Mỹ 
Chi Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng nguồn nông sản dồi dào là quả khế để 

tạo ra loại nước khế đóng chai tốt cho sức khỏe và 

tiện lợi cho người tiêu dùng

275 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất nước khế
Hoàng Tú Anh Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng nguồn nông sản dồi dào là quả khế để 

tạo ra loại nước khế đóng chai tốt cho sức khỏe và 

tiện lợi cho người tiêu dùng

276 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước dứa.
Hoàng Thị Huế Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu dồi dào trong 

nước để tạo nên sản phẩm ở dạng bột có thời gian 

bảo quản lâu, sử dụng như một loại phẩm màu tự 

nhiên, an toàn trong sản xuất.

Hoàn thiện được quy trình sản xuất bột dứa với 

hàm mục tiêu là hiệu suất thu hồi chất khô và giá 

trị cảm quan của sản phẩm

277 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất nước dứa.
Tôn Thị Thảo Linh Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu dồi dào trong 

nước để tạo nên sản phẩm ở dạng bột có thời gian 

bảo quản lâu, sử dụng như một loại phẩm màu tự 

nhiên, an toàn trong sản xuất.

Hoàn thiện được quy trình sản xuất bột dứa với 

hàm mục tiêu là hiệu suất thu hồi chất khô và giá 

trị cảm quan của sản phẩm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

278 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước rau má
Huỳnh Ngọc Phương Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu trong nước tạo 

nên sản phẩm dạng bột bảo quản lâu, thân thiện, 

an toàn và có thể sử dụng như một loại phẩm màu 

tự nhiên

Hoàn thiện quy trình sản xuất bột rau má với hàm 

mục tiêu là hiệu suất thu hồi và cảm quan sản 

phẩm

279 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn Thiện quy trình sản 

xuất nước rau má
Nguyễn Thị Phương Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu trong nước tạo 

nên sản phẩm dạng bột bảo quản lâu, thân thiện, 

an toàn và có thể sử dụng như một loại phẩm màu 

tự nhiên

Hoàn thiện quy trình sản xuất bột rau má với hàm 

mục tiêu là hiệu suất thu hồi và cảm quan sản 

phẩm

280 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất nước chanh dây
Lã Thị Mỹ Hạnh Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu dồi dào trong 

nước để tạo nên sản phẩm ở dạng bột có thời gian 

bảo quản lâu, sử dụng như một loại phẩm màu tự 

nhiên, an toàn trong sản xuất.

Hoàn thiện quy trình sản xuất bột chanh dây với 

hàm mục tiêu là hiệu suất thu hồi chất khô và giá 

trị cảm quan của sản phẩm.

281 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước khổ qua

Bùi Thị 

Thanh
Nhàn Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu dồi dào để tạo 

nên sản phẩm ở dạng bột có thời gian bảo quản 

lâu, tiện lợi trong việc sử dụng, nâng cao dinh 

dưỡng cho sản phẩm. Đưa ra quy trình sản xuất tối 

ưu, các thông số quan trọng trong quá trình sấy.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

282 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện  quy trình sản 

xuất nước khổ qua

Nguyễn Thị 

Trần Như 
Nguyên Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu dồi dào để tạo 

nên sản phẩm ở dạng bột có thời gian bảo quản 

lâu, tiện lợi trong việc sử dụng, nâng cao dinh 

dưỡng cho sản phẩm. Đưa ra quy trình sản xuất tối 

ưu, các thông số quan trọng trong quá trình sấy.

283 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát thực trạng dinh 

dưỡng và xây dựng khẩu 

phần dinh dưỡng cho đối 

tượng nam, độ tuổi 18-45, 

lao động nhẹ trên địa bàn 

quận Tân phú.

Lê Thanh Định Hà Thị Thanh Nga

Tổng hợp các tài liệu liên quan về đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng

Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng của đối 

tượng nữ, độ tuổi 18-45, lao động nhẹ trên địa bàn 

quận Tân Phú

Tổng hợp các tài liệu liên quan về xây dựng khẩu 

phần

Xây dựng được khẩu phần dinh dưỡng của đối 

tượng nam, độ tuổi 18-45, lao động nhẹ trên địa 

bàn quận Tân Phú

284 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng khẩu phần dinh 

dưỡng cho đối tượng nam, 

độ tuổi 18-45, lao động 

nhẹ trên địa bàn quận Tân 

phú.

Trần Tấn Tài Hà Thị Thanh Nga

Tổng hợp các tài liệu liên quan về đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng

Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng của đối 

tượng nữ, độ tuổi 18-45, lao động nhẹ trên địa bàn 

quận Tân Phú

Tổng hợp các tài liệu liên quan về xây dựng khẩu 

phần

Xây dựng được khẩu phần dinh dưỡng của đối 

tượng nam, độ tuổi 18-45, lao động nhẹ trên địa 

bàn quận Tân Phú

285 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình sản 

xuất tỏi đen
Nguyễn Linh Phương

Nguyễn Định Thị 

Như Nguyện
Sản xuất tỏi đen với khả năng chống oxy hoá



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

286 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình sản 

xuất tỏi đen
Trần Lê Thảo Nhi

Nguyễn Định Thị 

Như Nguyện
Sản xuất tỏi đen với khả năng chống oxy hoá

287 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất chất 

màu betacyanin từ vỏ quả 

thanh long

Lê Thị Mỹ Hân
Nguyễn Định Thị 

Như Nguyện

Khảo sát quá trình trích ly

Khảo sát quá trình sấy phun

Đánh giá một số đặc tính của bột màu

288 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất chất 

màu betacyanin từ vỏ quả 

thanh long

Nguyễn 

Ngọc Như 
Lam

Nguyễn Định Thị 

Như Nguyện

Khảo sát quá trình trích ly

Khảo sát quá trình sấy phun

Đánh giá một số đặc tính của bột màu

289 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quy trình công 

nghệ sản xuất Kombucha 

vị thanh long ruột đỏ

Võ Thị Ngọc Ánh
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Tìm được các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình 

công nghệ sản xuất kombucha vị thanh long ruột 

đỏ

290 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuát Kombucha 

vị thanh long ruột đỏ

Nguyễn 

Ngọc Phương 
Quyên

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất 

Kombucha vị thanh long ruột đỏ

291 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quy trình công 

nghệ sản xuất Kombucha 

vị đào

Trương Lê 

Tấn   
Hiệp

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến quy 

trình công nghệ sản xuất Kombucha vị đào



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

292 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất Kombucha 

vị đào

Nguyễn Như 

Hoài 
Phương

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 

Kombucha vị đào

293 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quy trình công 

nghệ sản xuất sản xuất 

Kombucha vị nhãn

Nguyễn Lê Ý Nhi
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình 

công nghệ sản xuất kombucha vị nhãn

294 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất Kombucha 

vị nhãn

Nguyễn Lê Ý Kha
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 

kombucha vị nhãn

295 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quá trình tạo 

màng sinh học 

carrageenan và ứng dụng 

trong công nghệ thực phẩm 

Phạm Hữu Thắng
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

Tạo được màng sinh học carrageenan vừ ứng dụng 

trong tạo sản phẩm gói gia vị hòa tan và bảo quản 

trứng

296 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu nâng cao độ 

bền màu và đánh giá một 

số hoạt tính của chế phẩm 

betalain dạng sệt

Hoàng Tiến Đạt
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn
Chế phẩm betalain dạng sệt bền màu

297 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu nâng cao độ 

bền màu và đánh giá một 

số hoạt tính của chế phẩm 

betalain dạng bột

Nguyễn Trần 

Trùng 
Dương

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn
Chế phẩm betalain dạng bột bền màu



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

298 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định một số hoạt tính 

sinh học của fucoidan từ 

rong C. Submersum

Nguyễn Trí Khôi
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

Xác định được một số hoạt tính sinh học của 

fucoidan

299 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định cấu trúc và một 

số hoạt tính sinh học R-

phycoerythrin từ rong 

Ceratophyllum 

dememersum

Đỗ Mai Thi
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

Xác định được cấu trúc và hoạt tính sinh học của 

R-PE từ rong C. demersum 

300 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định cấu trúc và một 

số hoạt tính kháng ung thư 

của C-PC từ rong C. 

demersum

Lưu Trường Vũ
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

Xác định được cấu trúc và hoạt tính sinh học của 

C-PC từ rong C. demersum 

301 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nâng cao hiệu quả thu 

nhận anthocyanin và ứng 

dụng trong sản xuất giấy 

thử hàn the và giấy pH an 

toàn trong thực phẩm

Võ Ngọc 

Tường
Vi

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn
Sản xuất được giấy pH và giấy thử hàn the

302 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất bột đậu nành nảy 

mầm giàu các hợp chất 

sinh học

Nguyễn Thị 

Kiều
Sương

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn
Sản xuất được bột mầm đậu nành nãy mầm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

303 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các điều kiện ảnh 

hưởng đến quá trình nảy 

mầm và các hợp chất sinh 

học tồn tại trong đậu nành 

nảy mầm

Đỗ Thị Bích Quyên
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn
Sản xuất được bột mầm đậu nành nãy mầm

304 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu thu nhận và 

khảo sát khả năng hạ 

đường huyết của dịch 

chiết xuất từ thân cây 

chuối hột

Huỳnh Lê Quân
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

Xác định được điều kiện thu nhận và khả năng hạ 

đường huyết của dịch chiết từ thân cây chuối

305 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xác định khả năng hạ 

đường huyết của dịch 

saponin tinh sạch từ đảng 

sâm

Nguyễn Quốc Vinh
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

Xác định được điều kiện thu nhận và khả năng hạ 

đường huyết của dịch saponin tinh sạch

306 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát điều kiện trích ly 

và xác định một số hoạt 

tính của dịch chiết saponin 

từ cam thảo đất 

Lê Ngọc 

Thúy
An

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

Xác định được các điều kiên trích ly và một số 

hoạt tính của saponin từ cam thảo đất

307 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu công nghệ sản 

xuất rong biển sấy dạng 

tấm tẩm gia vị

Chế Lệ Quân
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

Tìm được điều kiện công nghệ sản xuất rong biển 

sấy tẩm gia vị dạng tấm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

308 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất trà túi lọc hoa sứ

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Nguyên

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn
Tìm được điều kiện sản xuất trà túi lọc hoa sứ

309 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất snack hành 

tây cay giòn

Huỳnh Kim Ngọc
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

Tìm được điều kiện công nghệ sản xuất snack 

hành tây

310 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất trà túi lọc từ hương 

thảo và tía tô

Phạm Đào 

Vân  
Anh

Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Khảo sát nguồn nguyên liệu ban đầu

Khảo sát thông số quá trình sấy xử lý nguyên liệu

Khảo sát thông số quá trình sao/ rang

311 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất trà túi lọc từ hương 

thảo và tía tô

Lê Huỳnh 

Anh
Thư

Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Khảo sát nguồn nguyên liệu ban đầu

Khảo sát thông số quá trình sấy xử lý nguyên liệu

Khảo sát thông số quá trình sao/ rang

312 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước uống đóng chai 

từ tía tô - hương thảo 

Phạm Thị 

Trúc
Ly

Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Khảo sát nguồn nguyên liệu ban đầu

Khảo sát thông số tiền xử lý nguyên liệu trước 

trích ly

Khảo sát các thông số của quá trình trích ly 

Khảo sát tỉ lệ phối trộn phù hợp cho sản phẩm

313 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát quá trình trích ly 

các chất có hoạt tính sinh 

học trong tía tô - hương 

thảo 

Bùi Phương Ngân
Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Khảo sát nguồn nguyên liệu ban đầu

Khảo sát thông số tiền xử lý nguyên liệu trước 

trích ly

Khảo sát các thông số của quá trình trích ly 

Khảo sát tỉ lệ phối trộn phù hợp cho sản phẩm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

314 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước uống đóng chai 

từ tía tô - hương thảo có 

chứa hoạt tính sinh học

Nguyễn Thị 

Ngọc
Trinh

Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Khảo sát nguồn nguyên liệu ban đầu

Khảo sát thông số tiền xử lý nguyên liệu trước 

trích ly

Khảo sát các thông số của quá trình trích ly 

Khảo sát tỉ lệ phối trộn phù hợp cho sản phẩm

315 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước uống lên men 

Kombucha từ trà Cascara

Nguyễn Ngọc Duyên
Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Khảo sát loại dung môi trích ly (nước)

Khảo sát tỉ lệ men giống, nồng độ dung dịch lên 

men

316 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước giải khát từ 

Cascara

Lữ Thị Xuân Mai
Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Khảo sát loại dung môi trích ly (nước)

Khảo sát tỉ lệ men giống, nồng độ dung dịch lên 

men

317 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất trà túi lọc chứa các 

chất có hoạt tính sinh học 

từ gạo lứt và đậu đen xanh 

lòng

Trần Thị Mai Trinh
Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Tìm hiểu nguồn nguyên liệu

Tìm hiểu quy trình sản xuất

318 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất trà túi lọc chứa các 

chất có hoạt tính sinh học 

từ gạo lứt và đậu đen xanh 

lòng

Mai Thị Ngọc Tuyền
Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Tìm hiểu nguồn nguyên liệu

Tìm hiểu quy trình sản xuất

319 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu QTCN sản 

xuất kẹo gạo lứt
Nguyễn Đức Mạnh

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất kẹo gạo lứt



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

320 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu QTCN sản 

xuất kẹo gạo lứt đậu phộng
Ngô Thị Thu Sương

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất kẹo gạo lứt đậu phộng

321 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu QTCN sản 

xuất kẹo gạo lứt hạt điều
Lý Thùy Mỹ Linh

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất kẹo gạo lứt hạt điều

322 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu QTCN sản 

xuất kẹo nuogat 

cappuchino

Lê Thị Mỹ Linh
Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất kẹo nuogat cappuchino

323 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu QTCN sản 

xuất kẹo nuogat trà xanh

Nguyễn Thị 

Lệ 
Quỳnh

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất kẹo nuogat trà xanh

324 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu QTCN sản 

xuất mứt đông thanh long

Trần Ngọc 

Thủy 
Tiên

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất mứt đông thanh long

325 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu QTCN sản 

xuất mứt đông thanh long
Lê Anh Thư Thư

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất mứt đông thanh long

326 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu QTCN sản 

xuất mứt đông thanh long

Nguyễn Lê 

Thanh 
Tuấn

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất mứt đông thanh long



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

327 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ  sản xuất bánh bông 

lan cà rốt

Lê Lâm Ngọc 

Hân
Hân

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất bánh bông lan cà rốt

328 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Thu nhận tinh dầu tiêu 

bằng phương pháp chưng 

cất lôi cuốn hơi nước 

Nguyễn Thị 

Anh
Thơ

Trần Thị Cúc 

Phương

Tối ưu hóa các điều kiện trích ly tinh dầu tiêu 

bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước 

329 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Thu nhận tinh dầu nha 

đam bằng phương pháp 

chưng cất lôi cuốn hơi 

nước 

Bùi Thị Bảo Trân
Trần Thị Cúc 

Phương

Tối ưu hóa các điều kiện trích ly tinh dầu nha đam 

bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước 

330 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Thu nhận tinh dầu ngò om 

bằng phương pháp chưng 

cất lôi cuốn hơi nước 

Nguyễn Thị 

Minh 
Thư

Trần Thị Cúc 

Phương

Tối ưu hóa các điều kiện trích ly tinh dầu ngò om 

bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước 

331 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất trà túi lọc 

rau diếp cá

Nguyễn 

Phương 
Trinh

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức sản xuất và quy trình 

công nghệ sản xuất trà diếp cá túi lọc

332 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm cơm cháy gạo lứt
Võ Thị Kiều Oanh

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

333 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm trà gạo mầm đậu đen
Nguyễn Tấn Dũng

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm

334 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm trà gạo mầm tía tô
Triệu Ngọc Phú

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm

335 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm mứt cóc sấy dẻo
Lê Thị Mỹ Duyên

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm

336 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm mứt vỏ cam sấy dẻo

Nguyễn 

Trường 
Hậu

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm

337 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất chè ướp hương quy 

mô phòng thí nghiệm

Lâm Thành Hiếu
Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh

Xây dựng quy trình sản xuất chè ướp hương quy 

mô phòng thí nghiệm

338 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất cà phê bột quy mô 

phòng thí nghiệm

Đặng Thanh 

Thủy 
Tiên

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh

Xây dựng quy trình sản xuất cà phê bột quy mô 

phòng thí nghiệm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

339 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất nấm đông cô tẩm gia 

vị ăn liền

Võ Nghị Nghị Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm nấm đông cô tẩm gia vị ăn liền

340 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất trà túi lọc từ lá mật 

gấu

Huỳnh Mai Trần Quyết Thắng

Xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất trà túi 

lọc từ lá mật gấu góp phần đa dạng hóa sản phẩm 

trà

341 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất nước chanh sả hạt 

chia đóng lon

Lê Đỗ 

Trường 
Sinh Trần Quyết Thắng

Tạo ra sản phẩm nước uống chanh, sả, hạt chia 

đóng lon

342 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất giò lụa từ thịt gà

Thọ Thị 

Hoàng 
Duyên Trần Quyết Thắng

- Tổng quan về giò lụa và thịt gà

- Xác định công thưca phối trộn 

- Xác định chế độ gia nhiệt 

-Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

-Đánh giá chất lượng giò lụa

343 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất sốt ướp thịt nướng
Trần Thị Hoài Vĩ Trần Quyết Thắng - Tạo sản phẩm sốt ướp thịt nướng. 

344 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất chả ốc nhồi hấp xếp 

vỉ cấp đông

Lê Thị Thu Hà Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm chả ốc nhồi hấp xếp vỉ cấp đông



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

345 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước uống trà chanh 

quế đóng lon

Dương 

Thanh Thủy 
Ngân Trần Quyết Thắng Tạo ra sản phẩm trà chanh quế đóng lon

346 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất mứt từ cùi trái dưa 

hấu

Nguyễn Thị 

Kim 
Thoa Trần Quyết Thắng Tạo ra sản phẩm mứt từ vỏ trái dưa hấu 

347 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mứt mãng cầu xiêm 

sấy dẻo muối ớt.

Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo Trần Quyết Thắng

Tạo ra sản phẩm mứt mãng cầu xiêm sấy dẻo muối 

ớt.

348 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất kim chi từ xu hào

Phạm Thị 

Hồng
Hạnh Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm kim chi từ xu hào

349 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bột "tiết canh" đóng 

gói

Trần Thị Mỹ Dung Trần Quyết Thắng Tạo ra sản phẩm bột tiết canh đóng gói

350 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất thịt kho trứng đóng 

hộp

Tạ Thị Mỹ Duyên Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm thịt kho trứng đóng hộp



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

351 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất ốc bưu nấu chuối 

đóng hộp

Phan Thanh Thùy Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm ốc bưu nấu chuối đóng hộp.

352 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất chả cá nấm đông cô

Nguyễn Lê 

Anh 
Tú Trần Quyết Thắng Tạo ra sản phẩm chả cá nấm đông cô

353 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất trà mãng cầu xiêm 

đóng chai 

Bùi Thị Cẩm Tiên Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm trà mãng cầu xiêm đóng chai

354 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mứt từ xơ mít
Ngô Thị Kiều Oanh Trần Quyết Thắng Tạo ra sản phẩm mứt dẻo từ xơ mít

355 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất cá basa sốt tiêu đóng 

hộp.

Tạ Thùy Dung Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm cá basa sốt tiêu đóng hộp

356 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất cá lóc kho tộ đóng 

hộp

Võ Nhựt Khang Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm cá lóc kho tộ đóng hộp



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

357 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu theo dõi sự 

biến đổi một vài tính chất 

hóa lý ở nguyên liệu thịt 

heo trong thời kỳ tê cóng ở 

nhiệt độ thường

Cao Thị Hạnh Trần Quyết Thắng
Theo dõi sự thay đổi các tính chất vật lý trong thời  

 kỳ tê cóng ở nhiệt độ thường

358 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất mứt từ trái thù lù ( 

tầm bóp)

Nguyễn Thị 

Tường 
Vi Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm mứt từ trái thù lù

359 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mứt rong sụn
Bùi Thị Thu Dịu Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm mứt rong sụn

360 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất ngó lục bình muối 

chua

Lê Thị Diễm Trần Quyết Thắng Tạo ra sản phẩm ngó lục bình muối chua

361 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước ép từ trái nhàu
Trần Ngọc Mãi Trần Quyết Thắng Tạo ra sản phẩm nước ép từ trái nhàu đóng lon

362 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất mứt từ vỏ trái thanh 

long

Nguyễn Thị 

Kim 
Huệ Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm mứt đông từ vỏ trái thanh long



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

363 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mứt từ trái dừa nước

Nguyễn Thị 

Yến 
Nhi Trần Quyết Thắng Tạo ra sản phẩm mứt dừa nước

364 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mứt đông từ quả sung

Nguyễn Thị 

Bảo 
Nhi Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm mứt đông từ trái sung

365 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu theo dõi sự 

biến đổi một vài tính chất 

hóa lý ở nguyên liệu thịt 

heo trong thời kì chín tới ở 

nhiệt độ lạnh (0 - 4 độ C)

Trần Thị Kim Oanh Trần Quyết Thắng

Theo dõi sự biến đổi một vài tính chất hóa lý ở 

nguyên liệu thịt heo trong thời kì chín tới ở nhiệt 

độ lạnh (0 - 4oC)

366 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nấm bào ngư tẩm gia 

vị ăn liền.

Trịnh Lê Gia Hòa Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm nấm bào ngư tẩm gia vị ăn liền.

367 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nấm rơm tẩm gia vị 

ăn liền

Huỳnh Thị 

Hồng 
Liên Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm nấm rơm tẩm gia vị ăn liền

368 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình chiết 

rút gelatin từ da cá chẽm

Nguyễn Thị 

Diễm 
Hương Trần Quyết Thắng Thu nhận gelatin từ da cá chẽm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

369 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu theo dõi sự 

biến đổi một vài tính chất 

hóa lý ở nguyên liệu thịt 

heo trong thời kì chín tới ở 

nhiệt độ thường

Hoàng Hà Phương Trần Quyết Thắng
Theo dõi sự biến đổi một vài tính chất hóa lý thời 

kì chin tới ở nhiệt độ thường

370 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất trà túi lọc từ lá sake
Nguyễn Ngọc Hằng Trần Quyết Thắng Tạo sản phẩm trà túi lọc từ lá sake

371 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất sữa gạo lứt 

khoai lang đóng chai đáp 

ứng thị hiếu người tiêu 

dùng

Nguyễn Kim Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy

Nghiên cứu các thông số công nghệ trong quy 

trình sản xuất sữa gạo lứt khoai lang đóng chai từ 

đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm nhằm đáp 

ứng thị hiếu người tiêu dùng.

372 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát các thông số 

công nghệ trong quy trình 

công nghệ sản xuất nước 

mía – mã đề đóng chai đáp 

ứng thị hiếu người tiêu 

dùng: quá trình chần mía, 

đánh giá hiệu suất thu hồi 

nước mía sau khi ép và 

quá trình trích ly mã đề

Phạm Ngọc 

Kim 
Loan

Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy

Nghiên cứu các thông số công nghệ trong quy 

trình sản xuất nước mía – mã đề đóng chai từ đó 

xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá chất lượng 

sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

373 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa chua dẻo vị xoài
Nguyễn Thị Trang Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm sữa chua dẻo vị xoài có lợi cho 

sức khỏe con người.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ sữa, xoài.

374 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước ép cà rốt bổ 

sung thạch.

Đinh Thị 

Hương 
Ly Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm nước ép cà rốt có lợi cho sức 

khỏe con người.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ cà rốt.

375 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu và hoàn thiện 

quy trình sản xuất tàu hủ 

thái

Nguyễn Thị 

Anh 
Thư Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm tàu hủ thái có lợi cho sức khỏe 

con người.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm tàu hủ.

376 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước trà detox từ 

cam, chanh, táo, dứa 

Trần Thị 

Thúy 
Oanh Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm nước trà detox từ cam, chanh, 

táo, dứa đóng chai có lợi cho sức khỏe con người. 

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ cam, chanh, táo, 

dứa.

377 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng tiêu chuẩn sản 

phẩm nước trà detox từ 

cam, chanh, táo, dứa 

Phan Thị Lệ Giang Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm nước trà detox từ cam, chanh, 

táo, dứa đóng chai có lợi cho sức khỏe con người. 

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ cam, chanh, táo, 

dứa.

378 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước giải khát từ gạo 

huyết rồng

Phạm Chí Khang Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm nước giải khát từ gạo huyết rồng.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

379 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sâm bí đao nha đam 

yến

Hồ Thị Hồng Ngọc Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm nước sâm bí đao nha đam yến có 

lợi cho sức khỏe con người. 

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ sâm bí đao, nha 

đam, yến.

380 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu và đề xuất quy 

trình sản xuất trà hòa tan 

từ cây đinh lăng

Lê Thị Thu Hiền Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm trà hòa tan từ cây đinh lăng có lợi 

cho sức khỏe con người.

Cải tiến, đa dạng hóa các sản phẩm từ cây đinh 

lăng và mặt hàng trà hòa tan.

381 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng tiêu chuẩn sản 

phẩm nước trà hòa tan từ 

cây đinh lăng

Huỳnh Thị 

Như 
Thảo Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm trà hòa tan từ cây đinh lăng có lợi 

cho sức khỏe con người.

Cải tiến, đa dạng hóa các sản phẩm từ cây đinh 

lăng và mặt hàng trà hòa tan.

382 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa gấc hạt điều
Lê Trần Quốc Nghĩa Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm sữa gấc hạt điều có lợi cho sức 

khỏe con người 

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ gấc, hạt điều

383 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất pana cotta thạch đào

Phạm Thị 

Thùy 
Trang Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm pana cotta thạch đào có lợi cho 

sức khỏe con người.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm panna cotta đã có 

trên thị trường. 

384 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng tiêu chuẩn sản 

phẩm pana cotta thạch đào
Đỗ Thị Như Lài Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm pana cotta thạch đào có lợi cho 

sức khỏe con người.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm panna cotta đã có 

trên thị trường. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

385 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu sản xuất nước 

giải khát từ lá mã đề kết 

hợp với râu ngô

 Nguyễn Thị 

Hồng 
Ngọc Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm nước giải khát từ lá mã đề kết 

hợp với râu ngô có lợi cho sức khỏe con người

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ lá mã đề kết 

hợp với râu ngô

386 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Xây dựng tiêu chuẩn sản 

phẩm nước lá mã đề kết 

hợp với râu ngô

Chu Quỳnh Anh Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm nước giải khát từ lá mã đề kết 

hợp với râu ngô có lợi cho sức khỏe con người

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ lá mã đề kết 

hợp với râu ngô

387 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa chua thanh long 

đỏ.

Lý Thị Phương Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm sữa chua thanh long đỏ phù hợp 

với thị hiếu người tiêu dùng.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm sữa chua thanh 

long đỏ.

388 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa chua ăn hoa đậu 

biếc mít

Thạch Ngọc 

Thanh 
Nga Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm sữa chua hoa đậu biếc mít

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ hoa đậu biếc

389 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh bông lan rong 

biển.

Trần Thị Kim Ngân Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm bánh bông lan rong biển phù hợp 

với thị hiếu người tiêu dùng.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ rong biển.

390 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa chua uống hoa 

đậu biếc thạch nha đam.

Lâm Phụng Nhi Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm sữa chua uống hoa đậu biếc thạch 

nha đam phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ hoa đậu biếc.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

391 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa đậu xanh lá dứa 

bổ sung thạch

Phan Thị Mỹ Lệ Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm sữa đậu xanh lá dứa phù hợp thị 

hiếu người tiêu dùng

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm sữa hạt trên thị 

trường

392 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước chanh dây bổ 

sung thạch

Phạm Kim Huệ Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm nước chanh dây có lợi cho sức 

khỏe con người

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm từ chanh dây

393 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất necta mãng cầu

Phạm Huỳnh 

Xuân 
Lộc Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm necta mãng cầu có lợi cho sức 

khỏe con người. 

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm necta.

394 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước cam mật ong 

hạt chia

Lê Thị Loan Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm nước cam mật ong hạt chia có lợi 

cho sức khỏe con người. 

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm nước cam mật ong 

hạt chia.

395 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất bánh mì quy mô 

phòng thí nghiệm

Lê Thị Thu Thảo Đặng Thị Yến
Hoàn thiện quy trình sản xuất bánh mì quy mô 

phòng thí nghiệm

396 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất sô cô la quy mô 

phòng thí nghiệm

Huỳnh Lê 

Thúy 
Nhi Đặng Thị Yến

Hoàn thiện quy trình sản xuất sô cô la quy mô 

phòng thí nghiệm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

397 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát qui trình sản xuất 

nước uống sương sáo mủ 

trôm

Lê Trung Toàn Đặng Thị Yến Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

398 08

Công 

nghệ thực 

phẩm 

Khảo sát qui trình sản xuất 

nước uống sương sáo mủ 

trôm

Đỗ Bảo Ngọc Đặng Thị Yến Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

399 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng quy trình sản xuất 

cơm gạo tươi ăn liền.

Huỳnh Trúc Giang
Nguyễn Hoàng 

Anh
Xây dựng quy trình sản xuất cơm gạo tươi ăn liền 

400 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Hoàn thiện quy trình sản 

xuất cơm gạo tươi ăn liền.

Ngụy Trần 

Hồng
Ân

Nguyễn Hoàng 

Anh
Xây dựng quy trình sản xuất cơm gạo tươi ăn liền 

401 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất cơm gạo cám mỏng 

ăn liền có bổ sung chà 

bông

Phạm Thị 

Tuyết
Ngân

Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất cơm cám mỏng ăn 

liền quy mô phòng thí nghiệm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

402 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất cơm gạo cám mỏng 

ăn liền có bổ sung rong 

biển

Trần Anh Huy
Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất cơm cám mỏng ăn 

liền quy mô phòng thí nghiệm

403 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất cơm gạo cám mỏng 

ăn liền có bổ sung mè

Lê Thị 

Phương 
Thảo

Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất cơm cám mỏng ăn 

liền quy mô phòng thí nghiệm

404 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mì gấc dinh dưỡng

Nguyễn Thị 

Kim 
Nhi

Nguyễn Hoàng 

Anh
Xây dựng quy trình sản xuất mì sợi dinh dưỡng

405 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mì đậu biếc dinh 

dưỡng

Lê Hoàng Cát Tiên
Nguyễn Hoàng 

Anh
Xây dựng quy trình sản xuất mì sợi dinh dưỡng

406 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất mì khoai mỡ dinh 

dưỡng

Phạm Lưu 

Thuỷ 
Trinh

Nguyễn Hoàng 

Anh
Xây dựng quy trình sản xuất mì sợi dinh dưỡng



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

407 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất bánh bông lan táo, 

sữa chua.

Lâm Kiến                                         Tường
Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất bông lan táo, sữa 

chua.

408 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Hoàn thiện quy trình quy 

trình sản xuất dầu dừa quy 

mô phòng thí nghiệm

Nguyễn Thị 

Mỹ
Tiên

Nguyễn Hoàng 

Anh

Xây dựng quy trình sản xuất dầu dừa quy mô 

phòng thí nghiệm

409 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Đánh giá khả năng thu hồi 

calcium từ vỏ trứng bằng 

dịch lên men vi khuẩn 

lactic

Nguyễn Thị Hạnh Liêu Mỹ Đông
Đánh giá khả năng thu hồi calcium từ vỏ trứng của 

vi khuẩn lactic

410 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Đánh giá khả năng thu hồi 

calcium từ xương cá bằng 

vi sinh vật

Lê Thanh Tú Liêu Mỹ Đông
Đánh giá khả năng thu hồi calcium từ xương cá 

của vi sinh vật

411 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát quá trình trích ly 

alkaloid có trong cây rau 

mương (Ludwigia 

Hyssopifolia) 

Nguyễn Thị 

Thu 
An

Phạm Thị Thùy 

Dương

Xác định điều kiện trích ly phù hợp để thu nhận 

alkaloid từ cây rau mương (Ludwigia Hyssopifolia) 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

412 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy sản xuất 

trà túi lọc rau mương 

(Ludwigia Hyssopifolia) 

Bùi Thị Huệ
Phạm Thị Thùy 

Dương

Xây dựng quy trình sản xuất

Đánh giá chất lượng sản phẩm

413 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất tóp mỡ rim mắm mè 

chay

Trần Nhật Trường
Phạm Thị Thùy 

Dương

Xây dựng quy trình sản xuất

Đánh giá chất lượng sản phẩm

414 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm rau ngỗ ngâm giấm
Trần Thị Hiền Nương Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ trong quy trình 

sản xuất rau ngỗ ngâm giấm

415 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm rau ngỗ sấy

Nguyễn Thị 

Kiều 
Trang Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ trong quy trình 

sản xuất rau ngỗ sấy

416 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng bảng mô tả sản 

phẩm rau ngỗ sấy

Trần Thị 

Tuyết
Hồng Trần Chí Hải Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

417 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng bảng mô tả sản 

phẩm thanh long ruột đỏ 

sấy dẻo

Nguyễn Thị 

Thu 
Hà Trần Chí Hải Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm

418 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất snack từ hạt 

chôm chôm

Trần Hữu Phước Trần Chí Hải
Xác định được thông số công nghệ cho quá trình 

sản xuất snack từ hạt chôm chôm 

419 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình lên 

men sản xuất sữa chua cỏ 

lúa mì

Trần Minh Thái Trần Chí Hải
Xác định được các thông số công nghệ cho quá 

trình lên men sản phẩm sữa chua cỏ lúa mì

420 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu thông số công 

nghệ cho quá trình sấy tạo 

sản phẩm thanh long ruột 

đỏ sấy dẻo

Nguyễn Thiên Trang Trần Chí Hải
Xác định được thông số công nghệ cho quá trình 

sấy tạo sản phẩm thanh long ruột đỏ sấy dẻo

421 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận dịch chiết có 

khả năng kháng enzyme 

alpha amylase từ rau ngỗ 

với sự hỗ trợ của enzyme

Trần Lan Nhi Trần Chí Hải

Xác định được một số thông số công nghệ của quá 

trình sản xuất yogurt bổ sung chế phẩm 

polyphenol từ hạt bơ 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

422 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu ứng dụng chế 

phẩm màu chlorophyll từ 

bèo tấm vào sản phẩm 

thực phẩm 

Đinh Thị 

Thuý 
Hằng Trần Chí Hải

Xác định được liều lượng sử dụng và mức độ ổn 

định chất màu chlorophyll, xây dựng được tiêu 

chuẩn chất lượng cho sản phẩm chất màu và sản 

phẩm thực phẩm bổ sung chất màu chlorophyll từ 

bèo tấm

423 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận dịch chiết có 

khả năng kháng oxy hóa từ 

cây hoa hòe với sự hỗ trợ 

của vi sóng

Đỗ Thị Kim Anh Trần Chí Hải

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số cô 

nghệ tối ưu cho quá trình trích ly thu nhận dịch 

chiết có khả năng kháng oxy hóa từ cây hoa hòe 

với sự hỗ trợ của vi sóng

424 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận dịch chiết có 

khả năng kháng oxy hóa từ 

cây hoa hòe với sự hỗ trợ 

của siêu âm

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Duyên Trần Chí Hải

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số cô 

nghệ tối ưu cho quá trình trích ly thu nhận dịch 

chiết có khả năng kháng oxy hóa từ cây hoa hòe 

với sự hỗ trợ của siêu âm

425 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng bảng mô tả sản 

phẩm côn trùng đóng hộp
Phạm Văn Đông Trần Chí Hải Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm

426 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

quá trình tiệt trùng  trong 

quy trình công nghệ sản 

xuất côn trùng đóng hộp

Trần Quang Chiến Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ của quá trình 

tiệt trùng trong quy trình sản xuất côn trùng đóng 

hộp



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

427 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận dịch chiết có 

khả năng kháng oxy hóa từ 

cây hoa hòe với sự hỗ trợ 

của enzyme

Vũ Thị Hằng Trần Chí Hải

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số cô 

nghệ tối ưu cho quá trình trích ly thu nhận dịch 

chiết có khả năng kháng oxy hóa từ cây hoa hòe 

với sự hỗ trợ của enzyme

428 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Đánh giá sự ổn định của 

chế phẩm curcumin trong 

điều kiện bảo quản

Phạm Huyền 

Thảo
Duyên Trần Chí Hải

Xác định được quy luật ảnh hưởng của điều kiện 

bảo quản lên hàm lượng và hoạt tính kháng oxy 

hóa của chế phẩm thu được

429 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận dịch chiết có 

khả năng kháng enzyme 

alpha amylase từ rau ngỗ 

với sự hỗ trợ của vi sóng

Lê Quốc Huy Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ tối ưu cho quá 

trình trích ly thu nhận dịch trích có khả năng 

kháng enzyme alpha amylase từ rau ngỗ với sự hỗ 

trợ của vi sóng

430 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình trích 

ly astaxathin từ vỏ tôm với 

sự hỗ trợ của siêu âm

Lê Hoài Diệu Trần Chí Hải

Xác định được thông số công nghệ tối ưu cho quá 

trình trích ly thu nhận dịch trích có khả năng 

kháng enzyme alpha amylase từ rau ngỗ với sự hỗ 

trợ của vi sóng

431 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng bảng mô tả sản 

phẩm trà túi lọc từ lá đu 

đủ đực

Đào Thị 

Diễm 
Hằng Trần Chí Hải

Xác được được quy luật ảnh hưởng và thông số 

công nghệ phù hợp cho quá trình trích ly 

astaxanthin từ vỏ tôm với sự hỗ trợ của siêu âm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

432 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận dịch cỏ lúa mì 

có hoạt tính kháng oxy 

hóa với sự hỗ trợ của 

enzyme

Võ Thị Mai Khanh Trần Chí Hải Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm

433 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng được bảng mô 

tả sản phẩm

Nguyễn 

Ngọc Phương 
Thảo Trần Chí Hải Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm

434 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây Dựng Quy Trình Truy 

Xuất Nguồn Gốc Sản 

Phẩm Mì Gói Công Ty 

TNHH MTV TM Và DV 

Thiên Nga

Đinh Thị Trà My Mạc Xuân Hòa
Xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

mì gói.

435 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng hệ thống an toàn 

thực phẩm theo tiêu chuẩn 

HACCP cho bếp ăn công 

nghiệp tại Trung tâm hội 

nghị tiệc cưới The 

Valentine's.

Nguyễn Thị 

Trúc 
Tuyền Mạc Xuân Hòa

Xây dựng hệ thống chất lượng và thiết kế quy 

trình,...

436 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng Hệ thống đảm 

bảo chất lượng an toàn 

thực phẩm Halal cho quy 

trình sản xuất Tôm 

Tempura. 

Ngô Xuân Mai Mạc Xuân Hòa

Xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn 

thực phẩm Halal cho quy trình sản xuất Tôm 

Tempura.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

437 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng hệ thống truy 

xuất nguồn gốc cho sản 

phẩm xúc xích heo tiệt 

trùng.

Đoàn Thảo Ngân Mạc Xuân Hòa
Xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc cho sản 

phẩm xúc xích heo tiệt trùng

438 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xác định các hệ số động 

học cho quá trình trích ly 

Betacyanin từ vỏ quả 

thanh long với sự hỗ trợ 

của emzyme viscozyme

Nông Thị Hạnh Mạc Xuân Hòa

Xác định các hệ số động học cho quá trình trích ly 

Betacyanin từ vỏ quả thanh long với sự hỗ trợ của 

emzyme viscozyme

439 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xác định các hệ số động 

học cho quá trình trích ly 

Beta-cyanin từ vỏ quả 

thanh long với sự hỗ trợ 

của emzyme cellulase

Nguyễn 

Dương Ngọc 
Thịnh Mạc Xuân Hòa

Xác định các hệ số động học cho quá trình trích ly 

Beta-cyanin từ vỏ quả thanh long với sự hỗ trợ của 

emzyme cellulase

440 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng quy trình truy 

xuất nguồn gốc cho sản 

phẩm nước dưa hấu hạt é

Nguyễn Thị 

Thanh 
Diệu Mạc Xuân Hòa

Xây dựng hệ  thống truy xuất dữ liệu nguồn gốc 

cho sản phẩm nước dưa hấu hạt é.

441 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng hệ thống quản 

lý an toàn thực phẩm theo 

brc cho quy trình sản xuất 

sản phẩm mì ăn liền

Trần Thị 

Thanh 
Huệ Mạc Xuân Hòa

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

theo brc cho sản phẩm mì ăn liền



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

442 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xác định các hệ số động 

học cho quá trình trích ly 

Betacyanin từ vỏ quả 

thanh long với sự hỗ trợ 

của emzyme pectinase

Ngô Bách Hợp Mạc Xuân Hòa

Xác định các hệ số động học cho quá trình trích ly 

Betacyanin từ vỏ quả thanh long với sự hỗ trợ của 

emzyme pectinase

443 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu phát triển 

thạch rau câu có bổ sung 

màu tự nhiên từ vỏ thanh 

long: Nghiên cứu phát 

triển công thức sản phẩm

Huỳnh Thị 

Mỹ 
Hằng Mạc Xuân Hòa

Phát triển công thức

Xây dựng quá trình sản xuất thạch

Đánh giá quá trình ổn định của sản phẩm

444 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu phát triển 

thạch rau câu có bổ sung 

màu tự nhiên từ vỏ thanh 

long: Nghiên cứu xây 

dựng quy trình sản xuất

Lê Thị Minh Sử Mạc Xuân Hòa

Phát triển công thức

Xây dựng quá trình sản xuất thạch

Đánh giá quá trình ổn định của sản phẩm

445 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sản phẩm pate chay- 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng

 Phan Lạc Bình
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

pate chay.

446 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước dừa kefir có bổ 

sung nha đam - Khảo sát 

các yếu tố ảnh hưởng

 Võ Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất  

nước dừa kefir có bổ sung nha đam  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

447 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước dừa kefir có bổ 

sung nha đam - Hoàn thiện 

quy trình

 Võ Thị Kim Thùy
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Hoàn thiện quy trình sản xuất nước dừa kefir có 

bổ sung nha đam

448 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất trà gạo lứt 

đậu đen xanh lòng hạt chia 

- Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng

 Trương 

Huỳnh
Duyên

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất trà 

gạo lứt đậu đen xanh lòng hạt chia   

449 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát yếu tố ảnh hưởng 

đến sản xuất sữa chua hoa 

quả xoài nho - Khảo sát 

các yếu tố ảnh hưởng

 Võ Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất sữa chua 

hoa quả xoài nho

450 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất xuất mứt 

đông dừa nước – Khảo sát 

các yếu tố ảnh hưởng

 Mai Công Đỉnh
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất mứt 

đông dừa nước. 

451 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sản phẩm pate chay - 

Hoàn thiện quy trình

 Lê Đỗ Minh Hùng
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm 

pate chay.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

452 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng sản xuất trà hoa đu 

đủ thảo mộc đóng chai

Nguyễn Ngọc Lan
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm trà hoa đu 

đủ dạng uống và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất trà hoa đu đủ thảo mộc 

dạng uống

453 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sản xuất sản phẩm 

sữa chua mè đen - Khảo 

sát các yếu tố ảnh hưởng

Nguyễn Thị 

Trường 
Viên

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

sữa chua xoài mè đen

454 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát quy trình sản 

xuất cơm cháy chà bông 

nấm kim châm

 Dương Thị 

Thu 
Liên

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm

 Cơm cháy chà bông nấm kim châm

455 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất trà gạo lứt 

đậu đen xanh lòng hạt chia 

- Hoàn thiện quy trình

 Trần Thị Quế Xuân
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Hoàn thiện quy trình sản xuất trà gạo lứt đậu đen 

xanh lòng hạt chia  

456 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sản xuất sản phẩm 

natto đậu nành - Hoàn 

thiện quy trình

Nguyễn 

Công Minh 
Thy

Nguyễn Thị Hải 

Hòa
Hoàn thiện quy trình sản xuất natto đậu nành



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

457 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sản xuất sản phẩm 

sữa chua mè đen - Hoàn 

thiện quy trình

Lê Thị Ngọc Lụa
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Hoàn thiện quy trình sản xuất sữa chua xoài mè 

đen

458 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất xuất mứt 

đông dừa nước – Hoàn 

thiện quy trình sản xuất 

mứt đông dừa nước.

 Phạm Thị 

Ngọc 
Lan

Nguyễn Thị Hải 

Hòa
Hoàn thiện quy trình sản xuất mứt đông dừa nước.

459 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát yếu tố ảnh hưởng 

đến sản xuất sữa chua hoa 

quả xoài nho- Hoàn thiện 

quy trình

 Võ Thị 

Phương 
Nguyên

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

- Hoàn thiện quy trình sản xuất sữa chua hoa quả 

xoài nho

460 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu sản xuất Kefir 

nước –  soda vị trái cây - 

Hoàn thiện sản phẩm

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Linh

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Hoàn thiện quy trình sản xuất Kefir nước –  soda 

vị trái cây.

461 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng sản xuất trà hoa đu 

đủ thảo mộc dạng túi lọc

Trần Thị Duyên
Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Hoàn thiện quy trình sản xuất trà hoa đu đủ thảo 

mộc dạng túi lọc và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất trà hoa đu đủ thảo mộc 

dạng túi lọc.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

462 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu sản xuất Kefir 

nước –  soda vị trái cây - 

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng

Nguyễn Thị 

Kim 
Cương

Nguyễn Thị Hải 

Hòa

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất Kefir 

nước –  soda vị trái cây.

463 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất Probiotic từ vỏ chanh 

lên men

Phí Nguyễn 

Phương
Bắc

Nguyễn Thị Thu 

Huyền
Thu được lợi khuẩn Probiotic từ vỏ chanh lên men

464 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất Probiotic từ vỏ chanh 

lên men

Vũ Thị Đào
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Hoàn thiện quy trình sản xuất Probiotic từ vỏ 

chanh lên men

465 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất trà xanh 

chanh muối gừng

Võ Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

-Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng được quy 

trình công nghệ sản xuất trà xanh chanh muối 

gừng.

466 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất trà xanh 

chanh muối gừng

Nguyễn Thị 

Phương
Linh

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Hoàn chỉnh được quy trình công nghệ sản xuất 

trà xanh chanh muối gừng.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

467 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất bánh quy 

trứng muối hạt mè

Trần Thị 

Thanh
Tâm

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

bánh quy trứng muối hạt mè

468 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất bánh quy 

trứng muối hạt mè

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Sen

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Hoàn thiện được quy trình sản xuất bánh quy trứng 

muối hạt mè

469 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất trà túi lọc 

hoa hòe

Lưu Vũ 

Ngọc Lam
Lam

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

kẹo tinh nghệ mật ong vị chanh dây

470 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất trà túi lọc 

hoa hòe

Huỳnh Thúy Ngân
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất kẹo tinh nghệ 

mật ong vị chanh dây

471 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất bánh mì gấc 

nhân dứa

Nguyễn Thị 

Mai      
 Anh        

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

bánh mì gấc nhân dứa.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

472 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất bánh mì gấc 

nhân dứa

Trần Thị 

Thúy 
Ái   

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất bánh mì gấc 

nhân dứa.

473 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất sản phẩm 

bánh bông lan chuối

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Hà

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Tìm được các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản 

xuất sản phẩm bánh bông lan chuối

474 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất sản phẩm 

bánh bông lan chuối

Trần Nguyễn 

Huyền   
Trân

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm 

bánh bông lan chuối

475 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất bánh 

pancake làm từ buttermilk

Lê Thị Thúy  Huỳnh
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

bánh pancake làm từ buttermilk

476 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất bánh 

pancake làm từ buttermilk

Nguyễn Thị 

Như 
Huỳnh

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất bánh pancake 

làm từ buttermilk. 



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

477 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất trà túi lọc 

hoa hòe

Lê Thị Hồng  Huệ
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

trà túi lọc hoa hòe

478 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất trà túi lọc 

hoa hòe

Đậu Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất trà túi lọc 

hoa hòe

479 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất thịt heo sấy 

khô

Nguyễn Thị 

Kiều           
Duyên

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất thịt 

heo sấy khô. Hoàn thiện quy trình sản xuất thịt heo 

sấy khô

480 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Quy trình sản xuất rượu 

vang thanh long nho

Bùi Thị 

Quyền
Diệu

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất  rượu 

vang thanh long nho

481 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Quy trình sản xuất rượu 

vang thanh long nho

Vũ Ngọc 

Dương     
Linh

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Hoàn thiện quy trình sản xuất  rượu vang thanh 

long nho



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

482 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất rượu vang  nho tự 

nhiên (Natural Wine)

 Dương 

Thanh 
Long

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất ượu 

vang  nho tự nhiên (Natural Wine)

- Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm ượu 

vang  nho tự nhiên (Natural Wine)

483 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Hoàn thiện quá trình 

nghiên cứu sản xuất gói 

gia vị lẩu  Bulgogi

Lương Thị 

Thúy 
Ngân

Phan Thị Hồng 

Liên

Sản xuất được gia vị lẩu Bulgogi từ nguyên liệu 

trong nước

484 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Hoàn thiện quá trình 

nghiên cứu sản xuất nước 

sốt gà

Nguyễn Thị 

Thái
Thảo

Phan Thị Hồng 

Liên

Sản xuất được  nước sốt gà từ nguyên liệu trong 

nước

485 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu sản xuất nước 

sốt chanh dây

Đỗ Thị 

Phương 
Thảo

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được  nước sốt chanh dây

486 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu sản xuất nước 

xoài lên men

Nguyễn 

Quỳnh 
Vy

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được nước xoài lên men



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

487 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu sản xuất nước 

dứa lên men
Lê Thị Thu Hà

Phan Thị Hồng 

Liên
Sản xuất được nước dứa lên men

488 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Đánh giá tình hình nhiễm 

nấm mốc sinh độc tố trên 

lúa, gạo trước và sau thu 

hoạch bằng phương pháp 

không rửa hạt của một số 

hộ nông dân tại xã Hòa 

Bình huyện Chợ Mới tỉnh 

An Giang vụ Đông Xuân 

và Thu Đông năm 2019.

Nguyễn Thùy Trang
Phan Thị Kim 

Liên

Đánh giá tình trạng nhiễm nấm mốc trên lúa, gạo ở 

các giai đoạn trước và sau khi thu hoạch bằng 

phương pháp không rửa hạt của một số hộ nông 

dân tại xã Hòa Bình huyện Chợ Mới tỉnh An 

Giang vụ Đông Xuân và Thu Đông năm 2018-

2019.

489 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Mô hình hóa sự ảnh hưởng 

của các yếu tố nhiệt độ, 

hoạt độ nước, tinh dầu sả 

chanh và quế lên sự sinh 

trưởng của chủng A. 

flavus, F. napiforme và F. 

proliferatum ứng dụng 

trong bảo quản bắp

Nguyễn Tài Nguyên
Phan Thị Kim 

Liên

Xây dựng đựơc mô hình dự đoán về tốc độ tăng 

trưởng của  chủng A. flavus, F. napiforme và F. 

proliferatum  dựa trên các yếu tố nhiệt độ và hoạt 

độ nước. Đánh giá khả năng kháng nấm của tinh 

dầu sả và quế lên tốc độ tăng trưởng của chủng A. 

flavus, F. napiforme và F. proliferatum ở khoảng 

nhiệt độ tối ưu. Ứng dụng trong bảo quản bắp.  



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

490 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Đánh giá tình hình nhiễm 

nấm mốc sinh độc tố trên 

lúa gạo trước và sau thu 

hoạch ở một số hộ nông 

dân hợp tác sản xuất tại 

Công Ty TNHH MTV 

Nông Nghiệp Cờ Đỏ, xã 

Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ, 

tỉnh Cần Thơ năm 2019.

Đào Ngọc 

Thanh 
Tuyền

Phan Thị Kim 

Liên

Đánh giá tình hình nhiễm nấm mốc sinh độc tố 

trên lúa gạo trước và sau thu hoạch trong quá trình 

sản xuất năm 2019.

491 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Đánh giá tình hình nhiễm 

nấm mốc sinh độc tố trên 

lúa gạo ở các giai đoạn 

khác nhau của hai mùa vụ 

trong quá trình sản xuất tại 

một số hộ dân ở Chợ Mới, 

An Giang năm 2019

bằng phương pháp rửa hạt.

Đặng Thị 

Anh 
Thư

Phan Thị Kim 

Liên

Xác định tỷ lệ và nguyên nhân nhiễm nấm mốc và 

có khả năng sinh độc tố nấm mốc trên lúa gạo ở 

các giai đoạn khác nhau của hai mùa vụ trước và 

sau thu hoạch ở các hộ dân và công ty TNHH 

giống cây trồng Chợ Mới tại xã Long Điền A, 

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang năm 2019.

492 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát qui trình sản xuất 

nước uống sương sâm 

thạch dừa

Lê Đăng 

Quốc
Bảo Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

493 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát qui trình sản xuất 

nước uống sương sâm 

đười ươi

Lê Thanh Nhàn Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

494 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước uống sương sáo 

thạch dừa

Nguyễn Thị 

Kim
Oanh Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

495 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát qui trình sản xuất 

nước mủ trôm hạt chia 

đóng chai

Nguyễn Thị 

Ngọc
Nga Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

496 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến qui trình sản 

xuất nước chanh đào đóng 

chai

Nguyễn 

Huỳnh Sơn
Ca Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

497 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất nước chanh 

đào đóng chai

Nguyễn Thị 

Thanh 
Thảo Đỗ Vĩnh Long Xác định được các thông số kỹ thuật của qui trình

498 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu sản xuất thử 

nghiệm chlorophyll tan 

trong nước từ bèo tấm

Đặng Thị 

Tuyết 
Dung

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được một số thông số công nghệ trong 

quy trình sản xuất chlorophyll tan trong nước từ 

bèo tấm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

499 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm sữa gấc đóng lon
Hà Triệu Vy

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được một số thông số công nghệ cho quy 

trình sản xuất sữa gấc đóng lon

500 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Ảnh hưởng của một số 

thông số công nghệ trong 

quá trình sấy đối lưu tạo 

sản phẩm trà túi lọc lá sen

Huỳnh Ngọc 

Thanh
Tuyền

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số 

công nghệ cho quá trình sấy đối lưu tạo sản phẩm 

trà túi lọc từ lá sen

501 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Ảnh hưởng của một số 

thông số công nghệ trong 

quá trình sấy đối lưu tạo 

sản phẩm trà túi lọc từ lá 

đu đủ đực

Lê Nguyễn 

Trung 
Trực

Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số 

công nghệ cho quá trình sấy đối lưu tạo sản phẩm 

trà túi lọc từ lá đu đủ

502 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Đánh giá sự ổn định của 

chế phẩm chlorophyll tan 

trong nước từ bèo tấm 

Ngô Thị Bảo Y
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng của điều kiện 

bảo quản lên chất lượng của chlorophyll tan trong 

nước từ bèo tấm

503 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Ảnh hưởng của một số 

thông số công nghệ trong 

quá trình sấy đối lưu tạo 

sản phẩm trà túi lọc từ hoa 

đu đủ đực

Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số 

công nghệ cho quá trình sấy đối lưu tạo sản phẩm 

trà túi lọc từ hoa đu đủ đực



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

504 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Đánh giá sự thay đổi chất 

lượng của sản phẩm trà túi 

lọc lá sen trong quá trình 

bảo quản

Mai Cẩm Tuyên
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng của điều kiện 

bảo quản lên chất lượng sản phẩm trà túi lọc lá sen

505 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng bảng mô tả sản 

phẩm rau ngỗ ngâm giấm
Huỳnh Nhật Trường

Nguyễn Lê Ánh 

Minh
Xây dựng được bảng mô tả sản phẩm

506 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình trích 

ly thu nhận các hợp chất 

sinh học từ lá đu đủ với sự 

hỗ trợ của vi sóng

Lê Thị Huyền Trân
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được các thông số công nghệ cho quá 

trình trích ly thu nhận các hợp chất sinh học từ lá 

đu đủ với sự hỗ trợ của vi sóng 

507 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quá trình xử 

lý curcumin bằng chế 

phẩm enzyme maltogenic 

amylase

Hàn Duy Khang
Nguyễn Lê Ánh 

Minh

Xác định được quy luật ảnh hưởng và thông số 

công nghệ phù hợp cho quá trình xử lý curcumin 

bằng chế phẩm enzyme maltogenic amylase

508 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất  và đánh giá 

chất lượng sản phẩm nước 

uống từ trái Thanh Long 

có gas

Hồ Thị 

Quỳnh 
Mai Phạm Văn Thịnh

Xác định được các thông số tối ưu của quy trình 

sản xuất nước giải khát từ trái thanh long ruột đỏ 

giúp giữ lại cao nhất các hoạt chất có hoạt chất 

sinh học (vitamin, anthoxianin, polyphenol…)



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

509 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước chanh dây

Nguyễn Trần 

Thái
Ni Hà Thị Thanh Nga

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu dồi dào trong 

nước để tạo nên sản phẩm ở dạng bột có thời gian 

bảo quản lâu, sử dụng như một loại phẩm màu tự 

nhiên, an toàn trong sản xuất.

Hoàn thiện quy trình sản xuất bột chanh dây với 

hàm mục tiêu là hiệu suất thu hồi chất khô và giá 

trị cảm quan của sản phẩm.

510 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng hệ thống ISO 

22000 cho nhà máy sản 

xuất Nước ép cam Vinut 

của Công ty TNHH Kinh 

doanh Thực phẩm Năm 

Sao

Lê Vỉnh Xuyên Đỗ Thị Lan Nhi

Xây dựng các yêu cầu chính của ISO 22000:2018 

nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho sản phẩm Nước ép cam Vinut của nhà 

máy

511 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng hệ thống ISO 

22000 cho nhà máy sản 

xuất sữa đậu nành của 

Công ty TNHH Kinh 

doanh Thực phẩm Năm 

Sao

Nguyễn Thị 

Huỳnh 
Như Đỗ Thị Lan Nhi

Xây dựng các yêu cầu chính của ISO 22000: 2018 

nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho sản phẩm sữa đậu nành của nhà máy

512 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng hệ thống ISO 

22000: 2018 cho nhà máy 

sản xuất nước dừa đóng 

lon của Công ty TNHH 

KINH DOANH THỰC 

PHẨM NĂM SAO

Nguyễn 

Ngọc Yến 
Nhi Đỗ Thị Lan Nhi

Xây dựng các yêu cầu chính của ISO 22000: 2018 

nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho sản phẩm nước dừa đóng lon của nhà 

máy.

513 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng hệ thống ISO 

22000 cho nhà máy sản 

xuất nước giải khát không 

cồn chanh xả mật ong của 

công ty TNHH KINH 

DOANH THỰC PHẨM 

NĂM SAO

Bùi Hoàng 

Hạnh 
Trâm Đỗ Thị Lan Nhi

Xây dựng các yêu cầu chính của ISO 22000:2018 

nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho sản phẩm nước giải khát không cồn 

chanh xả mật ong của nhà máy.



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

514 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng hệ thống ISO 

22000 cho quy trình sản 

xuất nước Yến Nha đam 

đóng chai của Công ty 

TNHH KINH DOANH 

THỰC PHẨM NĂM SAO

Lưu Thị Minh Tú Đỗ Thị Lan Nhi

Xây dựng các yêu cần chính của ISO 22000: 2018 

nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho sản phẩm nước Yến Nha đam đóng chai 

của nhà máy.

515 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Phát triển hệ thống ISO 

22000 cho nhà máy sản 

xuất cháo yến của công ty 

TNHH NICHIETSU

Nguyễn Thị 

Anh 
Thùy Đỗ Thị Lan Nhi

Xây dựng được các yêu cầu chính của ISO 22000 

nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản 

phẩm cháo yến của nhà máy

516 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát người tiêu dùng 

về sản phẩm Rau quả trái 

cây (sản phẩm, nhu cầu, 

thị hiếu, hành vi, thói 

quen...) tại quận Tân Bình

Trần Thị Mỹ Dung Đỗ Thị Lan Nhi

Nghiên cứu thói quen, hành vi và các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự lựa chọn của người tiêu dùng cho 

nhóm sản phẩm Rau quả - Trái cây

517 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng hệ thống quản 

lý an toàn thực phẩm 

FSSC 22000 cho quy trình 

sản xuất xúc xích thanh 

trùng  của Công Ty Cổ 

Phần Chăn Nuôi C.P Việt 

Nam chi nhánh 3 tại thành 

phố Hồ Chí Minh

Nguyễn 

Thạch 
Thảo Đỗ Thị Lan Nhi

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

FSSC 22000 cho quy trình sản xuất xúc xích thanh 

trùng  của Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt 

Nam chi nhánh 3 tại thành phố Hồ Chí Minh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

518 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến sản xuất 

Kombucha vị dưa hấu

Kiều Thị 

Minh 
Khánh

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến quy 

trình công nghệ sản xuất Kombucha vị dưa hấu

519 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất Kombucha 

vị dưa hấu

Mai Kim Ngân
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 

Kombucha vị dưa hấu

520 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến sản xuất  

Kombucha vị nho

Trần Thị Mỹ  Giang
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến quy 

trình công nghệ sản xuất kombucha vị nho

521 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất Kombucha 

vị nho

Dương Thị 

Thu 
Thương

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất 

Kombucha vị nho

522 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát quy trình sản 

xuất sản phẩm lên men 

Tempeh

Vũ Ngọc Bảo Châu 
Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

sản phẩm lên men Tempeh



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

523 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất sản phẩm 

lên men Tempeh

 Nguyễn 

Phương       
Tính

Hoàng Thị Ngọc 

Nhơn

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất đen sản 

phẩm lên men Tempeh.

524 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu QTCN sản 

xuất kẹo nuogat chocolate 

đen

Nguyễn Văn Linh
Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất kẹo chocolate đen

525 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ  sản xuất bánh bông 

lan gấc chà bông

Nguyễn Thị 

Bạch 
Tuyết

Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức và quy trình công nghệ 

sản xuất bánh bông lan gấc chà bông

526 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất bánh quy 

chuối

Từ Bảo Nguyên
Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức sản xuất và quy trình 

công nghệ sản xuất bánh quy chuối

527 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất bánh quy 

chuối

Liêu Yến Phụng
Trần Thị Cúc 

Phương

Xây dựng được công thức sản xuất và quy trình 

công nghệ sản xuất bánh quy chuối



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

528 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm trái cây nhiệt đới
Nguyễn Minh Tiến

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm

529 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm mứt vỏ bưởi sấy dẻo
Hoàng Nhật Linh

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm

530 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm mứt vỏ thanh long 

sấy dẻo

Võ Thị Ý Diễm
Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm

531 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm mứt mãng cầu sấy 

dẻo

Hồ Hữu Vinh Hoa
Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm

532 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm mứt thơm sấy dẻo

Nguyễn Thị 

Thảo 
Nguyên

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

533 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu hoàn thiện sản 

phẩm mứt cà chua sấy dẻo

Nguyễn Thị 

Thi 
Dịu

Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
Hoàn thiện được quy trình sản xuất sản phẩm

534 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu qui trình sản 

xuất bánh cookies có bổ 

sung hạt hạnh nhân

Nguyễn Anh Hải Trần Quyết Thắng
Xây dựng qui trình sản xuất bánh cookies có bổ 

sung hạt hạnh nhân.

535 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu ứng dụng 

enzyme transglutaminase 

trong sản xuất giò lụa chay

Phạm Thị 

Ngọc
Duyên Trần Quyết Thắng

Tạo sản phẩm giò lụa chay có sử dụng enzyme 

transglutaminase.

536 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng quy trình sản 

xuất vỏ bánh cuốn chả giò 

từ bí đỏ

Nguyễn Thị 

Hồng 
Cẩm

Ngô Duy Anh 

Triết

Xây dựng được quy trình sản xuất vỏ bánh cuốn 

chả giò từ bí đỏ với các thông số kỹ thuật thích hợp

537 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất và đánh giá hoạt tính 

sinh học sản phẩm mầm 

hạt sen

Nguyễn 

Hoàng 
Dân

Ngô Duy Anh 

Triết

Xây dựng được quy trình sản xuất mầm hạt sen có 

hoạt tính sinh học



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

538 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Khảo sát, đánh giá thực 

trạng và đề xuất các bước 

xây dựng qui trình sản 

xuất nông nghiệp tốt theo 

tiêu chuẩn VietGAP (dưa 

leo, khổ qua) tại HTX 

Thạnh Phước, xã Hiệp 

Thạnh, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Nguyễn 

Quang
Hợp

Ngô Duy Anh 

Triết

Xây thành công trang trại sản xuất rau phù quả 

hợp với yêu cầu của Quy phạm thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt (VietGAP)

539 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất trà Kombucha đóng 

chai

Lê Lâm
Ngô Duy Anh 

Triết

Nghiên cứu được quy trình sản xuất trà Kombucha 

đóng chai thương phẩm

540 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa mầm gạo đóng 

chai

Lưu Hồng Phong
Ngô Duy Anh 

Triết

Nghiên cứu được quy trình sản xuất sữa mầm gạo 

đóng chai

541 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất nước giải khát trà đào 

cam sả 

Nguyễn Thị 

Diểm 
My Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm trà đào cam sả có lợi cho sức 

khỏe con người.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm trà đào cam sả .



Người hướng dẫn

Họ và tên
STT Khóa Ngành Tên đề tài

Họ và tên người thực 

hiện
Nội dung tóm tắt

542 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Xây dựng tiêu chuẩn sản 

phẩm nước giải khát trà 

đào cam sả 

Nguyễn 

Huỳnh Xuân 
Phương Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm trà đào cam sả có lợi cho sức 

khỏe con người.

Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm trà đào cam sả .

543 08

Đảm bảo 

chất 

lượng và 

An toàn 

thực phẩm

Nghiên cứu sản xuất mứt 

sơ ri xí muội
Huỳnh Minh Thông Đặng Thị Yến

Tạo ra sản phẩm hoàn thiện, bổ sung các chất dinh 

dưỡng cần thiết cho sức khỏe và cải tiến đa dạng 

hóa sản phẩm mứt sơ ri xí muội



STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học
Thời gian 

tổ chức
Địa điểm tổ chức

Số lượng 

đại biểu 

tham dự

1 Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến Pháp luật đối với sinh viên 9/11/2020 Lầu 3 Thư viện HUFI 50

1

Giám sát vi nhựa - một giải pháp thay thế mới góp phần đánh giá

mức độ ô nhiễm của các độc tố hữu cơ trong môi trường thủy quyển;

Seminar 2: Xu thế phát triển của khoa học phân tích và ứng dụng

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

4/22/2021

Trường Đại học Công

nghiệp Thực phẩm

TPHCM

Không giới 

hạn

2 Lễ tốt nghiệp sinh viên Khoa CNHH 22/4/2021 Hội trường C - HUFI 10

3 Quốc phòng - An ninh quốc phòng 11/4/2020 Hội trường C - HUFI 200

4 Quốc phòng - An ninh quốc phòng 12/13/2020 Hội trường C - HUFI 200

5 Nghiệm thu Chương trình đào tạo mở ngành Hóa phân tích 4/20/2021 Lầu C - tầng 3 - HUFI 20

6 Seminar môi trường - vật liệu xanh  20/04/2021 Hội trường C - HUFI 200

7
Giám sát vi nhựa - một giải pháp thay thế mới góp phần đánh giá 

mức độ ô nhiễm của các độc tố hữu cơ trong môi trường thủy quyển
4/22/2021 Hội trường C

Không giới 

hạn

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

H.  Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức



STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học
Thời gian 

tổ chức
Địa điểm tổ chức

Số lượng 

đại biểu 

tham dự

8 Lễ Tốt nghiệp sinh viên Khoa CNHH 4/26/2021 Hội trường C
Không giới 

hạn

9

Seminar 1: Giám sát vi nhựa - một giải pháp thay thế mới góp phần 

đánh giá mức độ ô nhiễm của các độc tố hữu cơ trong môi trường 

thủy quyển; Seminar 2: Xu thế phát triển của khoa học phân tích và 

ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

22/04/2021
HTC, Trường ĐH 

CNTP TPHCM
300

10

Seminar 1: Giám sát vi nhựa - một giải pháp thay thế mới góp phần 

đánh giá mức độ ô nhiễm của các độc tố hữu cơ trong môi trường 

thủy quyển; Seminar 2: Xu thế phát triển của khoa học phân tích và 

ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

4/22/2021

Hội trường C, Trường 

Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ 

Chí Minh

340

11
Future-Oriented industrial food production through tailor-made 

stabilization and recipe development
4/24/2021

Trung tâm Thư viện, 

Trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm 

TP.HCM

150

12
Hội thảo góp ý xây dựng Chương trình đào tạo hệ Đại học ngành Kỹ 

thuật hóa phân tích
1/30/2021

Trung tâm thư viện 

trường ĐH Công 

nghiệp thực phẩm Tp. 

HCM

20

13
Hội thảo góp ý xây dựng Chương trình đào tạo hệ Đại học ngành Kỹ 

thuật hóa phân tích
30/01/2021

Trung tâm thư viện, 

trường ĐHCN Thực 

phẩm Tp.HCM

20



STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học
Thời gian 

tổ chức
Địa điểm tổ chức

Số lượng 

đại biểu 

tham dự

14
Giám sát vi nhựa - một giải pháp thay thế mới góp phần đánh giá 

mức độ ô nhiễm của các độc tố hữu cơ trong môi trường thủy quyển
4/22/2021

Trường ĐH CNTP 

TPHCM
không giới hạn

15 Seminar chuyên đề 22/04/2021 Hội trường C 340

16
Hội thảo Đào tạo kỹ sư ngành công nghệ vật liệu theo nhu cầu của xã 

hội và doanh nghiệp.
1/24/2021

Lầu 3-TT thư viện 

(HUFI)
25

17 Thẩm định chương trình đào tạo ngành công nghệ vật liệu 2020 4/25/2021 Nhà C (HUFI) 15

18 Bảo vệ CTĐT Ngành Kỹ thuật Hóa Phân tích 4/1/2021

Tầng 3 - Khu C - 

Trường ĐH CNTP 

HCM

10

19 SEMINA chuyên đề (CNTP-CNMT) 22/04/2021 Hội trường C
Lớn hơn 20 

người

20 Tập huấn giảng dạy trực tuyến online 24/02/2021 Online không rõ

21 hợp bầu tham gia hội đồng trường 14/01/2021 Hội trường C không rõ

22 Thẩm định CTĐT ngành CNVL đại học  25/04/2021
Phòng hội đồng 

trường, tầng 3, nhà C
13



STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học
Thời gian 

tổ chức
Địa điểm tổ chức

Số lượng 

đại biểu 

tham dự

23 Hội thảo khoa học cấp khoa  07/2021

140, Lê Trọng Tấn, 

P.Tây Thạnh, Q.Tân 

Phú, TPHCM

40

24 Hội thảo nghiên cứu khoa học cấp khoa 8/31/2020
Trường ĐHCNTP, 

TP.HCM
32

25
Hội thảo khoa học cấp khoa, chủ đề "Phương pháp nghiên cứu khoa 

học và Quy trình công bố tạp chí quốc tế uy tín"
10/9/2020 C201-HUFI

GV khoa 

QTKD

26
Hội thảo hướng nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Quản 

trị kinh doanh
10/18/2020 F501-HUFI

Sinh viên năm 

cuối



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1

Nghiên cứu các giải 

pháp hiện thực hóa 

quyết định khởi 

nghiệp của sinh viên 

hai trường đại học 

thuộc Bộ Công 

thương tại TP.HCM

(Đề tài cấp trường)

Nguyễn Thị Tú Trinh 

Huỳnh Tuấn Linh
Không

9/2019-

9/2020

(Nghiệm 

thu 4/2021)

30 Triệu

Nghiên cứu về ý định khởi nghiệp và những yếu tố tác động 

đến ý định khởi nghiệp của sinh viên thông qua nghiên cứu 2 

trường đại học trên đại bàn TP.HCM thuộc Bộ Công thương 

quản lý. Kết quả đề tài cho thấy rõ những mặt tích cực và 

hạn chế trong quá trình khởi nghiệp của sinh viên để làm cơ 

sở đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hơn 

nữa hiệu quả hoạt động khởi nghiệp của sinh viên.

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Năm học 2021-2022

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

2. KHOA: CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

1

Nghiên cứu bộ 

chuyển đổi điện tử 

công suất trong hệ 

thống điện

Văn Tấn Lượng

(chủ nhiệm)

Lê Thành Tới

Đoàn Xuân Nam

Không

4/9/2019-

31/8/2020

(Nghiệm 

thu 4/ 2021)

47 Triệu

Cùng với sự phát triển công nghệ bán dẫn, các thiết bị điện tử 

công suất ngày càng được cải thiện về đặc tính đóng ngắt, 

nâng cao khả năng công suất và hiệu suất làm việc... Do đó, 

phạm vi ứng dụng của các thiết bị điện tử công suất ngày 

càng được mở rộng,  đặc biệt trong hệ thống điện như điều 

khiển động cơ, truyền tải điện DC, biến đổi công suất, hệ 

thống truyền tải AC linh hoạt (FACTS), bù công suất phản 

kháng, bộ lọc tích cực, biến đổi tần số....Trong đề tài này, mô 

hình thí nghiệm chuyển đổi điện tử công suất bao gồm bộ 

DC/AC và bộ AC/DC kết nối với nhau thông qua tụ DC đã 

được thiết kế, chế tạo. Ngoài ra, phương pháp điều chế độ 

rộng xung vector không gian đã được áp dụng và giải thuật 

điều khiển chuyển đổi điện tử công suất đã được thực hiện. 

Kết quả mô phỏng dùng Matlab/simulink và thực nghiệm đã 

được cung cấp nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của mô hình 

đề xuất. 

1

Quy trình công nghệ 

mạ niken trên kim 

loại nhôm

Trần Tấn Nhật
Viện Hóa 

học 

11/2018 

đến  3/2020
35 Triệu

Mạ một lớp Niken trên bề mặt kim loại nhôm; ứng dụng 

chống ăn mòn, mài mòn và trang trí.

3. KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

2

Tổng hợp vật liệu 

hấp thụ từ bùn đỏ và 

bã mía để xử lý khí 

H2S và CO2 trong 

nhiên liệu  Biogas.

Nguyễn Học Thắng

 Lê Thị Kim Anh

Ngô Vũ Hoàng Phước

Lâm Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Như Ý

Đại học 

Bách Khoa 

TPHCM

9/2016 đến 

11/ 2017
20 Triệu

Đã tạo thành công 12 mẫu vật liệu từ vật liệu bùn đỏ, bã mía 

và bentonite.

-	 Đã tiến hành thực hiện đo các đặc tính của nguyên liệu của 

bùn đỏ và bã mía như:

 độ ẩm, mất khi nung, hàm lượng kim loại nặng, thành phần 

cấu trúc.

-	Các mẫu vật liệu hấp phụ đều có khả năng hấp phụ khí H2S, 

nhưng mẫu hấp phụ cao nhất là 33422 với mức hấp phụ đạt 

86,9 mgS/g.

-	Các mẫu vật liệu hấp thụ H2S tốt nhất được khảo sát hấp 

phụ CO2, nhưng hầu như các mẫu đều có khả năng hấp phụ 

kém.

-	Đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá đặc tính của vật liệu 

thông qua các phương pháp như: BET, SEM, DTA-TG, 

FTIR, XRD.

3

Phát triển vật liệu 

đóng gói có tính 

kháng khuẩn và 

kháng nước trên cơ 

sở kết hợp PVA và 

chiết xuất tự nhiên

Bùi Thị Phương Quỳnh

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Ngọc Hòa

Trần Thị Trúc Lam 

Korea 

Institute of 

Science and 

Technology 

1/2020 đến 

12/ 2020
198 Triệu

Sản phẩm có khả năng ứng dụng vào bảo quản bánh mì 

sandwich, chuối và xoài.
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4

Nghiên cứu phản 

ứng tổng hợp 

organoflorine sử 

dụng xúc tác cơ kim.

Nguyễn Thị Hồng Anh

Trương Vũ Thanh

Nguyễn Hoàng Hưng

Nguyễn Xuân Truyền

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM

 9/2019

 đến 9/2020
45 triệu 

 Nghiên cứu phản ứng tổng hợp tạo organofluoride của xúc 

tác khung cơ kim tâm đồng Cu2(BPDC)2(BPY) sản phẩm 

chính là 2-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-indole, ngoài ra 

còn tổng hợp khảo sát các dẫn xuất khác để đối chiếu khả 

ănng phản ứng; phản ứng thực hiện với cơ chất là 2-phenyl 

indole, tác chất cho quá trình methyl flo hóa trực tiếp là 

trifluoromethyl, sử dụng xúc tác Cu2(BPDC)2(BPY) là xúc 

tác tâm đồng rẻ tiền hơn các xúc tác kim loại quí, phản ứng 

được thực hiện ở nhiệt độ phòng trong 12h cho hiệu suất đạt 

80%. Đây là điều kiện thực hiện êm dịu thân thiện với môi 

trường phù hợp xu hướng hóa học xanh.

5

Tổng hợp và đánh 

giá khả năng dẫn 

truyền thuốc của hạt 

nano chitosan/PLA-

PEG-PLA copolymer 

y sinh

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Huỳnh Bảo Long
Không

 9/2020 

đến 8/ 2021
45 Triệu Tạo hạt nano polymer y sinh dẫn truyền thuốc.

6

Nghiên cứu phương 

pháp cô đặc chân 

không dịch ép trái 

Khổ qua tươi 

(MOMORDICA 

CHARANTIA L.)

Võ Phạm Phương Trang

Đào Thanh Khê

Lê Thúy Nhung

Hoàng Văn Thảnh

Công ty 

Pháp Việt

tháng 

9/2019 đến 

tháng 

9/2021

40 Triệu

Dịch sau cô đặc nước ép trái khổ qua, ứng dụng làm nguyên 

liệu cho quá trình sấy tạo bột khổ qua hoặc làm phối liệu 

trong mỹ phẩm.
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7

Nghiên cứu chế tạo 

nguyên liệu tá dược 

từ phụ phẩm tinh bột 

của quá trình thủy 

phân protein hạt đậu 

xanh

Lê Thị Hồng Thúy

Đặng Văn Sử

Nguyễn Thị Lương

Lê Trương Cẩm Anh

Nguyễn Hoàng Nghĩa 

Trọng

Không
 8/2019 đến 

8/2020
60 Triệu

Tinh bột đậu xanh carboxymethyl, ứng dụng làm tá được độn 

trong thuốc viên nén.

8

Nghiên cứu tổng hợp 

vật liệu lai ghép từ 

phức nano vàng và 

dẫn xuất biến tính 

của cyclodextrin để 

làm chất mang mới 

cho thuốc

Đặng Chí Hiền

Nguyễn Cao Hiền

Viện CN 

Hóa học

12/2019 

đến  

12/2021

600 Triệu
Tổng hợp các hạt nano vàng lai ghép, ứng dụng mang thuốc 

trị ung thư.

9

Nghiên cứu tổng hợp 

các dẫn xuất 2-

pheylquinoxaline 

ứng dụng kháng 

khuân, kháng nấm 

Huỳnh Văn Tiến

Bùi Thu Hà
Không

 9/2020 đến 

8/2021
45 Triệu

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất 2-phenylquinoxaline, 

khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất tổng hợp được.

10

Nghiên cứu nâng cao 

độ bền nhiệt của 

nhựa epoxy bằng 

triphenyl photphate 

(TPP) và nanosilica 

ứng dụng trong sơn 

bảo vệ thép

Huỳnh Lê Huy Cường

Trương Thanh An

Huỳnh Bảo Long

không
 9/2020 đến 

8/2021
38 Triệu 

01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành có chỉ 

số ISSN thuộc HĐGS Nhà nước hoặc Tạp chí Khoa học 

Công nghệ và Thực phẩm.
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11

Nghiên cứu tổng hợp 

nano bạc có hoạt tính 

kháng khuẩn cao sử 

dụng dịch chiết vỏ 

quả cacao làm tác 

nhân khử

Bùi Thu Hà

Huỳnh Văn Tiến

Nguyễn Văn Hòa

Phạm Thị Yến Linh

Bùi Thị Như Quỳnh

Võ Thị Mỹ Nương

Nguyễn Trí

Viện Công 

nghệ Hóa 

học – Viện 

HLKH&CN

VN

 3/2021 đến  

 2/2022
35 Triệu

Nghiên cứu tổng hợp nano bạc có hoạt tính kháng khuẩn cao 

sử dụng dịch chiết vỏ quả cacao làm tác nhân khử.

12

Nghiên cứu tổng hợp 

vật liệu xúc tác 

quang compozit 

BiVO4/Ta2O5/g-

C3N4 nhằm ứng 

dụng xử lý các chất 

hữu cơ ô nhiễm trong 

môi trường nước.

Mai Hùng Thanh Tùng

Nguyễn Thị Diệu Cẩm

TS. Phạm 

Thanh Đồng

 9/2018 đến 

9/2019
40 Triệu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang compozit 

BiVO4/Ta2O5/g-C3N4 có hoạt tính xúc tác quang trong 

vùng ánh sáng khả kiến nhằm ứng dụng xử lý các chất hữu 

cơ ô nhiễm trong môi trường nước. 

13

Nghiên cứu khả năng 

xử lý chất màu hữu 

cơ và nước thải 

nhuộm vải bằng hệ 

xúc tác Fenton của 

vật liệu Fe-/SBA-15 

được tổng hợp từ tro 

trấu

Trần Hoài Lam Không
9/2020 đến 

 9/ 2021
40 Triệu

Nghiên cứu phản ứng phân hủy methyl orange trong dung 

dịch nước bằng hệ xúc tác fenton của vật liệu Fe-/SBA-15;

Nghiên  cứu  phản  ứng  phân  hủy  methylene  blue  trong  

dung dịch nước bằng fenton của vật liệu Fe-/SBA-15;

Đánh giá khả năng xử lý nước thải nhuộm vải (mẫu thật) của 

công ty dệt nhuộm Thành Công, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. 

HCM.;

Đề xuất quy trình xử lý chất màu hữu cơ đạt hiệu quả cao 

nhất.

4. KHOA: CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
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1

Đánh giá hàm lượng 

hợp chất thứ cấp 

trong sinh khối rễ bất 

định cây ba kích

Trịnh Thị Hương 

(chủ trì)

Nguyễn Minh Phương 

Nguyễn Phạm Hương 

Huyền

2019-2020
90 Triệu

Xác định được môi trường nuôi cấy tối ưu để thu nhận sinh 

khối rễ bất định cây ba kích. Xác định được hàm lượng hợp 

chất thứ cấp (polysaccharide, anthraquinon) trong sinh khối 

rễ bất định thu nhận được.

2

Xây dựng quy trình 

nhân nhanh sinh khối 

rễ bất định cây đảng 

sâm có giá trị dược 

liệu bằng phương 

pháp nuôi cấy 

bioreactor và nuôi 

cấy ngập chìm tạm 

thời

Trịnh Thị Hương (chủ 

trì), Nguyễn Minh 

Phương, Phạm Văn 

Lộc, Trần Thị Anh 

Thoa, Lại Đình Biên

2019-2020 788 Triệu

Xây dựng được quy trình nuôi cấy nhân nhanh sinh khối rễ 

bất định đảng sâm ở hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời và 

hệ thống bioreactor 3 lit, 30 lít.

4

Nghiên cứu khả năng 

sản xuất hợp chất thứ 

cấp của một số cây 

dược liệu trồng trong 

điều kiện thủy canh

Phạm Văn Lộc 

(chủ trì)

Trịnh Thị Hương

Trần Thị Anh Thoa

Lê Văn Phúc

Phạm Nguyễn Huy 

Phương

2019-2020 70 Triệu
Thiết kế nhà màng và hệ thống thủy canh nhỏ giọt tích hợp 

điều khiển tự động.
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5

Nghiên cứu tạo bột 

thực phẩm chức năng 

giàu probiotic từ 

chuối tiêu xanh

Nguyễn Thị Quỳnh Mai 

(chủ trì)

Đào Thị Mỹ Linh

Đỗ Thị Hoàn Tuyến

Liêu Mỹ Đông

2019-2020 45 Triệu
Tinh bột chuối LaBa và bột chức năng dạng tinh bột chuối 

bổ sung probiotic.

5. KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
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1

Hoàn thiện công 

nghệ và sản xuất thử 

nghiệm nước giải 

khát đóng lon từ cây 

sương sáo ( đã 

nghiệm thu)

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Nguyễn Thị Thảo Minh

Đặng Thị Yến

Đỗ Mai Nguyên Phương

Đinh Thị Hải Thuận

Ngô Duy Anh Triết

Trần Thị Hồng Cẩm

Trần Thị Thu Hương

Nguyễn Phú Đức

Đinh Thị Mận

Sinh viên:

Hà Đức Hải 

Huỳnh Phan Nhã Trúc 

Trần Thị Chi Mai 

Nguyễn Hữu Quyền

Phí Nguyễn Phương 

Bắc 

Phạm Đỗ Trà My

Đoàn Thị Hồng 

Lê Thanh Tú 

Đặng Thúy Mùi

Đỗ Thị Bích Quyên

1/2019 đến 

12/2020
1.2 Tỷ

1. Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng nước giải khát thảo mộc 

thiên nhiên ở một số vùng miền tại Việt Nam - Kết quả cho 

thấy: nước giải khát thảo mộc thiên nhiên nói chung, nước 

giải khát sương sáo nói riêng là mặt hàng có nhu cầu sử dụng 

cao, người tiêu dùng có mong muốn SP đa dạng hơn.

2. Hoàn thiện công nghệ,  xây dựng công thức SP nước giải 

khát sương sáo đóng lon cho 04 dòng SP: sương sáo mật 

ong, sương sáo hoa cúc, sương sáo đường nâu, sương sáo bí 

đao.

3. Xác định thời hạn sử dụng của SP nước giải khát sương 

sáo đóng lon là 12 tháng ở điều kiện thường. 

4. Thiết kế, xây dựng hồ sơ kỹ thuật hoàn chỉnh với các thiết 

bị chính, lập bản thuyết minh công nghệ và quy trình vận 

hành dây chuyền sản xuất nước giải khát đóng lon sương sáo 

quy mô pilot công suất 100 lit sản phẩm/giờ.

5. Phối hợp với công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Năm 

Sao sản xuất thành công được 1.800 lít nước sương sáo đạt 

tiêu chuẩn cơ sở.

6. Thiết kế bao bì, quảng bá, giới thiệu SP đến người tiêu 

dùng.

7. Biên soạn được hồ sơ để đào tạo công nghệ, kiểm nghiệm 

hướng dẫn vận hành thiết bị, dây chuyền sản xuất nước giải 

khát sương sáo đóng lon. Đào tạo được: 03 NV kỹ thuật 

công nghệ, 02 NV Kiểm tra giám sát chất lượng dây chuyền 

SX.
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2

Khai thác và ứng 

dụng tinh bột kháng 

tiêu từ củ khoai môn 

trong sản xuất thực 

phẩm low-carb (giữ 

lại)

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Đỗ Mai Nguyên Phương

Lê Minh Nghĩa (SV)

Ngô Thị Hoa (SV)

Trần Thị Mỹ Nhi (SV)

08/2019 

đến 12/2020
30 Triệu

` - Khảo sát một số thành phần hóa học của củ khoai môn 

(Đối với mẫu khoai môn sọ nguyên liệu dùng trong nghiên 

cứu): Hàm lượng ẩm (78,273±0,031%), hàm lượng tinh bột 

(74,362 ± 0,259%), hàm lượng protein (6,670 ± 0,078%), 

hàm lượng lipid (0,344 ± 0,020%) và hàm lượng tro (1,010 ± 

0,110%).

- Nghiên cứu quá trình khai thác tinh bột kháng tiêu từ củ 

khoai môn, xác định các thông số công nghệ phù hợp: Hàm 

lượng tinh bột kháng RS trong bột khoai môn có thể đạt giá 

trị cực đại ở một điều kiện công nghệ phù hợp. Chế độ sấy 

tạo bột làm giảm hàm lượng RS2 có sẵn trong nguyên liệu. 

Tuy nhiên, xử lý bột khoai môn bằng kỹ thuật hấp (gia nhiệt, 

ẩm) và làm lạnh theo nhiều chu kỳ liên tiếp đã làm tăng hàm 

lượng RS3 trong sản phẩm. Khi chế độ xử lý bột khoai môn 

là 120oC/ 90 phút, số chu kỳ xử lý nhiệt – làm lạnh là 16 thì 

hàm lượng RS trong hỗn hợp đạt 70.142±1,523 g/100g, cao 

gấp 1,59 lần so với bột khoai môn sau khi sấy.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thực phẩm low-

carb từ tinh bột kháng tiêu khoai môn: Đã hoàn thiện quy 

trình quy trình công nghệ sản xuất bánh quy thay thế một 

phần bột mì bằng bột khoai môn. Bánh quy thành phẩm có 

đặc tính cảm quan tốt, đạt được sự chấp nhận của người thử.



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

3

Nghiên cứu công 

nghệ sản xuất bột 

protein và peptide có 

hoạt tính chống oxi 

hóa, giảm đường 

huyết từ bèo 

Lemnoideae 

Trần Chí Hải

Đỗ Mai Nguyên Phương

Lê Thị Hồng Ánh

Cao Xuân Thủy

Hà Thị Thanh Nga

Dương Hữu Huy

Đinh Thị Hải Thuận

Nguyễn Phú Đức

Phan Thế Duy

Trần Thị Hồng Cẩm

Vũ Trung Anh

Nguyễn Ngô Tuấn 

Thành

Trần Quốc Trung

Trần Lê Anh Thư

01/2019 

đến 

12/2020)

840 Triệu

` 

- Đã tạo ra các sản phẩm như bột protein, bột peptide, thực 

phẩm bổ sung bột protein và thực phẩm chức nang từ bột 

peptide từ bèo Lemnoideae với khối lượng đạt yêu cầu và đạt 

các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm

- Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất bột protein và 

peptide từ bèo Lemnoideae quy mô 5000 g nguyên liệu/ngày

- Quy trình công nghệ ứng dụng bột protein và peptide từ 

bèo trong sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm

- Đào tạo 1 thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm và 

04 kỹ sư chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.

4

Nghiên cứu quy trình 

sản xuất chất màu 

chlorophyll từ bèo 

tấm  

Trần Chí Hải

Phạm Thị Mỹ Tiên

Hà Thị Thanh Nga

Tiêu Minh Huy

Trần Minh Thái

Phan Quang Khánh 

Nhật

12 tháng 

(01/2020 - 

12/2020)

80 Triệu

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất chất màu 

sodium copper chlorophyll từ bèo tấm năng suất đầu vào 1 

kg nguyên liệu bèo khô và xác định tiêu chuẩn chất lượng tự 

công bố cho sản phẩm

- Tạo ra sản phẩm chất màu chlorophyll hòa tan trong nước 

từ bèo tấm và chất màu chlorophyll hòa tan trong dầu

- Đào tạo 02 kỹ sư ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn 

thực phẩm



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

5

1) Đánh giá phơi 

nhiễm bụi cá nhân 

dựa trên nồng độ 

khối lượng và mật độ 

bụi theo phân bố 

kích thước hạt đối 

với nhóm người sử 

dụng xe máy ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh (giữ)

Dương Hữu Huy

Tô Thị Hiền

 ĐH Khoa 

học tự 

nhiên, CĐ 

Kỹ nghệ II

2020-2021 98 Triệu Bài báo quốc tế uy tín.

6

Chuyển giao kiến 

thức về quản lý Chất 

lượng & An toàn 

thực phẩm” theo tiêu 

chuẩn ISO 

22000:2018, FSSC 

22000 V.5.1 & 

HACCP Codex 

V.2020

Đỗ Thị Lan Nhi SGS 4 Tháng 43 Triệu

Chuyển giao kiến thức về quản lý Chất lượng & An toàn 

thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, FSSC 22000 

phiên bản 5.1 và HACCP phiên bản 2020 (là các phiên bản 

mới vừa ra đời) cho 2 doanh nghiệp dựa trên thực tế của DN.



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

7

Nghiên cứu hiệu quả 

và tác dụng bảo vệ 

của chất chống oxi 

hóa có nguồn gốc tự 

nhiên đối với dầu 

gấc, quá trình vi bao 

dầu gấc và các sản 

phẩm bổ sung bột 

gấc vi bao

ThS Nguyễn Thị Quỳnh 

Như

 ThS Đỗ Thị Lan Nhi

ThS Nguyễn Thị Thu 

Huyền

ThS Trần Đức Duy 

ThS Dương Thị Xuân 

Lợi

2019-2020 45 Triệu

1. Tối ưu hóa quá trình vi bao dầu gấc.

2. Ứng dụng dầu gấc vi bao nhằm thay thế phụ gia và màu 

trong lạp xưởng và nước cam.

8

Nghiên cứu hiệu quả 

và tác dụng bảo vệ 

của chất chống oxi 

hóa có nguồn gốc tự 

nhiên đối với dầu 

gấc, quá trình vi bao 

dầu gấc và các sản 

phẩm bổ sung bột 

gấc vi bao

ThS Nguyễn Thị Quỳnh 

Như

ThS Đỗ Thị Lan Nhi

ThS Nguyễn Thị Thu 

Huyền

ThS Trần Đức Duy 

ThS Dương Thị Xuân 

Lợi

2019-2020 45 Triệu

1. Tối ưu hóa quá trình vi bao dầu gấc.

2. Ứng dụng dầu gấc vi bao nhằm thay thế phụ gia và màu 

trong lạp xưởng và nước cam.

1

Ứng dụng Laser CO2 

cho Whisker & 

Handsand trong công 

nghệ Denim Wash 

ThS.Trang Huỳnh Đăng 

Khoa

ThS.Nguyễn Thị Thu 

Hiền

TS.Nguyễn Tuấn Anh

12 Tháng 20 triệu 

Phân tích những hạn chế khi dùng phương pháp thủ công 

trong Garment wash hàng Denim. 

- Ứng dụng laser CO2 nhiều cường độ, nhiều lần chiếu & 

thời gian chiếu cho whiskers & Handsand. 

- Đánh giá hiệu quả của phương pháp mới 

- Tạo ra sản phẩm hoàn thiện bằng phương pháp mới.

6.  KHOA: KHOA HỌC ỨNG DỤNG



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

2

Các tính chất nghiệm 

của các bài toán biên 

và phương trình vi 

tích phân phi tuyến

Nguyễn Thành Long 

(chủ nhiệm)

Lê Thị Phương Ngọc, 

Nguyễn Anh Triết

Phạm Hồng Danh

Nguyễn Hữu Nhân, 

Huỳnh Thị Hoàng 

Dung, Lê Hữu Kỳ Sơn

Võ Thị Tuyết Mai

24 Tháng 

(01/2020  

đến 

01/2021)

740 Triệu

Đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực giải tích phi tuyến, mà đối 

tượng cần tập trung khảo sát là các phương trình đạo hàm 

riêng phi tuyến và phương trình vi tích phân phi tuyến. Đây 

là những loại phương trình được nhiều nhà Toán học trong 

và ngoài nước quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây. 

Do tính ứng dụng, do bản chất toán học chứa đựng trong các 

kết quả mà những thành tựu đạt được từ các công trình này, 

cũng như từ các công trình trước đây kể cả các công trình 

đầu tiên mô tả các mô hình của vật lý, cơ học, … đã thúc đẩy 

sự phát triển các ý tưởng toán học trong nhiều lĩnh vực, làm 

nảy sinh nhiều phương pháp hữu hiệu đóng vai trò là những 

công cụ mạnh để giải quyết các bài toán. Nhiều bài toán biên 

phi tuyến với các dạng điều kiện biên cụ thể khác nhau đã và 

đang được nghiên cứu và hiển nhiên rằng khi xét đến các bài 

toán cụ thể thì còn nhiều dạng bài toán vẫn là "bài toán mở" - 

cần tiếp tục khảo sát. Thực tế cho thấy rằng, còn có rất nhiều 

dạng bài toán biên phi tuyến cho phương trình đạo hàm riêng 

mà không thể có một phương pháp chung nào để giải được 

tất cả các bài toán đó. Bằng cách lựa chọn các công cụ toán 

học thích hợp và mang tính đặc thù, ta cố gắng tìm kiếm càng 

nhiều càng tốt các thông tin về nghiệm.

7. KHOA: MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

1

Nghiên cứu loại bỏ 

dư lượng kháng sinh 

trong nước bằng quá 

trình ozon hóa với 

xúc tác quang nano 

tổ hợp TiO2/ZnO 

dưới vùng bức xạ tia 

UV

Ngô Thị Thanh Diễm

Nguyễn Lan Hương

Phan Quang Huy Hoàng

Trần Đức Thảo

Nguyễn Vũ Hoàng 

Phương Phùng Vũ Hiệp

Trong nước 

(Vườn ươm)

1 Năm
90 Triệu

Bài báo quốc tế, báo cáo thuyết minh, vật liệu nano tổ hợp 

TiO2/ZnO.

2

Nghiên cứu loại bỏ 

RHODAMINE B 

bằng quá trình 

FENTON dị thể với 

xúc tác xỉ sắt thải  

biến tính

Nguyễn Lan Hương

Ngô Quốc Nguyên

Trong nước 

(Hufi)
1 Năm 50 Triệu

01 Bài báo ISI, Q1, Báo cáo tổng kết, vật liệu xỉ sắt thải biến 

tính.

3

Nghiên cứu tận dụng 

xỉ thải kim loại từ 

quá trình luyện kim 

loại màu và luyện 

thép làm xúc tác cho 

ozon để xử lý nước 

thải giàu chất hữu cơ

Văn Hữu Tập

Nguyễn Lan Hương

Trần Thị Phả

Vũ Xuân Hòa

Phạm Minh Tân

 Kiều Quốc Lập

Đỗ Thị Vân Hương

Nguyễn Thị Tuyết

Trong nước 

(Nafosted)
3 Năm 822 Triệu

02 bài ISI, Q1, 01 bài trong nước, 02 Thạc sỹ tốt nghiệp, Báo 

cáo tổng kết.



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

4

Nghiên cứu tận dụng 

bùn thải phát sinh từ 

bể lắng sơ cấp của hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất giấy để chế 

tạo vật liệu hấp phụ 

chi phí thấp xử lý 

nguồn nước bị nhiễm 

crom (Cr6+) và 

amoni (NH4+)

Nguyễn Lan Hương

Văn Hữu Tập

Phạm Thị Phương Thùy

Lê Thái Hoàng

Bùi Mạnh Hà

Hồ Viết Thế

Trong nước 

(Nafosted)

2 Năm
856 triệu 3 bài ISI, Q1, 02 Thạc sỹ tốt nghiệp, Báo cáo tổng kết.

5

Nghiên cứu tổng hợp 

nhựa dễ phân hủy 

sinh học từ tinh bột 

khoai tây, bột bắp và 

bột mì

(ĐT cấp trường) 

Phạm Duy Thanh

Trần Minh Như

Phan Lê Lệ Hồng

Đỗ Thị Phương Tâm 

Trong nước

(ĐT cấp 

trường) 

2019-2020 15 triệu 1 bài báo khoa học, 1 báo cáo tổng kết.

6

Nghiên cứu ứng 

dụng đĩa quay sinh 

học kết hợp vi tảo 

Chlorella vulgaris để 

loại bỏ nitrate, 

amone và phosphate 

trong nước thải

(ĐT cấp trường)

Phạm Duy Thanh, 

Nguyễn Thị Kiều 

Phương, Lu Yến Vy 

Trong nước 2019-2021 15 triệu 1 bài báo khoa học, 1 báo cáo tổng kết đề tài.



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

1

Nghiên cứu động cơ 

thúc đẩy khách hàng 

đóng góp các truyền 

miệng điện tử về địa 

điểm ăn uống trên 

mạng xã hội tại TP 

HCM.

NCKH cấp trường

 Lê Thị Thanh Hà 

(Chủ nhiệm)

thành viên:  

Phạm Đình Tuân 

Võ Thanh Hiền       

Phạm Hùng

Không 2019-2020 20 Triệu

Ngày nay, người tiêu dùng thường chụp hình các món ăn và 

nhà hàng/quán ăn mà họ đến và đăng các hình ảnh này lên 

các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, hay Instagram 

để cho bạn bè hay người thân thấy những gì họ ăn. Việc chia 

sẻ các hoạt động hàng ngày trên các nền tảng trực tuyến là 

một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Nghiên cứu này 

đã khám phá và kiểm định mối quan hệ các nhân tố thúc đẩy 

hành vi đóng góp truyền miệng về các nhà hàng/quán ăn tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình được xây dựng dựa trên 

hai lý thuyết chính là Thuyết bản sắc xã hội và Thuyết phổ 

khuếch tán đổi mới. Để kiểm định 8 giả thuyết đặt ra, nhóm 

tác giả thu thập dữ liệu bằng phương pháp lấy mẫu quả bóng 

tuyết, với số lượng mẫu gồm 339 người tiêu dùng. Kết quả 

cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa các nhân tố kinh 

nghiệm ăn uống, dẫn dắt dư luận, phản ánh bản thân, nhu cầu 

sự độc đáo và hành vi đóng góp truyền miệng eWOM. Đóng 

góp mới của nghiên cứu này là tác giả đã tiếp cận eWOM 

theo hướng hành vi đóng góp thay vì đánh giá vai trò của 

eWOM tác động đến quyết định/ý định mua sản phẩm hay 

dịch vụ. Ý nghĩa của nghiên cứu được rút ra dựa trên kết quả 

nghiên cứu là định hướng cho các nghiên cứu về hành vi 

đóng góp trong tương lai. Hơn nữa, nghiên cứu còn cung cấp 

những hàm ý quản trị sâu sắc về chiến lược marketing trực 

tuyến cho các nhà hàng và quán ăn.

8. KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH 



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

3

Các nhân tố tác động 

đến sự tin tưởng của 

người học  vào các 

đánh giá trực tuyến 

về trung tâm ngoại 

ngữ tại TP.HCM

NCKH cấp trường

Nguyễn Thị Quỳnh 

Như, Nguyễn Lương 

Ngân

Lê Thị Thanh Hà

Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh

Quách Tố Trinh

Không 2020-2021 20 Triệu

Nghiên cứu này nhằm kiểm định mối quan hệ của các nhân 

tố tác động đến sự tin tưởng của người học vào các đánh giá 

trực tuyến về trung tâm ngoại ngữ tại TP.HCM. Mô hình 

được xây dựng dựa trên hai lý thuyết chính là Mô hình chấp 

nhận công nghệ và Thuyết sử dụng và hài lòng. Để kiểm 

định năm giả thuyết đặt ra, tác giả thu thập dữ liệu bằng 

phương pháp lấy mẫu thuận tiện, với số lượng mẫu gồm 421 

sinh viên. Kết quả cho thấy cả ba nhân tố là (1) Tính hữu ích; 

(2) Tính chân thật; (3) Thái độ với OPR đều có tác động tích 

cực đến Sự tin tưởng vào OPR. Bên cạnh đó, kết quả cũng 

cho thấy có hai nhân tố là (1) Tính hữu ích; (2) Tính chân 

thật đều có tác động tích cực đến Thái độ với OPR. Đóng 

góp mới của nghiên cứu này là tác giả đã kiểm định được các 

yếu tố ảnh hưởng đến thái độ với OPR và sự tin tưởng OPR. 

Ý nghĩa khoa học của đề tài giúp hoàn thiện lý thuyết về 

hành vi của khách hàng đối với OPR cũng như đóp góp vào 

hoàn thiện thang đo lường các khái niệm liên quan. Bên cạnh 

đó, nghiên cứu này cung cấp những ý nghĩa thực tiễn quan 

trọng giúp các nhà quản trị các trung tâm ngoại ngữ xây có 

thể dựng các chiến lược marketing hiệu quả hơn.



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

4

Đánh giá kỹ năng 

thích ứng biến đổi 

khí hậu trog sản xuất 

nông nghiệp của 

người Bến Tre

Chủ trì: 

TS. Huỳnh Văn Chẩn 

Thành viên: 

TS. Phạm Thanh Bình

Ths. Trần Văn Vậy

TS. Hoàng Hà

Ths. Trần Thị Thu Hiền

Ths. Phạm Thị Tâm

TS. Ngô Văn Thạo

TS. Phạm Huỳnh Minh 

Hùng; KS. Bùi Minh 

Tuấn

Ủy Ban 

nhân dân 

tỉnh Bến Tre

4/2019 đến  

9/2020
300 Triệu

Minh chúng những biện pháp thích ứng trong sản xuất nông 

nghiệp của người dân Bến Tre trong bối cảnh biền đổi khí 

hậu đang diễn ra như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi kỹ thuật canh tác 

và tìm kiếm các thông tin dự báo thởi tiết cụ thể trên địa bàn 

sinh sống và sản xuất.

5

Các nhân tố tác động 

đến giá trị thương 

hiệu trường Đại học 

Công nghiệp Thực 

phẩm TP.HCM

NCKH cấp trường

Nguyễn Thị Thanh Vân Không 12 Tháng 20 Triệu

Nghiên cứu nhằm đánh giá và đo lường mức độ tác động của 

các nhân tố đến giá trị thương hiệu trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Trên cơ sở đó đề xuất một số 

hàm ý quản trị nhằm xây dựng, phát triển và nâng cao giá trị 

thương hiệu nhà trường.

9. KHOA: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

1

Xây dựng định mức 

giá phí dịch vụ đào 

tạo Trường Đại học 

CNTP TP.HCM

Trần Phước Không 

9/2020 đến 

8/2021

(Đã nghiệm 

thu trong 

tháng 5)

95 Triệu  

Nội dung nghiên cứu, đề tài tập trung vào các nội dung sau:

- Cơ sở lý luận về chi phí đào tạo, phương pháp tính giá 

thành sản phẩm dịch vụ phổ biến trên thế giới và Việt Nam;

- Xác định giá thành dựa trên chi phí thực tế đào tạo trong 

thời gian 5 năm gần đây đối với sinh viên đại học tại Trường 

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM;

Kết quả:	

- Xây dựng bảng định mức giá dịch vụ đào tạo áp dụng cho 

sinh viên đại học tại Trường Đại học Công nghiệp Thực 

phẩm TP.HCM.

- Đề xuất các giải pháp tổ chức bộ máy kế toán để tập hợp và 

tính giá thành thực tế nhằm làm cơ sở xây dựng định mức giá 

phí dịch vụ đào tạo cho sinh viên đại học tại Trường Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

1

Thiết kế chế tạo bảng 

kế hoạch ĐAN có 

thể lập trình được 

trên máy đan len thủ 

công.

ThS Nguyễn Hữu Trí 

( chủ nhiệm)

Thành viên: 

TS. Nguyễn Ngọc Châu

ThS. Ngô Hoài Quang 

Trung

Không 12 Tháng 24 Triệu

01 Bài báo khoa học.

02 máy đan len.

Ứng ụng vào giảng dạy môn Kỹ thuật đan len.

10. KHOA: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG



STT

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ

Người chủ trì và các 

thành viên

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện

(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT 

2

Nghiên cứu ảnh 

hưởng một số tính 

chất cơ học của vải 

đến tính tạo dáng của 

vải may áo dài.

chủ nhiệm:

ThS Nguyễn Mai 

Thanh Thảo Thành 

viên: 

PGS-TS Huỳnh Văn Trí

ThS Lê Duy

Không 12 Tháng 20 Triệu

01 Bài báo khoa học.

02 thiết bị nghiên cứu độ rũ và nhàu kế Ứng dụng dạy các 

môn học công nghệ ngành công nghệ may.













































Ngày cấp Giá trị đến

1 Quản trị kinh doanh 5-8/11/2019 86%
Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 18/3/2020
Đạt 27/4/20 27/4/25

2 Công nghệ Kỹ thuật môi trường 8-9/10/2019 80%
Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 18/3/2020
Đạt 27/4/20 27/4/25

3 Công nghệ thông tin 5-8/11/2019 80%
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 18/3/2020
Đạt 27/4/20 27/4/25

4 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 5-8/11/2020 84%
Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 18/3/2020
Đạt 27/4/20 27/4/25

5 Kế toán 5-8/11/2021 90%
Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 18/3/2020
Đạt 27/4/20 27/4/25

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Năm học 2021-2022

K.Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

STT
Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương 

trình đào tạo

Thời điểm đánh giá 

ngoài

Kết quả đánh 

giá/ Công nhận
Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng giáo 

dục

Giấy chứng nhận/ Công nhận



K.Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục



STT

Tên các hoạt động 

kết nối và phục vụ 

cộng đồng

Người chủ trì và 

các thành viên

Đối tác trong 

nước và quốc tế

Thời gian 

thực hiện

Kinh phí 

thực hiện 

(VNĐ)

Tóm tắt kết quả hoạt động

1.1

Lớp ngắn hạn Ứng dụng

sinh học phân tử trong

chẩn đoán - khóa 5

Hồ Viết Thế 

(phụ trách)

Ngô Thị Kim Anh

Lại Đình Biên 

Nguyễn Minh 

Phương

4/1/2021 39,500,000

Số lượng học viên tham gia gồm 50

Tổng số tiết học: 45 tiết. 

Lý thuyết: 15 tiết.

Thực hành: 30 tiết.

Kết quả học tập 100%  khá giỏi.

1.2

Tham gia hội chợ công 

nghệ và thiết bị chuyên 

ngành CNSH

Khoa Công nghệ

Sinh học

Sở KH&CN TP 

HCM
5-6/ 11/2020 2,500,000

Giới thiệu các mô hình:

1/ Mô hình rau thủy canh.

2/ Quy trình sản xuất enzyme pectina.

3/ Bộ Kit phân tử phát hiện nhanh bắp biến

đổi gen.

4/ Qui trình sản xuất probiotic từ thanh long.

5/ Bộ KIT phát hiện và định danh vi khuẩn

gây bệnh trong thực phẩm.

1.3

Ủng hộ con của thầy Lê

Lương Hiếu - Khoa

Quản trị kinh doanh bị

bệnh

Tổ CĐ
Công đoàn trường

Khoa QTKD
1/22/2021 6,200,000 20 công đoàn viên tham gia ủng hộ.

1.4

Công đoàn viên ủng hộ

1 ngày lương góp tiền

mua vắc xin Covid-19

Tổ CĐ Công đoàn trường 3/2021 >7.000.000 27 công đoàn viên tham gia ủng hộ.

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Năm học 2020 - 2021

K. Công khai thông tin về các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng

Khoa Công nghệ Sinh học



1.5

Tọa đàm chào mừng

ngày Phụ nữ Việt Nam

20-10 chủ đề "Bình đẳng

giới và hạnh phúc gia

đình"

Tổ CĐ Công đoàn trường 20/10/2020 0 10 công đoàn viên tham gia.

1.6
Văn nghệ chào mừng 

ngày 20/11

Người chủ trì:

Lý Thị Thanh Nhàn

Thành viên:

BCH LCD và Sinh 

viên Khoa CNSH

SV khoa CNSH 

trường ĐH Công 

nghiệp Thực phẩm 

Tp.HCM

12/12/2020 15,000,000

Với sự tham gia của 12 Chi đoàn - với 37

tiết mục đã xuất sắc thể hiện chủ đề Mơ ước

và khát vọng về tình yêu gia đình, quê

hương, đất nước, gợi nhớ những ngày ấu

thơ, những ký ức học trò, những lời cảm ơn

sâu sắc về thầy cô thông qua các tiết mục

được dàn dựng công phu,  đa dạng màu sắc.

Tổng giải thưởng gần 8 triệu đồng bao gồm

Giải nhất, nhì, ba và khuyến khích các thể

loại: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca , múa -

nhảy, kịch và các thể loại khác 

+ Giải Toàn Đoàn và giải Cổ động viên xuất

sắc dành cho Chi đoàn nhiệt tình nhất. 

2.1
Chào Tân Sinh viên

khoá 11

Nguyễn Thị Thu 

Thoa, GV khoa 

Chính trị Luật

Sinh viên 11/2020 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.2

Thực tế cho Sinh viên

tại các Toà, văn phòng

luật sư

Nguyễn Thị Thu 

Thoa, GV khoa 

Chính trị Luật

Sinh viên, toà án , 

văn phòng luật sư

9/2020-

4/2021
Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.3 Góc nhìn Pháp luật

Nguyễn Thị Thu 

Thoa, GV khoa 

Chính trị Luật

Sinh viên
9/2020-

4/2021
Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

Khoa Chính trị- Luật



2.4 Vui hội trăng rằm 1

Phan Thị Thu Thuý, 

GV khoa Chính trị 

Luật

Sinh viên, Mái ấm 

Minh Tâm
9/2020 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.5
Chương trình “ Vui hội 

trăng rằm” 2

Phan Thị Thu Thuý, 

GV khoa Chính trị 

Luật

Sinh viên, Câu lạc 

bộ tình nguyện Sen 

Hồng,trường tiểu 

học Âu Cơ, xã Sùng 

Nhơn, huyện Đức 

Linh tỉnh Bình 

Thuận 

9/2021 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.6 Sinh hoạt chuyên đề

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên, Đoàn 

thanh niện trường, 

khách mời đến từ 

CA Tân Phú

9/2020-

4/2021
Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.7

Tọa đàm “Sinh viên

HUFI với việc đảm bảo

thực hiện quy định của

Luật giao thông đường

bộ”

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên, Khách 

mời đến từ các đơn 

vị trong nước: văn 

phòng luật sư, 

UBND quân....

10/2020 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.8

Giải bóng đá Tứ Hùng

Khoa Chính trị - Luật

lần II – Năm 2020

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên, Khách 

mời đến từ các đơn 

vị trong trường

11/2020 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.



2.9

Tọa đàm với chủ đề 

“Nâng cao hiệu quả 

công tác phổ biến Pháp 

luật đối với sinh viên” 

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên, Mr 

KHATAMI 

MOJTABA, (giảng 

viên thỉnh giảng 

khoa) và Khách mời 

đến từ các đơn vị 

trong trường

11/2021 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.10
Hội thao và Gala chào

tân sinh viên toàn trường

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên, Khách 

mời đến từ các đơn 

vị trong trường, ca sĩ 

trong nước

11/2022 Khoa hỗ trợ Hoàn thành

2.11

Cuộc thi Hùng biện 

"SINH VIÊN HUFI VỚI 

PHÁP LUẬT"

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên, Khách 

mời đến từ các đơn 

vị : toà án , văn 

phòng luật sư

12/2020 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.12

Chương trình thiện 

nguyện "MÙA ĐÔNG 

KHÔNG LẠNH"

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên 12/2020 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.



2.13
Cuộc thi“ TỰ TIN VÀO 

ĐỜI” 

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên,Thành 

đoàn TP.HCM, Nhà 

Văn Hoá Sinh Viên 

TP. HCM, Trung 

Tâm Kiểm soát bệnh 

tật TP.HCM Học 

Viện Cán Bộ 

TP.HCM; ĐH Y 

Khoa Phạm Ngọc 

Thạch; CĐ Sư Phạm 

Trung Ương; CĐ 

Kinh Tế Công Nghệ 

TP. HCM; Trung 

cấp Vạn Tường.

12/2020 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.14
Cuộc thi“ TỰ TIN VÀO 

ĐỜI” 

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên,Thành 

đoàn TP.HCM, Nhà 

Văn Hoá Sinh Viên 

TP. HCM, Trung 

Tâm Kiểm soát bệnh 

tật TP.HCM Học 

Viện Cán Bộ 

TP.HCM; ĐH Y 

Khoa Phạm Ngọc 

Thạch; CĐ Sư Phạm 

Trung Ương; CĐ 

Kinh Tế Công Nghệ 

TP. HCM; Trung 

cấp Vạn Tường.

12/2021 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.15
Lễ ra mắt Trung tâm Tư 

vấn pháp luật HUFI

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên, Khách 

mời đến từ các đơn 

vị trong trường

1/2021 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.



2.16

Chương trình “Tết ấm 

áp cùng Sinh viên Luật 

Kinh tế HUFI năm 2021”

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên, Khách 

mời đến từ các đơn 

vị trong trường

1/2021 Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.17 Cuộc thi ảnh đẹp Online

Nguyễn Thị Thu

Thoa, GV khoa

Chính trị Luật

Sinh viên
3/2021 - 

5/2021
Khoa hỗ trợ Hoàn thành.

2.18 Ngày hội việc làm 2021 Hufi

Sinh viên, Thành 

đoàn TP HCM đã 

phối hợp với Đảng 

Uỷ Khối Đại học, 

Cao đẳng các 

trường....

4/2021 Hufi Hoàn thành.

2.19

Hội thi Olympic các 

môn khoa học Mác - 

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh lần 11 - Năm 2021 

với chủ đề“Tầm nhìn 

xuyên thế kỷ”

Hufi Sinh viên 4/2021 Hufi Hoàn thành.

2.20

Vietnam University 

Games (VUG) – Giải 

thể thao sinh viên Việt 

Nam

Hufi
Sinh viên các trường 

đại học trên cả nước
4/2022 Hufi Đang tiến hành.

3.1

Hoạt động hỗ trợ trẻ em 

khiếm thính tại trường 

khiếm thính 2 Đà Lạt

Liên chi Đoàn và tập 

thể GV KNN

Trường khiếm thính 

2 Đà Lạt
 1/2021

Xấp xỉ 

20.000.000

Kết quả thành công tốt đẹp tạo được lễ hội 

ngày Tết thật ý nghĩa và ấm áp cho các em 

học viên tại trường Khiếm thính 2 Đà Lạt.

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Công nghệ Thực phẩm



4.1
Xuân Yêu thương năm

2021

Phạm Thị Thùy 

Dương (chủ trì) và 

Ban chấp hành LCĐ 

khoa CNTP

Buôn EaPô và Buôn 

Trum, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông.

1/30/2021 70,185,000
https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx

?id=32420

4.2
Đêm nhạc gây quỹ với

chủ đề "Thương"

Phạm Thị Thùy 

Dương (chủ trì), Ban 

chấp hành LCĐ khoa 

CNTP, CLB HUFI 

Guitar

Đoàn trường chuyển 

cho đồng bào khu 

vực miền Trung bị 

bão lũ

11/12/2020 12,000,000

https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx

?id=32366&fbclid=IwAR0eDlva4HupHg86

1-

OKinDTLaX3kXkNAza0W1EX7khOSweO

QKxQlKOitw0

5.1

Hội thảo đào tạo kỹ sư 

ngành công nghệ vật 

liệu theo nhu cầu của xã 

hội và doanh nghiệp

Ngô Thanh An, 

Huỳnh Lê Huy 

Cường

Các doanh nghiệp 

ngành nhựa bao bì
24/1/2021 6,000,000

Hội thảo ghi nhận các đóng góp ý kiến của 

các doanh nghiệp để chỉnh sửa chương trình 

đào tạo ngành công nghê vật liệu 2020.

6.1 Hỗ trợ SV khoa QTKD Khoa 5/5/2020 10,000,000 SV bị bệnh.

7.1
Chương trình "Buổi tối 

yêu thương

Phan Thị Minh 

Phương và các thành 

viên trong BCH 

LCĐ khoa

17/4/2021 1.500.000

Trao 100 phần quà cho ngừời vô gia cư trên 

một số địa bàn ở TP.HCM, có sự tham gia 

của 30 SV.

Khoa Công nghệ Hóa học

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Tài chính- Kế toán

Khoa Công nghệ Cơ khí

https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=32420
https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=32420
https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=32366&fbclid=IwAR0eDlva4HupHg861-OKinDTLaX3kXkNAza0W1EX7khOSweOQKxQlKOitw0
https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=32366&fbclid=IwAR0eDlva4HupHg861-OKinDTLaX3kXkNAza0W1EX7khOSweOQKxQlKOitw0
https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=32366&fbclid=IwAR0eDlva4HupHg861-OKinDTLaX3kXkNAza0W1EX7khOSweOQKxQlKOitw0
https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=32366&fbclid=IwAR0eDlva4HupHg861-OKinDTLaX3kXkNAza0W1EX7khOSweOQKxQlKOitw0
https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=32366&fbclid=IwAR0eDlva4HupHg861-OKinDTLaX3kXkNAza0W1EX7khOSweOQKxQlKOitw0


8.1

Giao lưu bóng bàn dành 

cho công đoàn viên của 

khoa

Đinh Lê Cao Kỳ,

Nguyễn Thị Út Hiền
Tổ công đoàn khoa 11/2020 Khoa tự túc

Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho công 

đoàn viên trong khoa. Tổ chức được sân 

chơi lành mạnh, bổ ích sau những giờ giảng 

dạy căng thẳng.

8.2

Tổ chức Gala chào Tân

sinh viên cho sinh viên

khóa 11DH

Hồ Thị Mỹ Nữ

Võ Thị Thu Hiền

Lê Văn Nam

Sinh viên khóa 

11DH Khoa CNCK
11/2020 Khoa tự túc

- Tạo sân chơi bổ ích cho các em tân sinh 

viên vào trường.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh 

viên toàn trường. Tổ chức được sân chơi 

lành mạnh, bổ ích sau những giờ giảng dạy, 

học tập căng thẳng. Từ đó sẽ tạo ra động lực 

thi đua dạy tốt, học tập, rèn luyện tốt hơn, 

đồng thời thông qua các hoạt động thi đua 

nhằm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân 

trong phong trào văn hoá - văn nghệ, làm 

lực lượng nòng cốt cho động phong trào, 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của 

mình, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, và 

được chia sẻ các kinh nghiệm học tập từ các 

anh chị sinh viên đi trước.



8.3

Tổ chức Gala chào Tân

sinh viên cho sinh viên

khóa 11DH

Hồ Thị Mỹ Nữ

Võ Thị Thu Hiền

Lê Văn Nam

Sinh viên khóa 

11DH Khoa CNCK
11/2021 Khoa tự túc

- Tạo sân chơi bổ ích cho các em tân sinh 

viên vào trường.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh 

viên toàn trường. Tổ chức được sân chơi 

lành mạnh, bổ ích sau những giờ giảng dạy, 

học tập căng thẳng. Từ đó sẽ tạo ra động lực 

thi đua dạy tốt, học tập, rèn luyện tốt hơn, 

đồng thời thông qua các hoạt động thi đua 

nhằm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân 

trong phong trào văn hoá - văn nghệ, làm 

lực lượng nòng cốt cho động phong trào, 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của 

mình, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, và 

được chia sẻ các kinh nghiệm học tập từ các 

anh chị sinh viên đi trước.

8.4

Tổ chức Gala chào Tân

sinh viên cho sinh viên

khóa 11DH

Hồ Thị Mỹ Nữ

Võ Thị Thu Hiền

Lê Văn Nam

Sinh viên khóa 

11DH Khoa CNCK
11/2022 Khoa tự túc

- Tạo sân chơi bổ ích cho các em tân sinh 

viên vào trường.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh 

viên toàn trường. Tổ chức được sân chơi 

lành mạnh, bổ ích sau những giờ giảng dạy, 

học tập căng thẳng. Từ đó sẽ tạo ra động lực 

thi đua dạy tốt, học tập, rèn luyện tốt hơn, 

đồng thời thông qua các hoạt động thi đua 

nhằm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân 

trong phong trào văn hoá - văn nghệ, làm 

lực lượng nòng cốt cho động phong trào, 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của 

mình, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, và 

được chia sẻ các kinh nghiệm học tập từ các 

anh chị sinh viên đi trước.



8.5

Tổ chức Gala chào Tân

sinh viên cho sinh viên

khóa 11DH

Hồ Thị Mỹ Nữ

Võ Thị Thu Hiền

Lê Văn Nam

Sinh viên khóa 

11DH Khoa CNCK
11/2023 Khoa tự túc

- Tạo sân chơi bổ ích cho các em tân sinh 

viên vào trường.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh 

viên toàn trường. Tổ chức được sân chơi 

lành mạnh, bổ ích sau những giờ giảng dạy, 

học tập căng thẳng. Từ đó sẽ tạo ra động lực 

thi đua dạy tốt, học tập, rèn luyện tốt hơn, 

đồng thời thông qua các hoạt động thi đua 

nhằm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân 

trong phong trào văn hoá - văn nghệ, làm 

lực lượng nòng cốt cho động phong trào, 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của 

mình, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, và 

được chia sẻ các kinh nghiệm học tập từ các 

anh chị sinh viên đi trước.

8.6

Tổ chức Gala chào Tân

sinh viên cho sinh viên

khóa 11DH

Hồ Thị Mỹ Nữ

Võ Thị Thu Hiền

Lê Văn Nam

Sinh viên khóa 

11DH Khoa CNCK
11/2024 Khoa tự túc

- Tạo sân chơi bổ ích cho các em tân sinh 

viên vào trường.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh 

viên toàn trường. Tổ chức được sân chơi 

lành mạnh, bổ ích sau những giờ giảng dạy, 

học tập căng thẳng. Từ đó sẽ tạo ra động lực 

thi đua dạy tốt, học tập, rèn luyện tốt hơn, 

đồng thời thông qua các hoạt động thi đua 

nhằm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân 

trong phong trào văn hoá - văn nghệ, làm 

lực lượng nòng cốt cho động phong trào, 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của 

mình, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, và 

được chia sẻ các kinh nghiệm học tập từ các 

anh chị sinh viên đi trước.



8.7

Tổ chức Gala chào Tân

sinh viên cho sinh viên

khóa 11DH

Hồ Thị Mỹ Nữ

Võ Thị Thu Hiền

Lê Văn Nam

Sinh viên khóa 

11DH Khoa CNCK
11/2025 Khoa tự túc

- Tạo sân chơi bổ ích cho các em tân sinh 

viên vào trường.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh 

viên toàn trường. Tổ chức được sân chơi 

lành mạnh, bổ ích sau những giờ giảng dạy, 

học tập căng thẳng. Từ đó sẽ tạo ra động lực 

thi đua dạy tốt, học tập, rèn luyện tốt hơn, 

đồng thời thông qua các hoạt động thi đua 

nhằm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân 

trong phong trào văn hoá - văn nghệ, làm 

lực lượng nòng cốt cho động phong trào, 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của 

mình, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, và 

được chia sẻ các kinh nghiệm học tập từ các 

anh chị sinh viên đi trước.

8.8

Tổ chức Gala chào Tân

sinh viên cho sinh viên

khóa 11DH

Hồ Thị Mỹ Nữ

Võ Thị Thu Hiền

Lê Văn Nam

Sinh viên khóa 

11DH Khoa CNCK
11/2026 Khoa tự túc

- Tạo sân chơi bổ ích cho các em tân sinh 

viên vào trường.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh 

viên toàn trường. Tổ chức được sân chơi 

lành mạnh, bổ ích sau những giờ giảng dạy, 

học tập căng thẳng. Từ đó sẽ tạo ra động lực 

thi đua dạy tốt, học tập, rèn luyện tốt hơn, 

đồng thời thông qua các hoạt động thi đua 

nhằm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân 

trong phong trào văn hoá - văn nghệ, làm 

lực lượng nòng cốt cho động phong trào, 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của 

mình, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, và 

được chia sẻ các kinh nghiệm học tập từ các 

anh chị sinh viên đi trước.



8.9

Tổ chức Gala chào Tân

sinh viên cho sinh viên

khóa 11DH

Hồ Thị Mỹ Nữ

Võ Thị Thu Hiền

Lê Văn Nam

Sinh viên khóa 

11DH Khoa CNCK
11/2027 Khoa tự túc

- Tạo sân chơi bổ ích cho các em tân sinh 

viên vào trường.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh 

viên toàn trường. Tổ chức được sân chơi 

lành mạnh, bổ ích sau những giờ giảng dạy, 

học tập căng thẳng. Từ đó sẽ tạo ra động lực 

thi đua dạy tốt, học tập, rèn luyện tốt hơn, 

đồng thời thông qua các hoạt động thi đua 

nhằm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân 

trong phong trào văn hoá - văn nghệ, làm 

lực lượng nòng cốt cho động phong trào, 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của 

mình, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, và 

được chia sẻ các kinh nghiệm học tập từ các 

anh chị sinh viên đi trước.

9.2

Cuộc thi "Đầu bếp tài

năng" và "Người thợ

bánh tài năng"

Thầy Cao Xuân 

Thủy (chủ trì)

Thầy Võ Minh Thái

Cô Bùi Thị Phương 

Dung 

Cô Nguyễn Thị 

Ngọc Quỳnh, Cô 

Trần Thị Thu Hương

Siêu thị Coop mart 10/4/2020 91,102,000

Hoạt động giúp sinh viên được cọ xát, rèn 

luyện kỹ năng, vui chơi, giải trí bổ ích sau 

những giờ học căng thẳng.

9.3 Hội diễn Văn nghệ 20/11

Thầy Cao Xuân 

Thủy (chủ trì)

Thầy Võ Minh Thái

11/14/2020 17,914,500

Hoạt động giúp sinh viên được phát huy 

năng khiếu, thể hiện khả năng văn nghệ, 

giao lưu với nhau và tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi sau những giờ học tập căng thẳng.

9.4
Tham gia văn nghệ buổi

họp mặt 20/11

Cô Phương Thị 

Ngọc Mai
11/20/2020 Tham gia tiết mục trong buổi họp mặt 20/11.



9.5

Gửi các thông báo và tổ

chức thăm viếng việc

hiếu, chúc mừng việc hỉ

đến các công đoàn viên,

người lao động trong

khoa

Lê Phan Thùy Hạnh 

và các thầy cô khoa 

Du lịch và Ẩm Thực

Năm 2021 3,000,000

- Tất cả các thầy cô khoa Du lịch và Ẩm 

Thực đều nhận được thông báo.

'- Đã tổ chức thăm viếng việc hiếu.

9.6
Tổ chức bình xét phụ nữ

2 giỏi

Lê Phan Thùy Hạnh 

và các thầy cô khoa 

Du lịch và Ẩm Thực

12/3/2021 - 

14/3/2021
3,952,000

 Đã bình xét và gửi kết quả về BCH công 

đoàn trường.

9.7
Thiết kế và đặt hàng

đồng phục khoa

Lê Phan Thùy Hạnh 

và các thầy cô khoa 

Du lịch và Ẩm Thực

01/03/2021 - 

 16/03/2021
16,600,000

`- Đã hoàn thành thiết kế và đặt hàng, đồng 

phục đã được gửi đến các thấy cô trong khoa.

9.8
Tặng quà các cháu thiếu

nhi nhận quà 1/6 

Lê Phan Thùy Hạnh 

và các thầy cô khoa 

Du lịch và Ẩm Thực

18/5/2021-

26/05/2021
11,400,000 Các cháu đã được nhận quà từ trường.

10.1

Nghiên cứu loại bỏ dư

lượng kháng sinh trong

nước bằng quá trình

ozon hóa với xúc tác

quang nano tổ hợp

TiO2/ZnO dưới vùng

bức xạ tia UV

Ngô Thị Thanh

Diễm, Nguyễn Lan

Hương, Phan Quang

Huy Hoàng, Trần

Đức Thảo, Nguyễn

Vũ Hoàng Phương,

Phùng Vũ Hiệp

Trong nước (Vườn

ươm)
1 năm 90,000,000

Bài báo quốc tế, báo cáo thuyết minh, vật

liệu nano tổ hợp TiO2/ZnO.

    Khoa Tài nguyên Môi trường & Biến đổi khí hậu



10.2

Nghiên cứu loại bỏ 

rhodamine b bằng quá 

trình fenton dị thể với 

xúc tác xỉ sắt thải biến 

tính

Nguyễn Lan Hương, 

Ngô Quốc Nguyên
Trong nước (Hufi) 1 năm 50,000,000

01 Bài báo ISI, Q1, Báo cáo tổng kết, vật 

liệu xỉ sắt thải biến tính.

10.3

Nghiên cứu tận dụng xỉ

thải kim loại từ quá trình

luyện kim loại màu và

luyện thép làm xúc tác

cho ozon để xử lý nước

thải giàu chất hữu cơ

Văn Hữu Tập,

Nguyễn Lan Hương,

Trần Thị Phả, Vũ

Xuân Hòa, Phạm

Minh Tân, Kiều

Quốc Lập, Đỗ Thị

Vân Hương, Nguyễn

Thị Tuyết

Trong nước

(Nafosted)
3 năm 822,000,000

02 bài ISI, Q1, 01 bài trong nước, 02 Thạc

sỹ tốt nghiệp, Báo cáo tổng kết.

10.4

Nghiên cứu tận dụng

bùn thải phát sinh từ bể

lắng sơ cấp của hệ thống

xử lý nước thải sản xuất

giấy để chế tạo vật liệu

hấp phụ chi phí thấp xử

lý nguồn nước bị nhiễm

crom (Cr6+) và amoni

(NH4+)

Nguyễn Lan Hương,

Văn Hữu Tập, Phạm

Thị Phương Thùy,

Lê Thái Hoàng, Bùi

Mạnh Hà, Hồ Viết

Thế

Trong nước

(Nafosted)
2 năm 856,000,000

3 bài ISI, Q1, 02 Thạc sỹ tốt nghiệp, Báo

cáo tổng kết.

10.5

Tổ chức chuyên đề:

"Tìm hiểu về Luật lao

động 2019"

Công đoàn khoa
Khoa Luật trường

CNTP. Tp.HCM

Học kỳ I 

năm học 

2020-2021

800,000 Hoàn thành.

10.6

Tổ chức chuyên đề:

"Tìm hiểu về cách thức

xử lý mối quan hệ nội

bộ trong cơ quan nhà

nước"

Công đoàn khoa
Khoa Luật trường

CNTP. Tp.HCM

Học kỳ II 

năm học 

2020-2021

800,000 Hoàn thành.



10.7 Ủng hộ văc xin Covid-19 Công đoàn trường Trường

Học kỳ II 

năm học 

2020-2021

10.8

Kế hoạch chăm lo Tết 

Nguyên đán Tân sửu 

2021 và xét hỗ trợ khó 

khăn dành cho công 

đoàn viên, người lao 

động nhân dịp Têt 

Nguyên đán năm 2021

Công đoàn trường Trường

Học kỳ I 

năm học 

2020-2021

10.9

Khen thưởng phong trào 

thi đua “Giỏi việc nước 

– đảm việc nhà” năm 

2020

Công đoàn trường Trường

Học kỳ II 

năm học 

2020-2021

10.10
Chào mừng ngày Phụ nữ 

Việt Nam 20/10/2020
Công đoàn trường Trường

Học kỳ I 

năm học 

2020-2021

10.11

Quyên góp hỗ trợ con

thầy Lê Lương Hiếu

chữa bệnh ung thư cho

con

Công đoàn trường Trường

Học kỳ II

năm học

2020-2021

11.1

Xây dựng ứng dụng thu

thập, phân loại, đánh giá

tin tức trên mạng xã hội

liên quan An ninh quốc

gia- Trật tự an toàn xã

hội

GV. Nguyễn Văn 

Tùng; SV Bùi 

Nguyễn Quang Hải; 

SV. Huỳnh Thanh 

Võ Hoàng Quân; CA 

tỉnh Bình Thuận

Đội điều tra an ninh 

mạng, Công an tỉnh 

Bình Thuận

Từ 

17/01/2021 

đến nay.

Theo đề án 

Công an tỉnh 

Bình Thuận

Đang được chiến sĩ công an tỉnh sử dụng, 

phục vụ cho các chuyên án an ninh mạng.

Khoa Công nghệ Thông tin



11.2 Hiến máu nhân đạo

BS. Trần Thị Như Tố

GV.Nguyễn Thanh 

Long

Ban chỉ đạo vận 

động hiến máu nhân 

đạo Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ngày 

28/10/2020
Tình nguyện Đã hiến: 350ml máu.

12.1

Công tác xã hội số 119-

2020 hỗ trợ trung tâm

dịch vụ đo thân nhiệt và

hướng dẫn sinh viên rửa

tay

Đoàn trường Đại học 

Công nghiệp thực 

phẩm TP. HCM

Tất cả sinh viên học 

tại Trường

28/7/2020-

1/8/2020
0 Sinh Viên tham gia nhiệt tình.

12.2

Tuần lễ sinh viên HUFI

với an toàn giao thông

năm 2020

Đoàn trường Đại học 

Công nghiệp thực 

phẩm TP. HCM

Tất cả sinh viên học 

tại Trường

12/10-

18/10/2020
0 Sinh Viên tham gia nhiệt tình.

12.3
Làm Cộng tác viên cho

Đoàn trường

Đoàn trường Đại học 

Công nghiệp thực 

phẩm TP. HCM

Tất cả sinh viên học 

tại Trường

15/10-

30/10/2020
0 Sinh Viên tham gia nhiệt tình

12.4

Các hoạt động chào

mừng 38 năm ngày Nhà

giáo Việt Nam

Đoàn trường ĐH 

Công nghiệp thực 

phẩm TP. HCM

Tất cả sinh viên học 

tại Trường
20/11/2020 0 Sinh Viên tham gia nhiệt tình.

12.5

Giải Việt dã sinh viên

TP. Hồ Chí Minh năm

2020

Hội sinh viên Việt 

Nam

Tất cả sinh viên học 

tại Hồ Chí Minh
15/11/2020 0 Giải tổ chức thành công.

12.6
Cuộc thi ảnh " Tôi và

người bạn lớn"

Đoàn trường Đại học 

Công nghiệp thực 

phẩm TP. HCM

Tất cả sinh viên học 

tại Trường

8/3-

18/3/2021
0 Sinh Viên tham gia nhiệt tình.

Khoa Điện- Điện tử



12.7

Ngày chủ nhật xanh " Vì

môi trường Xanh-Sạch-

Đẹp"

Đoàn trường ĐH 

Công nghiệp thực 

phẩm TP. HCM

Tất cả sinh viên học 

tại Trường
11/4/2020 0 Sinh Viên tham gia nhiệt tình.

12.8
Tự hào 90 năm đoàn ta

tiến bước

Thành Đoàn TP. 

HCM

Tất cả sinh viên học 

tại Hồ Chí Minh

28/1-

15/3/2021
0 Sinh Viên tham gia nhiệt tình.

12.9

Tổ chức Hành trình về

nguồn “Tự hào dòng

máu Lạc Hồng”

Đoàn trường Đại học 

Công nghiệp thực 

phẩm TP. HCM

400 sinh viên học tại 

Trường
18/4/2021 150 Sinh Viên tham gia nhiệt tình.

12.10 Xây dựng nhà tình bạn

Đoàn trường Đại học 

Công nghiệp thực 

phẩm TP. HCM

Tất cả sinh viên học 

tại Trường
7-8/2020

Hình thức 

quyên góp
Sinh Viên tham gia nhiệt tình.

13.1

Tập huấn sử dụng thiết bị

cho Sinh viên các Khoa

khối Hóa thực hiện

Khóa luận tốt nghiệp

năm 2020

Tiền Tiến Nam 

(Phụ trách)

Đoàn Minh

Triển khai thực hiện:

TổThiết bị

Số lượng sinh viên tham gia gồm 176 sinh

viên

Tổng số buổi tập huân, kiểm tra: 02 buổi. 

Thực hành: 100%

Số lượt Sinh viên được đánh giá kiểm tra:

246

13.2

Effects of Various 

Drying Methods on  

Physicochemical 

Characteristics, 

Flavonoids and 

Polyphenol Content, and 

Antioxidant Activities 

of 

Different Extracts from 

Morinda citrifolia Fruit

Phạm Văn Thịnh và

các cộng sự

Kết quả nghiên cứu về "Ảnh hưởng của các

phương pháp sấy khô khác nhau đến các đặc

điểm hóa lý, hàm lượng flavonoid và

polyphenol, và các hoạt động chống oxy hóa

của các chất chiết xuất khác nhau từ quả

nhàu (Morinda citrifolia)" được công bố trên

tạp chí Journal of Pharmaceutical Research

International 32(37): 72-82, 2020; Article

no.JPRI.63776 ISSN: 2456-9119 (Tạp chí

ESCI).

Trung tâm thí nghiệm Thực hành 



13.3

Effects of Various 

Drying Methods on 

Selected Physical and 

Antioxidant Properties 

of Extracts from 

Moringa oliefera Leaf 

Waste

Phạm Văn Thịnh và

các cộng sự

Kết quả nghiên cứu về "Ảnh hưởng của các

phương pháp sấy khô khác nhau đến các đặc

tính vật lý và chất chống oxy hóa được lựa

chọn của chất chiết xuất từ chất thải lá

Chùm Ngây (Moringa oliefera)" được công

bố trên tạp chí Sustainability 2020, 12,

8586; doi:10.3390/su12208586 (Tạp chí

ISI Q2)

13.4

Phytochemical 

Screening and 

Evaluation of 

Antioxidant Properties 

and Antimicrobial 

Activity against 

Xanthomonas 

axonopodis of 

Euphorbia tirucalli 

Extracts in Binh Thuan 

Phạm Văn Thịnh và

các cộng sự

Kết quả nghiên cứu về "Sàng lọc hóa thực

vật và đánh giá các đặc tính chống oxy hóa

và hoạt tính kháng khuẩn chống lại

Xanthomonas axonopodis của dịch chiết

Euphorbia tirucalli ở tỉnh Bình Thuận, Việt

Nam" được công bố trên tạp chí Molecules

Molecules 2021, 26, 941.   (Tạp chí ISI Q2)

13.5

The Effects of the 

Preservation Conditions 

on Physical Properties 

and Bio-active 

Substance of Garlic 

(Allium sativum L.)

Phạm Văn Thịnh và

các cộng sự

Kết quả nghiên cứu về "Ảnh hưởng của các

điều kiện bảo quản đến các đặc tính vật lý và 

hoạt chất sinh học của tỏi (Allium sativum

L.)" được công bố trên tạp chí IOP

Conference Series: Materials Science and

Engineering   (Tạp chí SCOPUS)

13.6

Chlorophyll, polyphenol 

content and antioxidant 

activity of Moringa 

Oleifera Lam. leaf 

extract by microwave-

assisted extraction 

method

Phạm Văn Thịnh và

các cộng sự

Kết quả nghiên cứu về "Chiết xuất Chất diệp

lục, hàm lượng polyphenol và hoạt tính

chống oxy hóa của lá chùm ngây (Moringa

Oleifera Lam) bằng phương pháp chiết xuất

có hỗ trợ vi sóng. " được công bố trên tạp

chí IOP Conference Series: Materials

Science and Engineering (Tạp chí

SCOPUS)



13.7

Effects of Microwave 

and Ultrasound 

Treatment on Vitamin 

C, Polyphenols and 

Antioxidant activity of 

Mango (Mangifera 

indica) During Low 

Temperature Drying

Phạm Văn Thịnh và

các cộng sự

Kết quả nghiên cứu "Ảnh hưởng của việc xử

lý bằng vi sóng và sóng siêu âm đối với

vitamin C, Polyphenol và hoạt động chống

oxy hóa của Xoài (Mangifera indica) trong

quá trình sấy ở nhiệt độ thấp” được trình bày

trong Hội nghị quốc tế lần thứ ba về Khoa

học Vật liệu và Công nghệ Sản xuất 2021

(ICMSMT 2021) được tổ chức tại Hotel

Aloft, Coimbatore, Tamil Nadu, Ấn Độ

trong thời gian từ ngày 15 - 16 tháng 4 năm

2021.

13.8

Starch digestibility and 

quality of cookies made 

from acid and 

heat‑moisture treated 

sweet potato starch and 

wheat flour composites

Hoàng Văn Thảnh 

(tác giả thành viên)

Kết quả được đăng trên tạp chí: Journal of

Food Measurement and Characterization

(thuộc danh mục ISI, Q2).

13.9

Đề tài NCKH cấp 

Trường: Nghiên cứu 

phương pháp cô đặc 

chân không dịch ép trái 

khổ qua tươi

ThS. Võ Phạm 

Phương Trang (chủ 

nhiệm)

ThS. Đào Thanh Khê

ThS. Lê Thúy Nhung

ThS. Hoàng Văn 

Thảnh

9/2019-

9/2020
40,000,000

Đề tài được nghiệm thu với kết quả đoạt loại

xuất sắc (báo cáo ngày 7/5/2021).

13.10

Nghiên cứu quy trình tạo 

bột khổ qua từ dịch ép 

khổ qua cô đặc bằng 

công nghệ chân không

Võ Phạm Phương 

Trang; Đào Thanh 

Khê; Lê Thúy 

Nhung; Hoàng Văn 

Thảnh; Võ Kim 

Phụng; Lâm Hoa 

Hùng

Bài báo được đăng trên tạp chí Tài Nguyên

Và Môi Trường (số 23 (349): 12/2020;

ISSN 1859-1477).



13.11

Ủng hộ CĐV Khoa

QTKD có con mắc bệnh

hiểm nghèo cần điều trị

Nguyễn Thụy Cẩm 

Hương & 17 Thành 

viên trong TT TNTH

Tháng 

01/2021
4,400,000

13.12

Ủng hộ 1 ngày lương cơ

bản để mua vacxin

Covid - 19 theo phát

động

Nguyễn Thụy Cẩm 

Hương & 17 Thành 

viên trong TT TNTH

Tháng 

04/2021

13.13

Tặng quà, gửi thiệp

mừng con CĐV, NLĐ

và CB tại đơn vị nhân

ngày Quốc tế Thiếu nhi

01/6

BCH Công đoàn, Tổ 

Công đoàn, CĐV, 

NLĐ và CB có con 

nhỏ dưới 15 tuổi

Tháng 

05/2021
7,200,000

BCH Công đoàn trao quà, gửi thiệp động 

viên các cháu tại đơn vị do không Tổ chức 

họp mặt được.

13.14
Tổ chức các thăm hỏi

CĐV, NLĐ bị ốm đau

BCH Công đoàn, Tổ 

Công đoàn, CĐV, 

NLĐ và CCVC bị 

bệnh (T.Nam)

Tháng 

05/2021
500,000

BCH Công đoàn trao quà, động viên CĐV 

gặp tai nạn tại đơn vị.

13.15

Tham dự toạ đàm nhân

ngày Phụ nữ Việt Nam

20/10 và khen thưởng

phụ nữ 2 giỏi năm học

2019

BCH Công đoàn, Tổ 

Công đoàn, Nữ 

CĐV, NLĐ và nữ 

CĐV được khen 

thưởng

Tháng 

10/2020

BCH Công đoàn tổ chức tọa đàm và khen 

thưởng Công đoàn viên nữ đạt phụ nữ 2 

Giỏi.

13.6
Ủng hộ đồng bào miền

Trung bị lũ lụt

BCH Công đoàn, Tổ 

Công đoàn

Tháng 

10/2020
6,000,000

Công đoàn viên Hoàng Văn Thảnh kêu gọi 

quyên góp.

13.7

Tổng kết đề xuất khen

thưởng Phụ nữ 2 giỏi

năm học 2020

BCH Công đoàn, Tổ 

Công đoàn, Nữ CĐV

Tháng 

03/2021

Đề xuất khen thưởng và đạt khen thưởng 

theo quy định.

Khoa Khoa học Ứng dụng



14.1

Ủng hộ con của thầy Lê

Lương Hiếu - Khoa

Quản trị kinh doanh bị

bệnh

Tổ CĐ
Công đoàn trường

Khoa QTKD
22/1/2021 2,200,000 Tổ Công đoàn và một số Công đoàn viên.

14.2

Công đoàn viên ủng hộ

1 ngày lương góp tiền

mua vắc xin Covid-19

Tổ CĐ Công đoàn trường 3/2021 Toàn bộ CĐV thuộc Tổ công đoàn tham gia.

14.3

Tọa đàm chào mừng

ngày Phụ nữ Việt Nam

20-10 chủ đề "Bình đẳng

giới và hạnh phúc gia

đình"

Tổ CĐ Công đoàn trường 20/10/2020 0

Toàn bộ Công đoàn viên không có giờ lên

lớp. Trong đó có 02 CĐV nữ nhận khen

thưởng danh hiệu Phụ nữ " Giỏi việc nước-

đảm việc nhà" năm 2019 cấp trường, 1 CĐV

nữ nhận khen thưởng danh hiệu Phụ nữ "

Giỏi việc nước- đảm việc nhà" năm 2019

cấp Công đoàn khối.

14.4

Gửi quà Thiếu nhi đến

con của CĐV, NLĐ

trongTổ công đoàn

Tổ CĐ Công đoàn trường 6/1/2021 6,300,000
Gửi thiệp chúc mừng và quà cho các cháu

theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

15.1
Ủng hộ 1 ngày lương để

mua vắc xin Covid-19

15.2

Tham gia tọa đàm chào

mừng ngày Phụ nữ Việt

Nam 20/10/2020 do

Công đoàn trường tổ

chức

Tổ CĐ Công đoàn tường 20/10/2020

15.3

Khen thưởng phong trào

thi đua "Giỏi việc nước-

đảm việc nhà" năm 2020

Tổ CĐ Công đoàn tường

Đỗ Thị Thu Hồng, Nguyễn Mai Thanh 

Thảo, Phùng Thị Ngọc Tiên, Lê Thị Mộng 

Trang.

Khoa May và Thiết kế thời trang



15.4

Quyên góp hỗ trợ con

thầy Lê Lương Hiếu

chữa bệnh ung thư cho

con

Tổ CĐ Công đoàn tường  6.500.000 đ 

16.1
Ủng hộ 1 ngày lương để

mua vacxin Covid 19

CĐ Trường và 13 

công đoàn viên
 3/2021

Theo Kế 

hoạch 

16.2

Tham gia các hoạt động

chăm lo Tết Nguyên đán

Tân Sửu 2021 và xét hỗ

trợ khó khăn dành cho

công đoàn viên, người

lao động, gặp và tặng

quà cho cán bộ hưu trí

nhân dịp Tết Nguyên

đán Tân Sửu 2021

CĐ Trường và 13 

công đoàn viên
 1/2021

Theo Kế 

hoạch 

16.3

Khen thưởng phong trào

thi đua "Giỏi việc nước,

đảm việc nhà" năm 2020

CĐ Trường và 4 nữ 

công đoàn viên
 3/2021

Theo Kế 

hoạch 

16.4

Tham gia buổi tọa đàm

chào mừng ngày phụ nữ

Việt Nam 20-10-2020

do Công đoàn trường tổ

chức

CĐ Trường và 4 nữ 

công đoàn viên
 10/2020

Theo Kế 

hoạch 

16.5

Gửi Thiệp chúc mừng

và tặng quà cho các cháu

Thiếu nhi vào dịp Tết

trung thu

CĐ Trường và 13 

công đoàn viên
 9/2020

Theo Kế 

hoạch 

Khoa Công nghệ chế biến thủy sản



16.6

Gửi Thiệp chúc mừng

và tặng quà cho các cháu

Thiếu nhi vào dịp Quốc

tế Thiếu nhi 1.6

CĐ Trường và 13 

công đoàn viên
 6/2021

Theo Kế 

hoạch 

16.7

Quyên góp hỗ trợ con

Thầy Lê Lương Hiếu

chữa bệnh ung thư

CĐ Trường và 1 

công đoàn viên
 10/2020 500,000

16.8
Hoạt động xây dựng nhà

tình bạn

Đoàn thanh niên và 

145 sinh viên khoa 

Thủy sản

 4/2021 725,000

16.9

Hoạt động Hỗ trợ đo 

thân nhiệt và xịt khuẩn 

trong mùa dịch covid

Đoàn thanh niên và 

30 sinh viên khoa 

Thủy sản

16.10

Các hoạt động giải cứu 

nông sản cho nông dân: 

dưa hấu, khoai lang...

CĐ Trường và 13 

công đoàn viên

16.11

Ủng hộ 1 ngày lương để

ủng hộ đồng bào miền

Trung lũ lụt

CĐ Trường và 13 

công đoàn viên
 3/2021

Theo Kế 

hoạch 

17.1

Kế hoạch tổ chức buổi 

tọa đàm chào mừng 

ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10/2020

BCH CĐ, Tổ CĐ
Mời chuyên gia tâm 

lý
 10/2020

Tổ chức cho công đoàn viên, người lao động 

họp mặt và trao thưởng phụ nữ 2 giỏi năm 

2019.

Ban chấp hành Công đoàn trường



17.2

Thông báo quyên góp 

ủng hộ đồng bào các 

tỉnh miền Trung bị thiên 

tai

BCH CĐ, Tổ CĐ
Ủng hộ đồng bào 

Miền trung
 10/2020  210,000,000 Trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.

17.3

Tham gia Hội thi tiếng 

hát thanh niên, công 

nhân - người lao động 

Khối Công Thương với 

chủ đề Tự hào tiến bước 

dưới cờ Đảng 

BCH CĐ, Tổ CĐ

Công đoàn Khối và 

Công đoàn cơ sở 

Khối DN TM TW 

tại TP.HCM

 10/2020 Đạt giải nhất tốp ca.

17.4

Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động chăm lo Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 dành cho 

công đoàn viên và người 

lao động 

BCH CĐ, Tổ CĐ  01/2021

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho công 

đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết 

nguyên đấn 2021.

17.5

Thông báo về việc hỗ 

trợ cho công đoàn viên, 

người lao động có hoàn 

cảnh khó khăn nhân dịp 

Tết Tân Sửu năm 2021

BCH CĐ, Tổ CĐ  01/2021
Hỗ trợ các công đoàn viên, người lao động 

có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết.

17.6

Thư ngõ ủng quyên góp 

hỗ trợ con Thầy Lê 

Lương Hiếu chữa bệnh 

cho con

BCH CĐ, Tổ CĐ  01/2021

Công đoàn viên, người lao động toàn trường 

chung tay hỗ trợ gia đình Thầy Lê Lương 

Hiếu. 

17.7
Thư ngõ ủng hộ góp 

vắcxin Covid -19
BCH CĐ, Tổ CĐ  3/2021 Đang triển khai thực hiện.



17.8

Thông báo về việc khen 

thưởng phong trào thi 

đua "Giỏi việc nước - 

Đảm việc nhà" năm 2020

BCH CĐ, Tổ CĐ  3/2021

Quyết định khen thưởng, công nhận công 

đoàn viên nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà 

năm 2020.

17.9

Kế hoạch tổ chức tham 

quan du lịch hè dành 

cho công đoàn viên, 

người lao động năm học 

2020 - 2021

BCH CĐ, Tổ CĐ  4/2021 Đang triển khai thực hiện.

17.10

Thông báo về việc xét 

tặng Kỷ niệm chương 

"Vì sự nghiệp xây dựng 

tổ chức công đoàn"

BCH CĐ, Tổ CĐ  5/2021                  -   

18.1
Ủng hộ 1 ngày lương để

mua vắc xin Covid - 19

18.2

Tham gia tọa đàm chào

mừng ngày Phụ nữ Việt

Nam 20/10/2020 do

công đoàn trường tổ chức 

Công đoàn Trường 20/10/2020 01 công đoàn viên tham gia.

18.3

Quyên góp hỗ trợ thầy

Lê Lương Hiếu chữa

bệnh ung thư cho con

Công đoàn Trường Ủng hộ 5.500.000 VNĐ.

Khoa GDTC&QP-AN



1

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Works of After-

Marriage women 

inside and outside the 

nuclear family in 

modern Japan from 

Feminist perspective

KHXH

&NV

The first international 

conference on Science, 

Economics and Society 

studies: Corporation 

and global integration

01059001 Lưu Tuấn Anh x
Nghiên cứu những công việc trong và ngoài gia đình của người phụ nữ 

sau kết hôn ở Nhật Bản
x

2

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Sự trao quyền trong 

việc bảo vệ môi trường 

ở các địa phương có 

khai thác du lịch ở 

miền Tây Nam Bộ

KHXH

&NV

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học Đào tạo nguồn 

nhân lực đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ môi trường 

và ứng phó biến đổi khí 

hậu trong lĩnh vực Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long

01059001 Lưu Tuấn Anh x
Nghiên cứu thực trạng của sự trao quyền trong việc bảo vệ môi trường ở 

các địa phương có khai thác du lịch ở miền Tây Nam Bộ Việt Nam
x

3

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Huyền thoại về người 

nữ chiến sĩ Việt Nam 

qua các bài hát cách 

mạng

KHXH

&NV
Tạp chí Văn hóa học 01059001 Lưu Tuấn Anh x

Nghiên cứu về huyền thoại những người nữ chiến sĩ Việt Nam qua các bài 

hát cách mạng nổi tiếng ở Việt Nam qua các thời kỳ
x

4

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

The symbolic feature 

in Đông Hồ folk 

painting

KHXH

&NV

Typical research on 

Đông Hồ folk painting
01059001 Lưu Tuấn Anh x Nghiên cứu tính biểu trưng trong tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam x

5

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Giải pháp bảo tồn và 

phát triển sản phẩm du 

lịch đặc thù tại tỉnh 

Long An

KHXH

&NV

Tạp chí: Kinh tế Châu 

Á - Thái Bình Dương, 

chỉ số ISSN 0868 - 

3808.

01010033
Đặng Hữu 

Giang
x

Sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh và phù hợp 

với nhu cầu của thị trường là một cơ hội hiện thực của du lịch với những 

đóng góp cụ thể vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

x

6

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Tác giả bài báo "Thực 

trạng và giải pháp phát 

triển sản phẩm du lịch 

bền vững tại tỉnh Bình 

Phước".

KHXH

&NV

Tạp chí Công Thương, 

Chỉ số ISSN 0866 - 

7756, tháng 7/2020

01010033
Đặng Hữu 

Giang
x

Sản phẩm du lịch luôn được coi là vấn đề cốt lõi của nền kinh tế dịch vụ 

cần được chú trọng đầu tư nghiên cứu. Sức cạnh tranh trong phát triển du 

lịch giữa các địa phương, giữa các vùng miền, giữa các quốc gia là tính 

hấp dẫn của sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch đến với địa 

phương mình, đến với quốc gia mình.

x

7

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Tác giả bài báo "Thực 

trạng và giải pháp đào 

tạo nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu phát 

triển du lịch thành 

ngành kinh tế mũi 

KHXH

&NV

Kỷ yếu Hội thảo: 

Nghiên cứu xây dựng 

và phát triển sản phẩm 

du lịch tại Bình Phước, 

Chỉ số ISBN 978-604-

79-2243-7 tháng 

01010033
Đặng Hữu 

Giang
x

Sản phẩm du lịch luôn được coi là vấn đề cốt lõi của nền kinh tế dịch vụ 

cần được chú trọng đầu tư nghiên cứu. Sức cạnh tranh trong phát triển du 

lịch giữa các địa phương, giữa các vùng miền, giữa các quốc gia là tính 

hấp dẫn của sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch đến với địa 

phương mình, đến với quốc gia mình.

x

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Năm học 2021 - 2022

J. Công khai thông tin các bài được đăng tạp chí

STT
Ngành 

(nếu có)
Tên bài báo

Lĩnh 

vực

Tên bài báo/Tạp 

chí

Tác giả và các thành viên

Tác 

giả 

chính

(đánh 

dấu x)

Tóm tắt bài báo

Phân loại tạp chí (đánh dấu x)

LINK

Họ và tên

Tạp 

chí 

khoa 

học 

cấp 

ngành 

trong 

nước

Tạp 

chí/ tập 

san cấp 

trường

1. KHOA: DU LỊCH VÀ ẨM THỰC

Mã số 

CBVC/ SV



8

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Tác giả bài báo 

"Nghiên cứu hoạt động 

quản lý điểm đến 

nhằm phát triển du 

lịch bền vững tại tỉnh 

Long An"

KHXH

&NV

 Tạp chí: Kinh tế Châu 

Á - Thái Bình Dương, 

chỉ số ISSN 0868 - 

3808.

01010033
Đặng Hữu 

Giang
x

Quản lý điểm đến mới chỉ được quan tâm ở một vài góc độ như các chính 

sách phát triển, quản lý môi trường…mà chưa quan tâm đến đầy đủ cả ba 

vấn đề lớn của quản lý điểm đến đó là “Ai là người quản lý?” “Quản lý 

cái gì tại điểm đến?” và “Quản lý bằng công cụ gì?”. Ngoài ra, quản lý 

điểm đến cũng cần được quan tâm xây dựng, thực hiện ở các cấp độ phân 

cấp khác nhau: Từ cấp độ địa phương, cộng đồng trực tiếp với các nhà 

cung cấp dịch vụ đến cấp độ vùng, tỉnh hoặc cấp độ quốc gia.

x

9

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Tác giả bài báo "Quản 

lý điểm đến trong phát 

triển du lịch tại tỉnh 

Long An"                                                                                                        

KHXH

&NV

Tạp chí Khoa học xã 

hội, chỉ số ISSN 1859 - 

0136        

01010033
Đặng Hữu 

Giang

Du lịch là một ngành cạnh tranh rất gay gắt và để cạnh tranh có hiệu quả, 

điểm đến du lịch phải cung cấp các dịch vụ và hàng hóa với chất lượng 

cao cho khách du lịch. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trước 

hết các chủ thể tại điểm đến phải cùng nhau hợp tác để tạo ra sự thống 

nhất trong phương thức phục vụ khách, vì từ thời điểm khách đến cho đến 

khi họ rời đi khỏi điểm đến du lịch, những trải nghiệm và cảm nhận họ bị 

ảnh hưởng không chỉ bởi các dịch vụ và hàng hóa mà cả các dịch vụ công 

và sự tương tác và lòng hiếu khách của cộng đồng.

x

10

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Tác giả bài báo: "Đào 

tạo kỹ năng mềm đáp 

ứng nhu cầu nhân lực 

cho cuộc cách mạng 

4.0 cho SV ĐHCNTP 

TP. HCM", 

KHXH

&NV

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học đào tạo kỹ năng 

mềm đáp ứng nhu cầu 

nhân lực cho cách 

mạng công nghiệp 4.0, 

chỉ số ISBN: 978-604-

67-1152-0

01010033
Đặng Hữu 

Giang

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang ở giai đoạn đầu, giai đoạn bản lề 

cho các nước đang phát triển tiến đến theo kịp với xu hướng thế giới. Tuy 

nhiên, những yếu tố được coi là ưu thế của các nước đang phát triển trong 

đó có Việt Nam như lực lượng lao động thủ công trẻ, chi phí thấp sẽ 

không còn. Để tận dụng tốt thời cơ và vượt qua những nguy cơ, thách 

thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề khai thác nguồn lực con 

người, nhất là xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn 

đề đang đã được đặt ra đối với Việt Nam.

x

11

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Tác giả bài báo "Thực 

trạng và giải pháp đào 

tạo nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu phát 

triển du lịch thành 

ngành kinh tế mũi 

nhọn", 

KHXH

&NV

Kỷ yếu Hội thảo: Thực 

trạng các nhân tố ảnh 

hưởng đến sản phẩm du 

lịch Bình Phước, lợi thế 

so sánh và năng lực 

cạnh tranh của sản 

phẩm du lịch Bình 

Phước

01010033
Đặng Hữu 

Giang
x

Phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn hiện 

nay được xác định là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao chất 

lượng và năng lực cạnh tranh cũng như thúc đẩy tăng trưởng và phát triển 

bền vững du lịch. Là một ngành có tính đặc thù cao, đòi hỏi sự chuyên 

nghiệp, ngành du lịch đòi hỏi nguồn nhân lực phải đáp ứng đầy đủ các kỹ 

năng giao tiếp, ngoại ngữ, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin… (bên 

cạnh trình độ học vấn cơ bản). Nhận thức rõ điều đó, đã có nhiều hoạt 

động đẩy mạnh đầu tư cho lực lượng lao động trong ngành du lịch.

x

12

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Tác giả bài báo "Hợp 

tác giữa nhà trường và 

doanh nghiệp đào tạo 

ngành du lịch theo co 

chế đặc thù đáp ứng 

nhu cầu thị trường lao 

động và hội nhập quốc 

tế", 

KHXH

&NV

Kỷ yếu Hội thảo Đào 

tạo ngành CCTT và Du 

lịch đáp ứng nguồn 

nhân lực theo cơ chế 

đặc thù", chỉ số ISBN: 

978-604-67-1231-2, 

NXB Khoa học và Kỹ 

thuật

01010033
Đặng Hữu 

Giang
x

Để phát triển du lịch cho địa phương, vùng, quốc gia được bền vững, trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn thì một hoạt động hết sức quan trọng là 

phát triển nguồn nhân lực (NNL). Đây là một nguồn lao động du lịch sẽ 

đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề; trình độ 

đào tạo; đủ sức cạnh tranh bởi tính chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế; 

nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0. Bài viết tập trung đưa ra những thực trạng và giải pháp của 

việc liên kết nhà trường (NT) và doanh nghiệp (DN) du lịch cần thực hiện 

trong thời gian ngắn để nâng cao chất lượng NNL. 

x

13

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

Quảng bá du lịch Trà 

Vinh trên điện thoại di 

động

KHXH

&NV

Kinh tế Châu Á _Thái 

Bình Dương
01010005

Hồ Thị Diệu 

Hiền
X

Trước những thời cơ và thách thức hiện nay đối với tỉnh Trà Vinh trong 

quảng bá du lịch, bài viết này đề xuất một phương tiện quảng bá mới để 

thu hút du khách và phát triển du lịch thành ngành kinh tế “mũi nhọn”: 

quảng bá du lịch trên điện thoại di động. 

X

01005049 Đặng Thúy Mùi, X

01005024
Trần Thị 

Phương Kiều

Văn hóa 

học, Xã 

hội học, 

Nhân học

01016002
Phương Thị 

Ngọc Mai
x

16

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định lựa 

chọn cửa hàng thức ăn 

nhanh của người tiêu 

dùng tại TP. Hồ Chí 

Minh

KHXH

&NV
Kinh tế và dự báo

Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn cửa hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh. 

Nghiên cứu được tiến hành thông qua khảo sát 225 người tiêu dùng, có độ 

tuổi từ 15 đến 40 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 8 nhân tố chính 

ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cửa hàng thức ăn nhanh của người 

tiêu dùng tại TP.Hồ Chí Minh, đó là: Thực phẩm; Vệ sinh; Địa điểm; 

Khuyến mãi; Nhân viên; Thương hiệu; Không gian; Giá trị trải nghiệm. 

Trong đó, nhân tố Thực phẩm có tác động mạnh nhất.
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Tạp chí khoa học Đại 

học Văn Hiến

Nghiên cứu này nhằm xem xét khả năng kéo dài thời gian sử dụng của 

mẫu tỉa trong quá trình trang trí và định hướng nghiên cứu phát triển cho 

nghề tỉa rau củ quả, dần đưa sản phẩm tỉa rau củ ra thị trường góp phần đa 

x
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hội học, 

Nhân học

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến chất lượng dịch vụ 

nhà hàng tại quận Tân 

Phú, Tp. HCM

Nhà hàng Kinh tế và Dự báo 1016007
Phạm Thị Duy 

Phương 
X

Bài báo chỉ ra 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nhà hàng tại 

quuận Tân Phú, TP.HCM gồm: Sự đảm bảo, món ăn, sự tin cậy, nhân viên 

phục vụ. Sự an toàn và vệ sinh, khuôn viên nhà hàng, bãi đỗ xe và trang 

phục nhân viên. 

x
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So sánh ảnh hưởng của 

nhiệt độ đến chất 

lượng sản phẩm sốt cà 
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bằng phương pháp sấy 

đối lưu và sấy bơm 

Công 
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thực 

phẩm 

Tạp Chí công thương
Nguyễn Thị 

Minh Thôi
x

So sánh ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng của sản phẩm sốt cà chua 

sấy dạng miếng từ hai phương pháp là sấy đối lưu và sấy bơm nhiệt với 

mục đích đánh giá cảm quan, màu sắc của sản phẩm từ 2 chế độ sấy khác 

nhau. Từ đó xem chế độ sấy nào phù hợp nhất cho sản phẩm

x
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Phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến ý định 
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Trang

Du lịch
Tạp chí Kinh Tế Dự 

Báo

Nguyễn Đức 

Thiên Thư
x

Mục tiêu của bài báo là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay 

trở lại của du khách nội địa đối với điểm đến Tp Nha Trang. Dữ liệu được 

thu thập bằng cách phỏng vấn 200 du khách nội địa đến Nha Trang. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ thuận chiều giữa thái độ của du 

khách và cơ sở vật chất đến ý định quay lại của họ. Trong khi đó, thái độ 

của du khách bị tác động tiêu cực bởi các nhân tố như tệ nạn liên quan 

đến giá cả, tệ nạn về an toàn an ninh tại điểm đến du lịch.

issn x
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ăn nhanh qua Internet 
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thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến hành vi mua thức 

ăn nhanh qua Internet 

của người tiêu dùng tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh/ Kinh tế dự báo

Trần Thị Xuân 

Viên
x

Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn cửa hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh. 

Nghiên cứu được tiến hành thông qua khảo sát 225 người tiêu dùng, có độ 

tuổi từ 15 đến 40 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 8 nhân tố chính 

ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cửa hàng thức ăn nhanh của người 

tiêu dùng tại TP.Hồ Chí Minh, đó là: Thực phẩm; Vệ sinh; Địa điểm; 

Khuyến mãi; Nhân viên; Thương hiệu; Không gian; Giá trị trải nghiệm. 

Trong đó, nhân tố Thực phẩm có tác động mạnh nhất.

x
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Minh
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Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn cửa hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh. 

Nghiên cứu được tiến hành thông qua khảo sát 225 người tiêu dùng, có độ 

tuổi từ 15 đến 40 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 8 nhân tố chính 

ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cửa hàng thức ăn nhanh của người 

tiêu dùng tại TP.Hồ Chí Minh, đó là: Thực phẩm; Vệ sinh; Địa điểm; 

Khuyến mãi; Nhân viên; Thương hiệu; Không gian; Giá trị trải nghiệm. 

Trong đó, nhân tố Thực phẩm có tác động mạnh nhất.

2. KHOA: CHÍNH TRỊ - LUẬT

Nghiên cứu quy trình 

công nghệ chế biến 

gia vị rắc cơm từ rong 

mứt việt nam 

(porhhyra.sp.)

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 

Tạp chí Nông nghiệp 

phát triển Nông thôn

Rong Mứt (Porphyra Sp.) được sử dụng khá phổ biến vì chúng có hàm 

lượng protein, các loại vitamin và  khoáng chất cần thiết rất cao. Rong 

biển có tỷ lệ iod cao nhất trong các loại thức ăn. Ngoài làm thức ăn, rong 

biển còn được dùng làm thuốc, thức ăn hổ trợ chữa bệnh cho con người. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả nghiên cứu quy trình sản xuất gia vị 

rắc cơm từ nguyên liệu rong mứt – thực vật đặc trưng của vùng biển Việt 

Nam bổ sung thêm sản phẩm gia vị rắc cơm ăn liền cho thị trường. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy quy trình sản xuất gồm: xử lý nguyên liệu bằng 

acid acetic 5% với thời gian ngâm là 60 phút sau đó rửa trung tính và sấy 

ở mức nhiệt độ 85
0
C trong thờ gian 4,5 giờ. Rong sau khi xử lý tiến hành 

xay và phối chế ở công thức tối ưu bằng chương trình DOE à Mixture 

Design trong phần mềm JMP 10. Sản phẩm cuối cùng được phối trộn với 

tỷ lệ: 18,88% rong đã xử lý, 36,25%, mè rang 14,87%t, đường 20%, muối 

5%, tỏi phi 5% cho mức độ chấp nhận cao nhất.

x

x
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Tầm nhìn thời đại về 

hội nhập, hợp tác quốc 

tế và giải quyết các 

vấn đề quốc tế trong 
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của Hồ Chí Minh

Chính trị- 

 xã hội

Tầm nhìn thời đại về 

hội nhập, hợp tác quốc 

tế và giải quyết các vấn 

đề quốc tế trong hành 

trình cứu nước của Hồ 

Chí Minh/ Tạp Chí Dạy 

và học ngày nay

01013004
Nguyễn Thị 

Tường Duy
x

Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tầm nhìn thời đại, Người đã làm thay đổi vận 

mệnh của dân tộc Việt Nam, đưa người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ 

trở thành người chủ đất nước, đưa dân tộc từ lệ thuộc trở thành một dân 

tộc độc lập, tự do, hùng mạnh và góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh 

chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 

hội. Trong hành trình cứu nước đầy chông gai nhưng vĩ đại, Hồ Chí Minh 

đã sớm thể hiện tầm nhìn thời đại về sự gắn kết, sự tác động, ảnh hưởng 

lẫn nhau giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới,cũng như về việc giải 

quyết các vấn đề nảy sinh giữa các quốc gia dân tộc (vấn đề quốc tế). 

Những tư tưởng ấy cùng với cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức, phong cách 

của Người là tấm gương sáng ngời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 

phóng xã hội, giải phóng con người trên toàn thế giới, đặc biệt là trong 

x x
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 Kinh tế
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cơ hội mới cho thương 

mại Việt Nam /Tạp chí 

Công Thương

01013009

Phan Quốc 

Thái - Nguyễn 

Thị Lợi

x

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (Vietnam - EU Free Trade 

Agreement  được viết tắt là EVFTA) được ký ngày 30/6/2019 và đã được 

Nghị viện châu Âu (EP) thông qua ngày 12/2/2020. Hiệp định EVFTA là 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia 

thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung, góp 

phần vào công cuộc đổi mới và hiện đại hóa đất nước. Việc Vương quốc 

Anh rời khỏi Liên hiệp Châu  Âu đã ảnh hưởng đến mục tiêu ban đầu của 

Việt Nam khi ký kết Hiệp định EVFTA. Tuy nhiên, cũng sẽ mở ra cho 

chúng ta những cơ  hội mới. Bài viết này bàn về những cơ hội từ việc 

thực hiện Hiệp định này và việc Anh rời EU đối với Việt Nam.

x
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Về khía cạnh đạo đức 
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Triết học

Về khía cạnh đạo đức 

trong triết học Nho giáo 

nguyên thủy

01013019 Phan Thị Hiên

Trên cơ sở phân tích định tính, bài viết làm nổi bật những đóng góp của 

Triết học Nho giáo nói chung vào kho tàng văn hóa Trung Quốc nói riêng 

và phương Đông nói chung

X
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Tạp chí Công Thương Kinh tế

Từ Hiệp định EVFTA 

đến việc Anh rời EU và 

cơ hội mới cho thương 

mại Việt Nam

01027003 Nguyễn Thị Lợi

EVFTA là một trong những Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà 

Việt Nam đã tham gia, với nhiều cam kết sâu, rộng, bao hàm cả những 

nội dung truyền thống và phi truyền thống mang lại nhiều cơ hội thuận lợi 

đối với kinh tế và xã hội của nước ta.

x
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01013006

Huỳnh Tuấn 
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x

“Dĩbấtbiến, ứngvạnbiến” (Keeping Calm is to cope with Multi-

Unexpected Changes) is a concept belonging to the military tactics 

“taking static to controlling moving”. If translated literally, it means: 

“Taking the immovable to deal with many changes”, or it can be 

translated in an understandable way as “taking the unchanging to deal 

with all the changes”. In a more positive sense, it is “taking the calm, 

steadfastness to resist all changes”. Ho Chi Minh showed the point of 

view that there must be a combination of principles, consistency, and 

solidity of strategic objectives with the flexibility and flexibility of the 

strategy; between the revolutionary way and the revolutionary strategy. 

Ho Chi Minh's statement contains the conduct of the leader when 

complicated things happen, it is necessary to have a steady, steady, calm, 

and wise stance to grasp opportunities and choose options deal 

appropriately. “Dĩbấtbiến, ứngvạnbiến” has become one of the basic 

principles of Ho Chi Minh's thought on strategy when dealing with 

diplomatic issues and strategies in the revolutionary struggle, in the 

security protection country of the Communist Party of Vietnam. That 

x
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Lý luận chính trị 01013003 Mai Quốc Dũng x

Trong thời gian vừa qua, khái niệm Chính phủ kiến tạo liên tục được 

người đúng đầu Chính phủ nhắc tới, đã tạo một hiệu ứng tích tực từ người 

dân, doanh nghiệp đến cán bộ công chức. Tuy nhiên, trong thực tế từ khái 

niệm đến nội hàm, mô hình của Chính phủ kiến tạo chưa được hiểu một 

cách đầy đủ, thống nhất, còn phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Bên cạnh 

đó, từ lý luận đến thực tiễn là một quá trình dài, đòi hỏi sự quyết tâm, dốc 

sức của cả hệ thống chính trị, toàn thể dân tộc. Với tư cách là một bộ 

phận không tách rời, nguồn lực của dân tộc, người Việt Nam ở nước 

ngoài nói chung và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng sẽ có 

những đóng góp quan trọng, góp phần thành công sự nghiệp xây dựng và 

x
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01013003 Mai Quốc Dũng x

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về cách 

mạng Việt Nam. Với mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 

giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới giải 

phóng phụ nữ, theo Người: Nếu chưa giải phóng phụ nữ là chưa giải 

phóng một nửa nhân loại, nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa chưa 

thực sự hoàn thành. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh thì giải phóng phụ nữ 

phải được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực giáo dục 

có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thành công công cuộc giải 

phóng phụ nữ. Trên cơ sở vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn, trong những năm qua Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã đưa ra quan điểm toàn diện về công tác bình đẳng 

nam nữ trong lĩnh vực giáo dục góp phần quan trọng vào thành công của 

công cuộc xây dựng đất nước.

x
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x

Tư duy phản biện, hay tư duy phê phán (critical thinking) là thuật ngữ 

không còn xa lạ đối với giáo dục Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện 

nay. Đây là là nền tảng để phát triển những phương pháp, kỹ năng khác 

nhằm giúp người học có khả năng thích ứng và giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong hiện thực cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Tuy nhiên, việc đưa 

năng lực tư duy phản biện với tư cách là một môn học độc lập vào trong 

hệ thống giáo dục quốc dân hay tích hợp vào trong quá trình dạy học, nhất 

là giáo dục đại học, thì lại chưa được chú trọng đúng mức. Điều đó cũng 

không phải là ngoại lệ trong công tác dạy – học ở Trường Đại học hiện 

nay. Do đó, theo tác giả, việc tích hợp rèn luyện và phát triển tư duy phản 

biện cho sinh viên thông qua giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin, cơ sở 

nền tảng của tư duy phản biện, là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa 

thiết thực, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI ở nhà 

ISSN

9
Khoa học 

Giáo dục

Phát huy truyền thống 

giữ nước của dân tộc 

Việt Nam

Khoa 

học Xã 

hội

Tạp Chí Giáo Dục Và 

Xã Hội
01029010

Hoàng Ngọc 

Kiên
x

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. 

Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã được viết bằng máu và mồ hôi của nhiều 

thế hệ ông cha đã làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, những trang sử vẻ 

vang đầy khí thế. Chính những điều đó đã tạo nên truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc Việt Nam mà trong đó nổi bật nhất là lòng yêu nước - một 

truyền thống cao quý vừa được hun đúc và phát huy suốt trong quá trình 

dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Mỗi người Việt Nam đều 

có quyền tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc, những người đã 

hy sinh để bảo vệ mảnh đất quê hương. Những người đã viết nên thiên sử 

của dân tộc và sẽ luôn là hành trang của các thế hệ người Việt Nam. Bối 

cảnh hiện nay đang có nhiều thời cơ nhưng cũng chứa đựng nhiều thách 

thức, ý thức giữ nước, bảo vệ Tổ quốc vẫn phải luôn được quan tâm, luôn 

chủ động phòng ngừa những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

x

10

Những giải pháp thúc 

đẩy hoạt động 

khởi nghiệp của sinh 

viên trong hai 

trường Đại học trực 

thuộc Bộ Công 

thương tại TPHCM

 Giáo dục
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội
01013015

Nguyễn Thị Tú 

Trinh
x

Vấn đề khởi nghiệp đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ Nhà nước và 

xã hội. 

Hiện nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp đóng góp một phần đáng kể vào 

quá trình phát triển kinh tế xã hội.

 Đối với các bạn sinh viên là lực lượng xung kích, cống hiến trí tuệ cho sự 

phát triển của đất nước.Tuy nhiên, quá trình tham gia hoạt động khởi 

nghiệp của cả nước nói chung và sinh viên tại hai trường Đại học trực 

thuộc Bộ Công thương taïi TPHCM nói riêng cũng gặp không ít những 

khó khăn, thách thức. Vì vậy, cần có những giải pháp mang tính xác thực, 

hiệu quả và cụ thể nhằm biến những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên 

x
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Một số ý kiến về việc 

đánh giá kết quả học 

tập môn Pháp luật đại 

cương của sinh viên 

trường Đại học Công 

thực phẩm Tp.HCM

Giáo dục
Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học
01013007 Phan Ái Nhi 

Đổi mới đánh giá kết quả học tập theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp 

với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ được xác định là một nhiệm 

vụ trọng tâm của giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện sự 

chỉ đạo của Trường và Khoa Lý luận chính trị, bộ môn pháp luật đã, đang 

thực hiện việc đổi mới đánh giá kết quả học tập môn học của sinh viên 

song song với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và tài liệu học tập.

x

12

Một số ý kiến về việc 

đánh giá kết quả học 

tập môn Pháp luật đại 

cương của sinh viên 

trường Đại học Công 

thực phẩm Tp.HCM

Giáo dục
Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học
01013007 Phan Ái Nhi x

Trong những năm gần đây, nhân cách học sinh sinh viên đang có sự thay 

đổi theo chiều hướng đáng lo ngại và ảnh hưởng không tốt đến mỗi cá 

nhân và đời sống xã hội. Nhiều hội thảo, hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cũng như các trường đại học tổ chức nhằm tìm ra những nguyên nhân 

của tình trạng trên và những giải pháp khắc phục. Góp phần nhỏ vào việc 

tìm ra nguyên nhân của tình trạng trên, trong bài viết này, chúng tôi sử 

dụng những luận điểm cơ bản của các học thuyết Xã hội học về sự phát 

triển nhân cách của cá nhân và quá trình xã hội hóa, từ đó định hướng cho 

vấn đề giáo dục nhân cách cho sinh viên hiện nay.

13

Giảng dạy các môn Lý 

luận chính trị theo 

hình thức trực tuyến ở 

cơ sở giáo dục ĐH – 

Xu thế tất yếu của thời 

đại công nghệ thông tin

 Giáo dục
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội
01013012

Nguyễn Thị 

Thu Thoa
x

Cách mạng công nghệ và sự xuất hiện của internet đã làm bộc lộ rõ những 

khiếm khuyết của phương thức dạy – học truyền thống, đòi hỏi giáo dục 

hiện đại phải đổi mới căn bản và toàn diện về nội dung, và phương pháp 

giảng dạy. Đào tạo trực tuyến với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ hiện 

đại, nhất là internet sẽ khơi mở mọi tiềm năng tư duy của con người, phát 

huy tính tích cực, chủ động, tự giác, khả năng tìm tòi, sáng tạo của người 

học; kích thích sự say mê, học hỏi, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và 

năng lực tự quyết.

x

14 Luật

Trung tâm tư vấn pháp 

luật thuộc trường Đại 

học - Xu thế của sự 

phát triển

Luật Tạp chí Công thương 01060001 Lê Doãn Lâm x

Tư vấn pháp luật hoạt động cung cáp cho cá nhân, tổ chức những hiểu 

biết pháp luật về một vấn đè nhất định, giúp họ hiểu vị thế, quyền và 

nghĩa vụ pháp lý của mình trong một quan hệ pháp luật cụ thể nảy sinh 

trong đời sống xã hội. Bài viết phân tích về mô hình Trung tâm tư vấn 

pháp luật, từ đó đè xuất hướng hoàn thiên hiện nay.

x

1
Kỹ thuật 

điện

An Improvement of 

Maximum Power 

Point Tracking 

Algorithm Based on 

Particle Swarm 

Optimization Method 

for Photovoltaic 

System

Renewabl

e Energy 

Technolo

gies and  

Supply

2020 5th International 

Conference on Green 

Technology and 

Sustainable 

Development (GTSD)

01002005 Bùi Văn Hiền x

Partial shading is the cause of the reduction of the output power of the 

photovoltaic (PV) system due to changes in its P-V characteristic curve. 

Global Maximum Power Point Tracking (GMPPT) in more complex and 

multiple peaks conditions is the biggest challenge for current MPPT 

techniques to improve the performance of the system. This article 

introduces an improved method based on the traditional Particle Swarm 

optimization (I-PSO) algorithm to increase the convergence speed in a 

constantly changing and complex environment. The study not only 

considers the influence of the best location of the individual and the 

swarm but also focuses on the experience of the neighboring individuals 

with a better position to avoid the local extreme trap. In addition to that, a 

boost converter uses to simulate the proposed algorithm applying PSIM 

software. The simulating results with those previously under the same 

operating conditions showed the superiority of the proposed approach in 

improving the efficiency of the photovoltaic system

x

3. KHOA: CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



2
Kỹ thuật 

điện

The Development of 

Decentralized Space 

Vector PWM Method 

for Multilevel 

Multiphase Converters

Kỹ thuật 

điện

2020 IEEE Eighth 

International 

Conference on 

Communications and 

Electronics (ICCE)

01002002
Nguyễn Phú 

Công
x

In this paper, the ecentralized modulation for the control of multilevel 

multiphase converters (MMC) using space vector pulse-width modulation 

(SVPWM) is proposed. With the proposed method, local information 

obtained from neighboring cells and by itself is employed so that the cell 

can adjust the vector and the switching time of the vector itself. In 

addition, decentralized control also increases operational flexibility 

(power and voltage adjustment) and dynamic reconfiguration of the MMC 

system. The simulation results show the feasibility and effectiveness of 

the proposed method.

x

3
Kỹ thuật 

điện

Decentralized 

Capacitor Voltage 

Control of Flying 

Capacitor Multilevel 

Inverter 

Kỹ thuật 

điện

2021 International 

Symposium on 

Electrical and 

Electronics Engineering 

(ISEE)

01002003
Nguyễn Phú 

Công
x

This paper proposes a decentralized capacitor voltage control strategy for 

the flying capacitor multilevel inverter (FC-MLI) in combination with the 

decentralized self-aligned phase-shifted pulse width modulation (PWM) 

(self-aligned carriers) method. For FC-MLI, the capacitor voltage of 

switching modules requires a special condition of initial capacitor voltage 

to startup and reach the desired value. To overcome this issue, a 

decentralized capacitor voltage control algorithm is proposed to regulate 

the capacitor voltage to the required value under normal operation as well 

as in case of reconfiguration of the system when the number of switching 

cells is changed. The key approach is that each switching cell controller 

of the FC-MLI synchronizes and regulates its own voltage effectively by 

using information from its neighboring cell controllers. The validity of 

proposed decentralized capacitor voltage control method in association 

with the self-aligned phase-shifted carriers is shown by simulation results 

4
Kỹ thuật 

điện

A Fast, Decentralized, 

Self-Aligned Carrier 

Method for 

Multicellular 

Converters

Kỹ thuật 

điện
Applied Sciences 01002004

Nguyễn Phú 

Công

This paper proposes a fast, decentralized method for self-aligning the 

carriers of a multiphase/ multilevel converter operating on the basis of 

phase-shifted pulse width modulation or level-shifted pulse width 

modulation. In the proposed method, each cell of the converter 

synchronizes and updates simultaneously its own carrier angle or carrier 

level based on the information shared with its neighboring cell, such as its 

angle/level, its index number, and the total number of activated cells of 

the converter. Different from the conventional decentralized method (with 

basic and modified updating rules), which requires some conditions in 

terms of cell number and initial carrier angles to start up and operate 

properly, the proposed method can be applied to the system with any 

number of cells and does not require special conditions of initial carrier 

angles. Further, while the conventional method needs an iteration process 

to adjust the inter-carrier phase-shifts and can be applied only to a 

multiphase converter which uses phase-shifted pulse width modulation, 

the proposed method offers an accurate and fast alignment of phases (for 

phase-shifted pulse width modulation) or levels (for level-shifted pulse 

width modulation) and thus can be applied to both multiphase and 

multilevel converter types. The simulations and the experimental results 

are presented in detail to show the validity and the effectiveness of the 

proposed methods. Further, thorough simulations on multiphase 

converters with different number of cells also show that the proposed 

method is much faster than the conventional method in both configuration 
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Decentralized control 

multilevel three phase 

inverter using level 

shift carrier method

Kỹ thuật 

điện

Tạp chí khoa học công 

nghệ và thực phẩm
01002002

Nguyễn Phú 

Công
x

In recent years, the decentralized control structure in multilevel power 

converters has been increasingly interested in research, application, 

implementation in practice because of its outstanding characteristics and 

techniques compared to traditional methods. One of the key features of 

decentralized control is the system's ability to extend and dynamically 

reconfigure the system. This study presents the application of a 

decentralized control structure of multilevel inverters using the level shift 

carrier pulse width modulation method (LSC-PWM) as the control 

algorithm. For the traditional control method, the carrier signal is 

provided by a central controller. The decentralized control method 

provides basic local connections so that carriers can alternate themselves 

for the configuration of a multi-cell serial system. Efficient performance 

of decentralized control in power converters demonstrates power and 

voltage response suitable for a wide range of applications, as well as the 

ability to dynamically reconfigure the system (add or discard a cell). 

Control method, algorithm and structure were evaluated through 

x

6
Kỹ thuật 

điện

Điều khiển phân tán 

dịch mức sóng mang 

cho bộ biến đổi công 

suất liên kết dạng đa 

bậc trong lưới điện 

nhỏ dạng lai

Kỹ thuật 

điện

Tạp chí Phát triển Khoa 

học và Công nghệ – 

Engineering and 

Technology

01002002
Nguyễn Phú 

Công
x

Các bộ biến đổi công suất liên kết là một trong những thành phần quan 

trong trong hệ thống lưới điện nhỏ dạng lai, việc nghiên cứu về cấu trúc 

và phương pháp điều khiển các bộ biến đổi công suất liên kết của lưới 

điện nhỏ dạng lai đã được triển khai và đạt được những kết quả khả quan. 

Bài báo này đề xuất phương pháp điều khiển phân tán dịch mức sóng 

mang cải tiến cho bộ biến đổi công suất liên kết (IC – Interlinking 

Converter) đa bậc dạng MMC (Modular Multilevel Converter) trong lưới 

điện nhỏ dạng lai (HMG-Hybrid Microgrid) hoạt động ở chế độ tách lưới. 

Mục tiêu chính

của nghiên cứu là xem xét khả năng ứng dụng phương pháp điều khiển 

phân tán đề xuất cho bộ IC-MMC khi thực hiện nhiệm vụ điều khiển trao 

đổi công suất giữa lưới điện con một chiều và xoay chiều trong hệ thống 

HMG. Hơn nữa, phương pháp điều khiển đề xuất cho bộ IC-MMC áp 

dụng cho HMG còn được kiểm chứng khả năng tái cấu trúc động khi thay 

đổi số lượng mô-đun khóa công suất trong bộ MMC nhằm cải thiện độ tin 

cậy trong vận hành hệ thống, tăng tính linh hoạt trong điều khiển. Bài báo 

còn đánh giá chất lượng điện áp ngõ ra của bộ IC-MMC đề xuất so với bộ 

biến đổi công suất hai bậc. Tính khả thi của phương pháp điều khiển phân 

tán dịch mức sóng

mang cho bộ IC-MMC trong HMG được xác thực và kiểm nghiệm bằng 

mô hình mô phỏng trên

phần mềm MATLAB/ Simulink nhằm đánh giá khả năng hoạt động trao 

7
Kỹ thuật 

điện

An improved 

controller for reactive 

power sharing in 

islanded microgrid

Năng 

lượng tái 

tạo

Electrical Engineering 01002008
Phạm Thị Xuân 

Hoa
x

The control to stabilize the frequency and voltage is the main goal of 

controlling the islanded microgrid. The microgrid can  include different 

inverters, which are connected in parallel to each other by lines that have 

different impedances. The loads in the microgrid include local and public 

loads. With the different line impedances and local loads, it has made the 

voltage and current controller-type PI (proportional integral) or PID 

(proportional integral derivative) unable to guarantee the stability for the 

microgrid, and also, the power sharing between inverters is not made 

accurate. In this study, an improved power sharing controller is proposed 

by adjusting the droop voltage slope, in order to increase the accuracy of 

power sharing, while the microgrid has local loads and the line 

impedances have significant differences for inverters connected to a 

microgrid. This controller is combined with a sliding mode control to 

improve accuracy in power sharing and improve the quality of the voltage 

supplied to the loads. The control model has been simulated and 

experimental with two inverters connected in parallel. The simulation and 

experimental results demonstrate the effectiveness of the proposed 

x



8
Kỹ thuật 

điện

Tính toán thiết kế hệ 

thống điện độc lập 

cung cấp điện cho khu 

dân cư

Năng 

lượng tái 

tạo

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ và Thực phẩm 21 

(1) (2021) 65-76

01002009
Phạm Thị Xuân 

Hoa

Nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng ở các khu vực dân cư của những 

vùng xa hoặc hải đảo nơi công tác quy hoạch và phát triển lưới điện quốc 

gia gặp nhiều khó khăn hay không thể đưa đến. Để giải quyết các vấn đề 

đó, việc sử dụng hệ thống các nguồn năng lượng tái tạo kết hợp với với bộ 

lưu trữ và máy phát điện diesel để thay thế cho mạng điện quốc gia và đáp 

ứng nhu cầu sử dụng điện của các phụ tải là một trong những giải pháp 

thiết thực nhất. Bài báo này trình bày việc thiết kế tối ưu một mạng điện 

nhỏ độc lập bao gồm pin quang điện, ắc quy tích trữ năng lượng điện và 

một máy phát dự phòng diesel. Mạng điện độc lập này có thể đáp ứng nhu 

cầu cho phụ tải sinh hoạt của gia đình tiêu thụ 12,5 kWh/ngày. Sử dụng 

phần mềm tối ưu hóa cho hệ thống các nguồn năng lượng tái tạo PVsyst 

để thu được các kết quả khả thi nhất về mặt kỹ thuật và mặt kinh tế.

x

9
Kỹ thuật 

điện

An Enhanced Control 

Strategy Of Three-

Phase Four-Wire 

Inverters Under 

Nonlinear Load 

Conditions

Điện, 

Điện Tử

Journal of Science 

Technology and Food 
01002022 Văn Tấn Lượng x

 An enhanced nonlinear control technique based on a coordination 

between feedback linearization (FBL) approach and sliding mode control 

(SMC) is proposed for a three-phase split-capacitor inverter under the 

nonlinear load conditions. A nonlinear model of system with pulse-width 

modulation (PWM) voltage-source inverter (VSI) including the output 

inductor-capacitor (LC) filters is derived in the d-q-0 synchronous 

reference frame, not by small signal analysis. The controllers for d-q-0 

components of three-phase line-to-neutral load voltages are designed by 

linear control theory. With the proposed coordination scheme, three-phase 

split-capacitor inverter provides an excellent control performance for 

regulating the load voltages with nearly zero steady-state errors in both 

the transient and steady states. The proposed scheme is verified by the 

simulation results which show that three-phase split-capacitor inverter 

gives a low total harmonic distortion (THD) for the load voltages under 

x

10
Kỹ thuật 

điện

 Control The Overhead 

Temperature Of Crude 

Oil Distillation 

Column By Pid And 

Fuzzy Pid Controllers

Điện, 

Điện Tử

Journal of Science 

Technology and Food 
01002022 Văn Tấn Lượng x

Gasoline is mainly created by converting light and heavy naphtha from 

crude oil distillation column. Overhead temperature of main column is 

the most important parameter in quality control of gasoline. This protocol 

would offer two pathways to control the overhead temperature of crude 

oil distillation column in refinery. In this offer, temperature, flow 

parameters are cotrolled by proportional integral and derivative (PID) and 

fuzzy PID controllers. The feasibility and effectiveness of the proposed 

method are verified by the simulation results using Matlab/Simulink.
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Bài báo trình bày phương pháp phân tích ổn định điện áp dựa trên cở sở 

phân tích độ nhạy V-Q của ma trận Jacobi được thành lập từ bài toán 

phân bố công suất. Với phương pháp đề xuất, hệ thống điện được xác 

định là ổn định, mất ổn định hay sụp đổ và nhận dạng khu vực nào có 

nguy cơ mất ổn định. Tính khả thi và hiệu quả của phương pháp đề xuất 

được kiểm chứng thông qua nghiên cứu mạng điện IEEE 26 nút, dựa vào 

x
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Lọc tích cực đã trở thành một công nghệ để bù họa tần dòng điện hoặc 

điện áp cho lưới phân phối ba pha có tải phi tuyến. Bài báo này trình bày 

cấu hình các bộ lọc tích cực (AF-Active Filter) ba pha ba dây và chiến 

lược điều khiển dựa vào thành phần điện áp hoặc dòng điện. Từ đó, các 

ứng dụng của các AF đã được nghiên cứu để cải thiện chất lượng điện 

năng trong lưới phân phối điện. Các kết quả mô phỏng của bộ lọc tích cực 

song song, bộ lọc tích cực nối tiếp và bộ lọc tích cực nối tiếp kết hợp với 

bộ lọc thụ động trong trường hợp tải phi tuyến được so sánh và đánh giá 

để thấy được khả năng vượt trội của chúng. Bộ lọc tích cực nối tiếp kết 

hợp với bộ lọc thụ động thể hiện đáp ứng vận hành tốt nhất thông qua 

việc vừa điều khiển bù họa tần dòng điện và bù điện áp lưới triệt để ngay 

cả khi có sụt áp lưới và tải phi tuyến.

x

13
Kỹ thuật 

điện

Performance 

Evaluation Of 

Cognitive Multi-Hop 

Networks To Assist 

Building System

Điện tử 

viễn 

thông

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ và thực phẩm
01002001 Ngô Hoàng Ấn x

In recent years, cognitive relay networks (CRNs) have emerged as a 

fantastic trend in research. It supports the establishment of a new 

communication network by spectrumsharing technique. However, most 

papers focus on studying the performance of the dual-hop scheme. This 

paper evaluates the proposed multi-hop model by giving the closed-form 

multihop network outage (OP). Simulation verifies our derivation and 

discovers the impact of several related factors on the secondary outage 

probability. We also highlight the end-to-end secondary multi-hop 

network by directly building the map to assist designers and operators on 
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In this paper, the flow of converting from synchronous to Null 

Convention Logic (NCL)-based asynchronous design is given. The 

asynchronous RTL code files in Verilog are synthesized to single rail 

netlists of D flip-flops, latches, combinational logic and special gates. 

This netlist is converted to a dual rail asynchronous netlist using NCL and 

then can be simulated and synthesized by other tools. The S-box which is 

considered as the most important component in Advanced Encryption 

Standard (AES) algorithm is chosen as a simple example to verify the 

design flow. In addition, this paper helps researchers see the power of the 

design tools aided by computer in asynchronous designs, and the choice 
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Máy trợ thở hiện nay đang rất được chú trọng trong việc nghiên cứu và 

sản xuất nhằm phục vụ quá trình điều trị cho các bệnh nhân gặp khó khăn 

về hô hấp và các bệnh nhân bị nhiễm virus COVID-19. Trong nghiên cứu 

này, máy trợ thở được chế tạo dựa trên nguyên lý của các máy trợ thở 

thông thường, nhưng nó được cải tiến một số tính năng cho phù hợp với 

mọi đối tượng. Tần số bóp bóng của máy trợ thở có thể thay đổi trong 

phạm vi rộng từ 12 đến 40 lần/phút, tỷ lệ I:E tối đa bằng 1:4 phù hợp với 

cả bệnh nhân thông thường và bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thiết kế cơ 

khí của cánh tay kẹp bóng được mô phỏng dựa trên hoạt động của tay 

người, lực bóp đến từ hai phía mặt bóng Ambu nên không bị biến dạng 

nhiều, tốc độ bóp bóng nhanh, có thể điều chỉnh lượng khí cung cấp cho 

bệnh nhân theo ý muốn. Mạch điều khiển sử dụng board Arduino làm 

trung tâm điều khiển nên dễ dàng phát triển thêm chức năng mới. Ngoài 

ra, sản phẩm trong nghiên cứu này được tích hợp thêm cảm biến đo nhịp 

tim, điều này làm tăng hiệu quả giám sát và chăm sóc bệnh nhân

x
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In this paper, we propose a new asynchronous method based on a Null 

Convention Logic (NCL) to improve power consumption for low power 

integrated circuits. The reason is because the NCL based designs do not 

use a clock, it eliminates the problems related to the clock and its power 

consumption reduces significantly. To show the advantages of the 

selected method, we propose two design models using the synchronous 

circuit design method, and the NCL based asynchronous circuit design 

method. To test these two design models conveniently, we also propose 

an extra automatic test model. In this study, the AES decryption is used as 

an example to illustrate both methods. The two above proposed AES 

decryption models are simulated and synthesized at the various corners by 

VCS and Design Compiler tool using TSMC standard cell libraries in 

65nm technology. The synthesis results of the two above mentioned 

models indicated that the power consumption of the NCL based 

asynchronous circuit model is 3 times lower than that of the synchronous 

circuit model, and significantly improves (from 94% to 98%) compared 

with the results of the other authors. The processing speed of the NCL 

based asynchronous circuit paradigm is able to achieve a maximum speed.
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Alkali activated material is a product manufactured to serve the needs of 

construction.

 The production of alkali activated material has many advantages 

compared to other traditional baked materials. The product is not heated 

at high temperature, so it saves energy and reduces the amount of waste 

impacting negatively to ecology system and human life. The raw 

materials for production of alkali activated materials are re-used from 

other industrial solid wastes such as fly ash, bottom ash, blast furnace 

slag, red mud, and others. The alkali activated materials are formed in 

many different methods such as pouring the fresh mortar paste into the 

mould or press the powder mixtures at high pressure. In addition, the raw 

materials are mixed with the binders to increase the mechanical strength 

of the product. This study produced the alkali activated material using 

industrial solid wastes such as waste sludge from Thu Duc water plant, 

Ho Chi Minh City and fly ash from Vinh Tan coalfired thermal power 

plant, Binh Thuan province as raw materials. The raw materials were 

prepared and mixed with alkaline activator and pressed at 25 kN pressure 

to form the bricks. The products of unburnt brick have engineering 

properties meet the requirements of unburnt construction bricks in the 
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Alkali activated material is a product manufactured to serve the needs of 

construction.

 The production of alkali activated material has many advantages 

compared to other traditional baked materials. The product is not heated 

at high temperature, so it saves energy and reduces the amount of waste 

impacting negatively to ecology system and human life. The raw 

materials for production of alkali activated materials are re-used from 

other industrial solid wastes such as fly ash, bottom ash, blast furnace 

slag, red mud, and others. The alkali activated materials are formed in 

many different methods such as pouring the fresh mortar paste into the 

mould or press the powder mixtures at high pressure. In addition, the raw 

materials are mixed with the binders to increase the mechanical strength 

of the product. This study produced the alkali activated material using 

industrial solid wastes such as waste sludge from Thu Duc water plant, 

Ho Chi Minh City and fly ash from Vinh Tan coalfired thermal power 

plant, Binh Thuan province as raw materials. The raw materials were 

prepared and mixed with alkaline activator and pressed at 25 kN pressure 

to form the bricks. The products of unburnt brick have engineering 

properties meet the requirements of unburnt construction bricks in the 

4. KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
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Alkali activated material is a product manufactured to serve the needs of 

construction.

 The production of alkali activated material has many advantages 

compared to other traditional baked materials. The product is not heated 

at high temperature, so it saves energy and reduces the amount of waste 

impacting negatively to ecology system and human life. The raw 

materials for production of alkali activated materials are re-used from 

other industrial solid wastes such as fly ash, bottom ash, blast furnace 

slag, red mud, and others. The alkali activated materials are formed in 

many different methods such as pouring the fresh mortar paste into the 

mould or press the powder mixtures at high pressure. In addition, the raw 

materials are mixed with the binders to increase the mechanical strength 

of the product. This study produced the alkali activated material using 

industrial solid wastes such as waste sludge from Thu Duc water plant, 

Ho Chi Minh City and fly ash from Vinh Tan coalfired thermal power 

plant, Binh Thuan province as raw materials. The raw materials were 

prepared and mixed with alkaline activator and pressed at 25 kN pressure 

to form the bricks. The products of unburnt brick have engineering 

properties meet the requirements of unburnt construction bricks in the 
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Alkali activated material is a product manufactured to serve the needs of 

construction.

 The production of alkali activated material has many advantages 

compared to other traditional baked materials. The product is not heated 

at high temperature, so it saves energy and reduces the amount of waste 

impacting negatively to ecology system and human life. The raw 

materials for production of alkali activated materials are re-used from 

other industrial solid wastes such as fly ash, bottom ash, blast furnace 

slag, red mud, and others. The alkali activated materials are formed in 

many different methods such as pouring the fresh mortar paste into the 

mould or press the powder mixtures at high pressure. In addition, the raw 

materials are mixed with the binders to increase the mechanical strength 

of the product. This study produced the alkali activated material using 

industrial solid wastes such as waste sludge from Thu Duc water plant, 

Ho Chi Minh City and fly ash from Vinh Tan coalfired thermal power 

plant, Binh Thuan province as raw materials. The raw materials were 

prepared and mixed with alkaline activator and pressed at 25 kN pressure 

to form the bricks. The products of unburnt brick have engineering 

properties meet the requirements of unburnt construction bricks in the 
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The ability to plasticize Hydroxypropyl Methyl Cellulose/Beeswax 

(HPMC/BW) composites depends on plasticizers and their concentration.

 This paper conducted studying on the impacts of plasticizers to 

HPMC/BW properties. The plasticizers were used in this research 

included Glycerol (G), 

Propylene Glycol (PG), and Polyethylene Glycol 400 (PEG 400) which 

had the concentration changed in range of 1-3%. HPMC/BW composite 

films incorporated with 2% of plasticizers formed films with the best 

characteristics among three tested concentration. Tensile strength and 

elastic modulus of films were decreased when adding plasticizers, 

whereas elongation at break were increased. Therefore, it caused an 

increase in oxygen permeability of HPMC/BW films in comparison with 

the control film. However, Glycerol showed the lowest Oxygen 

x
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The ability to plasticize Hydroxypropyl Methyl Cellulose/Beeswax 

(HPMC/BW) composites depends on plasticizers and their concentration.

 This paper conducted studying on the impacts of plasticizers to 

HPMC/BW properties. The plasticizers were used in this research 

included Glycerol (G), 

Propylene Glycol (PG), and Polyethylene Glycol 400 (PEG 400) which 

had the concentration changed in range of 1-3%. HPMC/BW composite 

films incorporated with 2% of plasticizers formed films with the best 

characteristics among three tested concentration. Tensile strength and 

elastic modulus of films were decreased when adding plasticizers, 

whereas elongation at break were increased. Therefore, it caused an 

increase in oxygen permeability of HPMC/BW films in comparison with 

the control film. However, Glycerol showed the lowest Oxygen 

x
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Lightweight panels for indoor constructions are typically made from 

composite materials with honeycomb and corrugated structures. The 

reinforcements are used in this study, one is fiberglass and the other is 

cellulose fiber, which cellulose from recycled paper. Experimental results 

indicate that the weight of honeycomb paper panel is light, only 13.6% of 

fiberglass composite and 32.6% of plywood. The presence of honeycomb 

structure has a significant effect on mechanical behaviors of composite 

panels. Both flexural and compressive strengths increase by replacing 

corrugated structure into honeycomb structure. During compression, the 

compressive strength and modulus of two-layer honeycomb/core panel are 

higher than those of monolayer honeycomb/core. Particularly, the 

honeycomb cell-wall thickness has a little effect on the weight, but has an 

important effect on mechanical properties. These results can be …
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The ability to plasticize Hydroxypropyl Methyl Cellulose/Beeswax 

(HPMC/BW) composites depends on plasticizers and their concentration.

 This paper conducted studying on the impacts of plasticizers to 

HPMC/BW properties. The plasticizers were used in this research 

included Glycerol (G), 

Propylene Glycol (PG), and Polyethylene Glycol 400 (PEG 400) which 

had the concentration changed in range of 1-3%. HPMC/BW composite 

films incorporated with 2% of plasticizers formed films with the best 

characteristics among three tested concentration. Tensile strength and 

elastic modulus of films were decreased when adding plasticizers, 

whereas elongation at break were increased. Therefore, it caused an 

increase in oxygen permeability of HPMC/BW films in comparison with 

the control film. However, Glycerol showed the lowest Oxygen 
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The ability to plasticize Hydroxypropyl Methyl Cellulose/Beeswax 

(HPMC/BW) composites depends on plasticizers and their concentration.

 This paper conducted studying on the impacts of plasticizers to 

HPMC/BW properties. The plasticizers were used in this research 

included Glycerol (G), 

Propylene Glycol (PG), and Polyethylene Glycol 400 (PEG 400) which 

had the concentration changed in range of 1-3%. HPMC/BW composite 

films incorporated with 2% of plasticizers formed films with the best 

characteristics among three tested concentration. Tensile strength and 

elastic modulus of films were decreased when adding plasticizers, 

whereas elongation at break were increased. Therefore, it caused an 

increase in oxygen permeability of HPMC/BW films in comparison with 

the control film. However, Glycerol showed the lowest Oxygen 

x
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The ability to plasticize Hydroxypropyl Methyl Cellulose/Beeswax 

(HPMC/BW) composites depends on plasticizers and their concentration.

 This paper conducted studying on the impacts of plasticizers to 

HPMC/BW properties. The plasticizers were used in this research 

included Glycerol (G), 

Propylene Glycol (PG), and Polyethylene Glycol 400 (PEG 400) which 

had the concentration changed in range of 1-3%. HPMC/BW composite 

films incorporated with 2% of plasticizers formed films with the best 

characteristics among three tested concentration. Tensile strength and 

elastic modulus of films were decreased when adding plasticizers, 

whereas elongation at break were increased. Therefore, it caused an 

increase in oxygen permeability of HPMC/BW films in comparison with 

the control film. However, Glycerol showed the lowest Oxygen 

Permeability (OP) values compared to other composite films. The films 
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Lightweight panels for indoor constructions are typically made from 

composite materials with honeycomb and corrugated structures. The 

reinforcements are used in this study, one is fiberglass and the other is 

cellulose fiber, which cellulose from recycled paper. Experimental results 

indicate that the weight of honeycomb paper panel is light, only 13.6% of 

fiberglass composite and 32.6% of plywood. The presence of honeycomb 

structure has a significant effect on mechanical behaviors of composite 

panels. Both flexural and compressive strengths increase by replacing 

corrugated structure into honeycomb structure. During compression, the 

compressive strength and modulus of two-layer honeycomb/core panel are 

higher than those of monolayer honeycomb/core. Particularly, the 

honeycomb cell-wall thickness has a little effect on the weight, but has an 

important effect on mechanical properties. These results can be …
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Lightweight panels for indoor constructions are typically made from 

composite materials with honeycomb and corrugated structures. The 

reinforcements are used in this study, one is fiberglass and the other is 

cellulose fiber, which cellulose from recycled paper. Experimental results 

indicate that the weight of honeycomb paper panel is light, only 13.6% of 

fiberglass composite and 32.6% of plywood. The presence of honeycomb 

structure has a significant effect on mechanical behaviors of composite 

panels. Both flexural and compressive strengths increase by replacing 

corrugated structure into honeycomb structure. During compression, the 

compressive strength and modulus of two-layer honeycomb/core panel are 

higher than those of monolayer honeycomb/core. Particularly, the 

honeycomb cell-wall thickness has a little effect on the weight, but has an 

important effect on mechanical properties. These results can be …
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Current cement-based building materials have a huge disadvantage that 

they are easily broken due to thermal decomposition at high temperature 

(over 500 C) of structures of hydrated cement. This is easily observed at 

construction works when burned, the cement-based mortar and concrete 

materials and plaster are susceptible to collapse causing damage to 

buildings or structures. More seriously, these accidents easily cause 

injuries or loss of life for residents and people working there. Therefore, 

research on fire resistance and structural stability at high temperatures of 

building materials is always an interested topic of many scientists. This 

study utilized resources of highly active alumino silicate materials such as 

coal bottom ash and rice husk ash to produce geopolymer using sodium 

silicate solution as an alkaline activator. The ash-based geopolymer has 

good engineering properties responding to requirements …
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The geopolymer-based materials have been studied and developed since 

the last decades of the 20th century and applied in many fields of life. The 

production of geopolymer also has many different levels of technology 

from low to high technology which depends on quality and the applied 

fields of products. The geopolymer composites are also considered as 

environmentally friendly products related to low energy consumption 

production technology; reuse industrial wastes as raw materials; low or 

even zero CO2 emission; many better properties compared to the same 

traditional materials, and others. This investigation would like to 

introduce a novel type of geopolymer-based materials synthesized from 

red mud and diatomaceous earth in autoclave conditions without using 

alkaline activators. The geopolymer composites were fabricated in three 

various temperatures of 120, 150, and 200 o C and evaluated 

characteristics via the different analytical methods. The method of X ray 

diffraction (XRD) was used to evaluate phase transitions among raw 

materials (RM and DE) and the geopolymer composite materials. 

Characteristics of bondings in the materials were detected by using 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The differential thermal 

analysis-thermogravimetric analysis (DTA-TG) is method used to look for 

the physico-chemical changes of the geopolymer composite materials 

exposed at high temperature. In addition, the geopolymer based materials 

were observed for morphologies and microstructures in its solid phase 

lattice matrix using scanning electron microscope (SEM).
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Anthocyanin content reaches high value in hot extraction conditions of 

Ipomoea Batatas at 60 C, using a mixture of ethanol: water at ratio of 4: 1. 

The sizes of the material had significantly affected the anthocyanin 

content in Ipomoea Batatas solution. The colour of the anthocyanin-rich 

extracted solution varied significantly in range of pH from 1-12. So, 

anthocyanin was used as a colour indicator. Qualitative method by 

colorimetric showed that the colour of anthocyanin extracted solution was 

very little change during the 30-day survey period (without preservatives). 

However, quantitative analysis by UV-Vis, with a maximum wavelength 

of λ max= 523 nm, shows that the absorbance of anthocyanin decreased 

markedly with time of storage. Experimental results showed that the 

storage environment also influences anthocyanin colour and uptake in 

Ipomoea Batatas extracted solution.

x

Overgrowth of water hyacinths will cause difficulties for water traffic in 

the Mekong Delta and affect the growth of other aquatic species. The 

water hyacinth as a raw material available in nature has been applied in 

production of the composite materials. The water hyacinth trees were 

treated in NaOH solution for 2-12 hours with concentration in the range 

2.5-15.0%. The morphology of the water hyacinth before and after 

treatment was characterized using scanning electron microscopy (SEM) 

which showed that the fiber surface structure as well as the arrangement 

order between the fibers was significantly changed. The green composites 

were fabricated on the background of an unsatured polyester resin that is 

reinforced with water hyacinth fiber. Mechanical properties of the 

composites were measured with a sharp increase in flexural strength and 

flexural modulus (nearly 300% increase) in the case of treated water 

hyacinth fiber composites / roving. Similarly, the compressive strength of 

composite materials increased significantly. This demonstrates the 

advantages of natural water hyacinths fiber treatment in relation to the 

mechanical improvement of the polymer composite materials.
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A geopolymer is one of materials belonging to an inorganic polymer 

group based on alumino-silicate structural networks. The material is a 

product of reactions among the activated alumino silicate resources and 

solutions of alkaline activators in various conditions. There have been 

many investigations conducted to produce geopolymer using different raw 

materials and methods. The chemical factors have a decisive role in the 

reaction process and the formation of the geopolymeric structural 

networks. The physical factors significantly influence on engineering 

properties, microstructural characteristics as well as the effectiveness of 

the reactions. This study is a review on evaluation of relationships among 

physico-chemical factors in the reaction process. In which, the chemical 

factors were considered both the alumino-silicate raw materials and 

alkaline activators. The physical factors were evaluated on the various 

conditions known as mixing time, curing time and curing temperature.
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Diatomite or diatomaceous earth (DE) is one of materials which can be 

used as an adsorbent to treat heavy metal ions from waste water, even 

there are many factories used it to clean the water for drinking. However, 

natural DE (raw DE) has very low adsorption capacity because of low 

specific surface area. In this work, natural DE from Lam Dong province, 

Viet Nam was demagnetized to remove iron and activated by HCl 

solution for 90 minutes with concentration of 10% at room condition. 

Adsorbent capacity was evaluated using As solution and the results show 

that the activated diatomite has adsorption capacity three times higher 

than that of raw DE, and the specific surface area of activated diatomite 

was increased 47.5% with the main chemical composition of 90.8% SiO 2 

and high porosity
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Refractory materials are products used in thermal equipment to protect 

the fire and prevent heat loss to the outside environment. Thermal 

equipment such as driers, ceramic kilns, glass or metal furnaces and 

others always consume high heat in the combustion of the fuel. If the 

thermal equipments have a high heat loss which cause wastes of the fuel 

and increases production costs. Therefore, researchers are always looking 

for a solution to minimize heat loss for the kiln. In which, refractory 

materials significantly influence to the heat loss of the kiln and they have 

been studied a lot in recent years. This study focused on utilization of 

locally available raw materials to produce the novel porous refractory 

composites. The products have high porosity based on choosing the 

suitable raw materials and forming process. The refractory has high 

porosity and low thermal conductivity reponded to the requirements of 

saving energy for the thermal equipments. More important, the novel 

porous refractory products have high shape stability when observed by 

heating microscope in a range of room temperature to over 1400 o C.

This article is aimed at evaluating newly synthesized HPMC/BW 

composite films, applied for preservation of seedless lime fruit. Factors 

influenced to formation of the films as well as characteristics of 

HPMC/BW edible composite films were researched and analyzed based 

on experimental results and previous studies. The HPMC/BW edible 

composite films were created based on the components included HPMC 

(5% w/v), Glycerol plasticizer (Gly-2% v/v), BW (5% w/v); Oleic Acid 

emulsifier (OA-1% v/v). Characteristics of the composite film were 

evaluated via the analytical techniques known as Sensory, Tensile 

Strength (TS), Elongation at Break (EB), ThermoGravimetric Analyzer 

(TGA), Scanning Electron Microscope (SEM), Fourier Transform 

InfraRed (FTIR). HPMC/BW composite films applied in preserving 

seedless limes. Evaluations of preservation processes were based on 

effects of characteristics such as …

x18

Chemical 

Engineeri

ng

Characteristics of 

HPMC/Beeswax 

Edible Composite 

Film and its 

Application for 

Preservation of 

Seedless Lime Fruit

Chemical 

 

Engineeri

ng, 

Materials 

 

Engineeri

ng

Key Engineering 

Materials



Nguyen Thanh 

Tung

19

Chemical 

Engineeri

ng

Novel Porous 

Refractory Synthesized 

from Diatomaceous 

Earth and Rice Husk 

Ash

Chemical 

 

Engineeri

ng, 

Materials 

 

Engineeri

ng

Journal of Polymer & 

Composites
01004037

Nguyen Hoc 

Thang
x

Refractory materials are products used in thermal equipment to protect 

the fire and prevent heat loss to the outside environment. Thermal 

equipment such as driers, ceramic kilns, glass or metal furnaces and 

others always consume high heat in the combustion of the fuel. If the 

thermal equipments have a high heat loss which cause wastes of the fuel 

and increases production costs. Therefore, researchers are always looking 

for a solution to minimize heat loss for the kiln. In which, refractory 

materials significantly influence to the heat loss of the kiln and they have 

been studied a lot in recent years. This study focused on utilization of 

locally available raw materials to produce the novel porous refractory 

composites. The products have high porosity based on choosing the 

suitable raw materials and forming process. The refractory has high 

porosity and low thermal conductivity reponded to the requirements of 

saving energy for the thermal equipments. More important, the novel 

porous refractory products have high shape stability when observed by 

heating microscope in a range of room temperature to over 1400oC
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The ceramic glaze is a glass layer with an amorphous structure. 

Crystalline glazes are special glazes used to decorate ceramic products. It 

is based on the research results, the authors proposed a novel crystalline 

glaze from titanium frit (denoted by FV090/540) for pottery and ceramics 

with the heating temperature at 1200oC. The heating temperature for the 

crystallization of glaze was determined by differential thermal analysis 

(DTA). This study aimed to synthesis willemite crystals (Zn2SiO4) in 

pottery and ceramics. These crystals were detected and identified using 

X–ray diffraction (XRD), optical microscope (OM), and scanning 

electron microscope (SEM). The chemical composition of the samples 

was analyzed by X-ray fluorescence (XRF). From the results of 

experiments, the authors carried out decorating on industrial ceramic 

pottery products using this novel crystalline glaze and adjusted the 

required technological parameters.

x

This article is aimed at evaluating newly synthesized HPMC/BW 

composite films, applied for preservation of seedless lime fruit. Factors 

influenced to formation of the films as well as characteristics of 

HPMC/BW edible composite films were researched and analyzed based 

on experimental results and previous studies. The HPMC/BW edible 

composite films were created based on the components included HPMC 

(5% w/v), Glycerol plasticizer (Gly-2% v/v), BW (5% w/v); Oleic Acid 

emulsifier (OA-1% v/v). Characteristics of the composite film were 

evaluated via the analytical techniques known as Sensory, Tensile 

Strength (TS), Elongation at Break (EB), ThermoGravimetric Analyzer 

(TGA), Scanning Electron Microscope (SEM), Fourier Transform 

InfraRed (FTIR). HPMC/BW composite films applied in preserving 

seedless limes. Evaluations of preservation processes were based on 

effects of characteristics such as …
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Geopolymer is known as an alkaline alumino-silicate material that has 

many potential advantages to replace for cement-based materials. 

Geopolymer is a green material with low or non-CO 2 emission 

technology, high strength and heat resistance, high chemical resistance, 

and low energy production. Geopolymer has synthesized from activated 

alumino-silicate resources in high alkaline conditions. After formed, the 

geopolymer samples are cured in different conditions such as room 

temperature, drying oven temperature (from 40 C to 150 C), high pressure 

and temperature conditions of autoclave equipment. In this study, the 

paper would like to introduce a new technique for curing the specimens. 

The geopolymer samples were cured in a microwave oven set by various 

regimes of curing time. After cured in microwave conditions, the samples 

were tested for engineering properties such as compressive strength …

x
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Calcium hydroxyapatite (also known as hydroxyapatite-HA), formula Ca 

5 (PO 4) 3 (OH) or Ca 10 (PO 4) 6 (OH) 2, is a double salt of tri-calcium 

phosphate and calcium hydroxide. And apatite exists naturally in the form 

of fluorine-apatite Ca 10 (PO 4) 6 F 2. In human and animal body, HA is 

the main component in bone (accounting for 65-70% weight) and teeth 

(99%). In this study, calcium hydroxide (Ca (OH) 2) and phosphoric acid 

(H 3 PO 4) were used as raw materials to produce hydroxyapatite (HA). 

The hydroxyapatite was synthesized by hydrothermal method. Physico-

chemical and microstructural properties of the HA were characterized by 

X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), 

Brunnaeur-Emmett-Teller (BET) analysis and Scanning Electron 

Microscope (SEM) and compared with standard sample of HA. For lead 

treatment in wastewater, adsorption of HA was tested by …

x
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1. Quy trình mạ niken hóa học trực tiếp trên hợp kim nhôm ở nhiệt độ 

trung bình đã được chúng tôi thực hiện và công bố trước đây. Trong 

nghiên cứu này, với cùng quy trình mạ niken hóa học nhưng được thực 

hiện trên đối tượng nền khác là kim loại nhôm ở nhiệt độ 68 ºC và khảo 

sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mạ. Nồng độ thích hợp của chất 

hoạt hóa làm tăng tốc độ mạ niken, cải thiện tính năng của lớp mạ như độ 

bám dính, độ bóng sáng hay độ bền màu. Khi chọn axit aminoaxetic làm 

chất tạo phức chính đã cải thiện rõ rệt khả năng chống ăn mòn của lớp 

mạ, nâng cao thế ăn mòn, giảm mật độ dòng ăn mòn. Khi nồng độ của 

chất hoạt hóa là 1,5 g/L và nồng độ của axit aminoaxetic là 8 g/L, lớp mạ 

niken trên nền kim loại nhôm thu được có những tính năng tốt nhất.  

x x

Starches from different sources present unknown potential for new 

technological applications mainly when modifications are considered. In 

this study, jackfruit seed starch was treated in 6% hydrochloric acid in the 

presence of methanol and ethanol at 40 C for 2 hour and at ancohol/starch 

ratio of 4/1. Granule size, granular structure and solubility of the modified 

starch were investigated. Results showed that the average granule size of 

the starch ranged from 9.22 μm to 14.03 μm (in methanol) and 11.86 μm 

(in ethanol), some changes in the solubility and the granular morphology 

by scanning electron microscope (SEM) were observed. Acid-modified 

jackfruit seed starch can have applications in pharmaceutical, food and 

confectionary industries.
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chitosan và chiết xuất bần ổi. 
x

Bioactive glasses are a group of ceramic materials that may stimulate 

bone regeneration. These materials are shown to be biocompatible and 

bioactive, making them widely studied to be used as implants within the 

human body to repair and replace defective bones. This article provides 

readers with information about the synthesis of bioactive glasses by sol-

gel method, which has been growing rapidly in recent years. We revolved 

the bioactive glasses synthesized by the conventional sol-gel, and also the 

modified sol-gel processes.
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Phân tích đồng thời các hoạt chất trong chiết xuất lá trầu Không và khảo 

sáng ảnh hưởng của loại dung môi chiết lên hoạt tính sinh học của chiết 

xuất. 
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Surgical site infection (SSI), mainly caused by Staphylococcus aureus (S. 

aureus) and Escherichia coli (E. coli), is considered the most frequent 

complication in a surgical patient. Globally, surgical site infection 

accounts for 2.5%-41.9% and even higher rates in developing countries. 

SSI affects not only the patient’s health but also the development of 

society. Like previous reports, a surgical suture increases the hazard of 

SSI due to its structure. The antibacterial suture is the most effective 

solution to decrease the SSI. Due to some unique properties, nano-zinc 

oxide (ZnO NPs) is one of the promising antibacterial agents for coating 

on the suture. In this study, we aim to synthesize the ZnO NPs using Piper 

betle leaf extract and used it to coat the suture. The effect of synthesis 

parameters on the size and morphology of ZnO NPs was studied as well. 

The UV-Vis spectrum indicated the formation of ZnO NPs with λmax at 

around 370 nm. The volume of leaf extract plays a role in controlling the 

size and morphology of zinc oxide nanoparticles. The average particle 

size of as-synthesized ZnO NPs was around 112nm with a hexagonal and 

spherical shape. Other than that, the results proved that ZnO NPs 

performed a high antibacterial activity against S. aureus and E. coli with 

its antibacterial effectiveness up to 5 days. The ZnO NP-coated sutures 

also exhibited a high performance on bacterial inactivation. With key 

findings, this study made a tremendous contribution to lowering the 

burden on medical services in terms of medical treatment cost in 

Tổng hợp vật liệu oxit từ tính oxit sắt từ/graphene oxit ứng dụng hấp phụ 

asen trong nước 
x



Van-Dat Doan ,  

 Quang-Hieu 

Tran, Dang 

Nguyen

040201
My Hien Thi 

Bach
x

Ngoc Thang 

Tran

Thanh Nha Thi 

Tran

Van Cuong 

Nguyen 

  Hong Anh Thi 

Nguyen

32 Hóa học 

Nghiên cứu tổng hợp 

dẫn xuất 2-phenyl-3-

(trifluoromethyl)-1H-

indole sử dụng tác 

nhân trực tiếp 

trifluoromethyl A 

study on the synthesis 

of 2-phenyl-3- 

(trifluoromethyl) -1H-

indole with the use of 

trifluoromethyl group

Hóa học-

Công 

nghệ 

Thực 

phẩm

Tạo chí Công Thương 040201
Nguyễn Thị 

Hồng Anh
x

Trong nghiên cứu này dẫn xuất trifluoromethyl indole được tổng hợp 

bằng phương pháp gắn trực tiếp nhóm trifluoromethyl vào 2-phenylindole 

dùng xúc tác vật liệu khung cơ kim dưới điều kiện gia nhiệt thông thường 

có sử dụng natri trifluoromethylsulfinate làm nguồn cung cấp gốc 

trifluoromethyl và tert-butyl hydroperoxide như chất oxy hóa. Các yếu tố 

ảnh hưởng tới hiệu suất phản ứng được tiến hành nghiên cứu bao gồm: 

Ảnh các loại MOFs, ảnh hưởng của dung môi, ảnh hưởng các loại chất 

oxy hóa và ảnh hưởng của thời gian. Qua kết quả khảo sát, cho thấy phản 

ứng sử dụng Cu2(BPDC)2bby làm xúc tác tạo ra sản phẩm 2-phenyl-3-

(trifluoromethyl)-1H-indole với hiệu suất cao nhất là 80%. Chất oxy hóa 

tert-butyl hydroperoxide tạo ra sản phẩm ứng với hiệu suất 72% cao hơn 

so với các chất oxy hóa còn lại. Hiệu suất của phản ứng tăng lên khi thời 

gian phản ứng tăng và đạt cân bằng vào khoảng 16h với hiệu suất 80%. 

Cấu trúc của sản phẩm 2-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-indole được xác 

định bằng phương pháp 1H NMR, 13C NMR và 19F NMR.
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Surgical site infection (SSI), mainly caused by Staphylococcus aureus (S. 

aureus) and Escherichia coli (E. coli), is considered the most frequent 

complication in a surgical patient. Globally, surgical site infection 

accounts for 2.5%-41.9% and even higher rates in developing countries. 

SSI affects not only the patient’s health but also the development of 

society. Like previous reports, a surgical suture increases the hazard of 

SSI due to its structure. The antibacterial suture is the most effective 

solution to decrease the SSI. Due to some unique properties, nano-zinc 

oxide (ZnO NPs) is one of the promising antibacterial agents for coating 

on the suture. In this study, we aim to synthesize the ZnO NPs using Piper 

betle leaf extract and used it to coat the suture. The effect of synthesis 

parameters on the size and morphology of ZnO NPs was studied as well. 

The UV-Vis spectrum indicated the formation of ZnO NPs with λmax at 

around 370 nm. The volume of leaf extract plays a role in controlling the 

size and morphology of zinc oxide nanoparticles. The average particle 

size of as-synthesized ZnO NPs was around 112nm with a hexagonal and 

spherical shape. Other than that, the results proved that ZnO NPs 

performed a high antibacterial activity against S. aureus and E. coli with 

its antibacterial effectiveness up to 5 days. The ZnO NP-coated sutures 

also exhibited a high performance on bacterial inactivation. With key 

findings, this study made a tremendous contribution to lowering the 

burden on medical services in terms of medical treatment cost in 
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nghiên cứu hệ thống sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng để sấy rau quả, đảm 

bảo sản phẩm ít bị biến tính trong quá trình sấy
x

is study aimed to synthesize alumina from an inorganic aluminum nitrate 

precursor in various binary solvent systems of ethanol and water using the 

sol-gel self-assembly (SSA) method, employing a triblock copolymer, 

pluronic P123, as the poredirecting agent. e resulting materials were 

implemented as a support for the cobalt (Co) catalyst in a methane dry 

reforming (MDR) reaction at 1073K under 1 atm. Regardless of the water 

percentage used in the support synthesis, the methane dry reforming 

reaction over Co catalysts on alumina supports showed the negligible 

change in conversion during the 12 h reaction. Moreover, there was 

evidence of large quantities of amorphous carbon and graphitic carbon on 

the spent catalyst surface. However, the low oxidation temperature of 

these deposited carbons could help maintain the balance between the 

carbon formation and the carbon elimination processes on the catalyst 

surface during the reforming reaction, hence prolonging the lifetime of 

the catalyst. e high conversion of methane (CH4) from 64.6% to 82.8% 

and carbon dioxide (CO2) from 70.7% to 86.6% for the MDR reaction 

over the as-prepared alumina-supported Co catalyst demonstrated a 

significant improvement in catalyst production for the MDR reaction 

from the viewpoint of large-scale applications.

x31 Hóa học 
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Kinetics of nutrient 

change and color 

retention during 
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nghiên cứu hệ thống sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng để sấy rau quả, đảm 

bảo sản phẩm ít bị biến tính trong quá trình sấy
x

35 Hóa học

Oxy hóa tinh bột hạt 

mít sử dụng tác nhân 

natri hypochlorite: ảnh 

hưởng của điều kiện 

phản ứng

Hóa học
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nghệ và thực phẩm

Nghiên cứu này trình bày kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu cho phản 

ứng oxy hóa tinh bột hạt mít bằng tác nhân natri hypochlorite. Ảnh hưởng 

của nồng độ tác nhân oxy hóa, tỷ lệ tinh bột/nước, pH, nhiệt độ và thời 

gian phản ứng được đánh giá bằng hàm lượng carbonyl, carboxyl tạo 

thành và hiệu xuất thu hồi tinh bột sau oxy hóa. Kết quả cho thấy sản 

phẩm tinh bột hạt mít oxy hóa tại điều kiện tối ưu có hàm lượng carbonyl 

và carboxyl lần lượt là 0,37% và 0,98% ứng với hiệu suất thu hồi là 

98,61%. Ảnh SEM cho thấy cấu trúc hạt tinh bột oxy hóa vẫn được giữ 

nguyên, nhưng bề mặt bị bào mòn nhẹ và xuất hiện những mảnh vỡ nhỏ. 

Phổ FTIR của tinh bột oxy hóa xuất hiện peak hấp thụ ở 1744 cm-1 ứng 

với dao động của nhóm C=O chứng tỏ phản ứng oxy hóa đã xảy ra. Kết 

quả đo XRD cho thấy tác nhân hypochlorite chưa tác động đến vùng kết 

tinh trong cấu trúc hạt tinh bột, quá trình oxy hóa chủ yếu xảy ra ở các 

vùng vô định hình với sự tham gia của amylopectin.

x x

Starches from different sources present unknown potential for new 

technological applications mainly when modifications are considered. In 

this study, jackfruit seed starch was treated in 6% hydrochloric acid in the 

presence of methanol and ethanol at 40oC for 2 hour and at 

ancohol/starch ratio of 4/1. Granule size, granular structure and solubility 

of the modified starch were investigated. Results showed that the average 

granule size of the starch ranged from 9,22μm to 14,03 μm (in methanol) 

and 11,86 μm (in ethanol), some changes in the solubility and  the 

granular morphology by scanning electron microscope (SEM) were 

observed. Acid-modified jackfruit seed starch can have applications in 

pharmaceutical, food and confectionary industries.
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Effect of HCl-

Alcoholic Treatment 

on the Modification of 

Jackfruit (Artocarpus 

heterophyllus Lam) 

Seed Starch

Hóa học
Materials Science 
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Starches from different sources present unknown potential for new 

technological applications mainly when modifications are considered. In 

this study, jackfruit seed starch was treated in 6% hydrochloric acid in the 

presence of methanol and ethanol at 40oC for 2 hour and at 

ancohol/starch ratio of 4/1. Granule size, granular structure and solubility 

of the modified starch were investigated. Results showed that the average 

granule size of the starch ranged from 9.22μm to 14.03 μm (in methanol) 

and 11.86 μm (in ethanol), some changes in the solubility and the granular 

morphology by scanning electron microscope (SEM) were observed. Acid-

modified jackfruit seed starch can have applications in pharmaceutical, 

food and confectionary industries.

x x

Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

carboxymethyl hóa tinh bột đậu xanh (MS) trong dung môi hữu cơ bằng 

tác nhân axit monocloaxetic (MCA) với sự tham gia của natri hydroxit. 

Các thông số khảo sát tối ưu sau thực nghiệm bao gồm: thời gian phản 

ứng 120 phút; nhiệt độ 50 °C; tỷ lệ mol MCA/AGU (đơn vị glucose) là 

1,5; tỷ lệ mol NaOH/AGU là 2,4; tỷ lệ isopropanol (IPA)/tinh bột là 7,5 

mL/g và dung môi sử dụng là IPA. Sản phẩm tinh bột đậu xanh 

carboxymethyl (CMS) tạo thành trong điều kiện tối ưu có độ thế (DS) là 

0,59. Ảnh SEM của các hạt CMS xác định bằng kính hiển vi điện tử quét 

(SEM) cho thấy cấu trúc hạt tinh bột vẫn giữ nguyên nhưng bề mặt xuất 

hiện nhiều lỗ nhỏ và không còn mịn như hạt tinh bột đậu xanh tự nhiên. 

Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) của CMS xuất hiện peak hấp thụ 

ở bước sóng 1710 cm-1 tương ứng với dao động nhóm C=O đã chứng tỏ 

quá trình carboxymethyl hóa diễn ra trên các phân tử tinh bột đậu xanh.
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Starches from different sources present unknown potential for new 

technological applications mainly when modifications are considered. In 

this study, jackfruit seed starch was treated in 6% hydrochloric acid in the 

presence of methanol and ethanol at 40oC for 2 hour and at 

ancohol/starch ratio of 4/1. Granule size, granular structure and solubility 

of the modified starch were investigated. Results showed that the average 

granule size of the starch ranged from 9.22μm to 14.03 μm (in methanol) 

and 11.86 μm (in ethanol), some changes in the solubility and the granular 

morphology by scanning electron microscope (SEM) were observed. Acid-

modified jackfruit seed starch can have applications in pharmaceutical, 

food and confectionary industries.

x x
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Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường

Hiện nay, các sản phẩm vật liệu xanh thân thiện với môi trường ngày càng 

được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi. Trong đó nguồn nguyên liệu rẻ 

tiền từ cây lục bình cũng ngày càng được tận dụng để chế tạo vật liệu. 

Cây lục bình được xử lý bằng dung dịch NaOH 10% ở 80 oC trong 3 giờ 

đạt hàm lượng lignin còn lại 5.17%. Sợi cây lục bình được xử lý và chế 

tạo vật liệu composite trên nền nhựa phenol formaldehyde dạng novolac 

bằng phương pháp ép nóng. Kết quả đo tính chất cơ lý của vật liệu 

composite trên nền nhựa novolac và sợi cây lục bình với tỷ lệ nhựa:sợi 

6/4 đạt độ bền uốn đạt được là 5.41 MPa (không có độn) và 9.38 MPa (có 

độn 5% CaCO3) cho thấy tiềm năng ứng dụng của cây lục bình để làm vật 

liệu composite. 

x x

Gasoline is mainly created by converting light and heavy naphtha from 

crude oil

distillation column. Overhead temperature of main column is the most 

important parameter in quality control of gasoline. This protocol would 

offer two pathways to control the overhead temperature of crude oil 

distillation column in refinery. In this offer, temperature, flow parameters 

are cotrolled by proportional integral and derivative (PID) and fuzzy PID 

controllers. The feasibility and effectiveness of the proposed method are 

verified by the simulation results using Matlab/Simulink

x x38

Công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học

Control the overhead 

temperature of crude 

oil distillation column 

by PID and fuzzy PID 

controllers 

Công 

nghệ kỹ 

thuât hóa 

học

Tạp chí Khoa học công 

nghệ và thực phẩm

41

Công 

nghệ Hóa 

Học

Nghiên cứu quy trình 

tạo bột khổ qua từ dịch 

ép quả khổ qua cô đặc 

bằng công nghệ chân 

không

Nghiên 

cứu - 

Trao đổi

Tài nguyên & Môi 
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Nghiên cứu này tập trung khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cô 

đặc chân không dịch ép từ trái khổ qua. Mẫu sau khi cô đặc được phối 

trộn với maltodextrin với các tỉ lệ khác nhau trước khi đưa vào thiết bị 

sấy buồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kích thước nguyên liệu ở dạng 

hạt lựu 1 x 1 cm được ép lạnh với tốc độ vòng 70 vòng/phút trong 15 

phút, cô đặc chân không ở áp suất 700 mmHg trong 53 phút. Sản phẩm 

sau khi cô đặc được bổ sung maltodextrin tỷ lệ 3:4 (maltodextrin dịch cô 

đặc), sấy hỗn hợp ở 55 độ C trong 12 giờ thu được sản phẩm có độ ẩm đạt 

5,43 0,262%, độ tro là 4,09 0,14%, độ hòa tan tốt (tan hoàn toàn sau 35 

giây trong nước 80 độ C. Dịch trong và không lắng cặn.

x x x

The ability to plasticize Hydroxypropyl Methyl Cellulose/Beeswax 

(HPMC/BW) composites depends on plasticizers and their concentration. 

This paper conducted studying on the impacts of plasticizers to 

HPMC/BW properties. The plasticizers were used in this research 

included Glycerol (G), Propylene Glycol (PG), and Polyethylene Glycol 

400 (PEG 400) which had the concentration changed in range of 1-3%. 

HPMC/BW composite films incorporated with 2% of plasticizers formed 

films with the best characteristics among three tested concentration. 

Tensile strength and elastic modulus of films were decreased when 

adding plasticizers, whereas elongation at break were increased. 

Therefore, it caused an increase in oxygen permeability of HPMC/BW 

films in comparison with the control film. However, Glycerol showed the 

lowest Oxygen Permeability (OP) values compared to other composite 

films. The films were evaluated its microstructural quality using method 

of scanning electron microscopy (SEM) which had the effects of 

plasticizers and their efficiencies of plasticizing polymer networks.

x40
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Nghiên cứu này tập trung khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cô 

đặc chân không dịch ép từ trái khổ qua. Mẫu sau khi cô đặc được phối 

trộn với maltodextrin với các tỉ lệ khác nhau trước khi đưa vào thiết bị 

sấy buồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kích thước nguyên liệu ở dạng 

hạt lựu 1 x 1 cm được ép lạnh với tốc độ vòng 70 vòng/phút trong 15 

phút, cô đặc chân không ở áp suất 700 mmHg trong 53 phút. Sản phẩm 

sau khi cô đặc được bổ sung maltodextrin tỷ lệ 3:4 (maltodextrin dịch cô 

đặc), sấy hỗn hợp ở 55 độ C trong 12 giờ thu được sản phẩm có độ ẩm đạt 

5,43 0,262%, độ tro là 4,09 0,14%, độ hòa tan tốt (tan hoàn toàn sau 35 

giây trong nước 80 độ C. Dịch trong và không lắng cặn.

x x x

x

43 Hóa học

Influence of 

extractions on 

physicochemical 

characterization and 

bioactivity of Piper 

nigrum oils: Study on 

the non-isothermal 

decomposition kinetic

Hóa học Hóa học

Black pepper oils have been investigated frequently in the recent years. 

However, there is a significant variation in physicochemical properties 

and bioactivity of oils depended on extraction techniques. In this study, 

the systemic investigation of four various extraction methods was 

performed to evaluate the physicochemical characterizations, antioxidant 

and antibacterial activity. The investigation of ¹H NMR, FTIR and UV-

Vis spectra confirmed presence of non-volatile components in oils 

extracted through supercritical CO2 and hexane-soaking extractions 

which induced their typical thermal properties. The isothermal behaviour 

of extracted oils related to evaporation was within range of 3.2-7.3 % 

(w/w) at 27 oC. The SEM images of the black pepper confirmed different 

operation manners of mechanism between extractions using the solvents 

and heating process. The lowest MIC for both essential oils from 

conventional hidrodistillation and microwave-assisted hidrodistillation 

against two bacteria including E. coli and B. subtilis were found to be 137 

µg mL⁻¹. The non-isothermal decomposition kinetics were investigated on 

the essential oil of microwave-assisted hydrodistillation extraction. The 

activation energy and pre-exponent factors of non-isothermal 

decomposition were found to be in range of 36.5-73.7 KJ mol⁻¹ and 

4.98x10³ – 1.97x10⁸ s⁻¹, respectively, dependent on conversional fractions 

of the oil. The results revealed that chemical components, 

x

The purpose of this study is to built a process for determining the content 

of fake protein enhancers such as Ammelide (AMD) and Dicyandiamide 

(DCD) in animal feed in accordance

with the sample preparation procedure combined with a solid phase 

extraction (SPE)

purification process and a high-performance liquid chromatography 

(HPLC) with a diodearray detector (DAD). The content of AMD and 

DCD in animal feed samples were determined with quantitative limits of 

0.1-1.000 ppm, respectively for both substances, meeting AOAC

(Association of Official Analytical Chemists) requirements for method 

validation and requirements for sensitivity, repeatable, linear intervals to 

be practically applicable. The procedure of determination has been 

effectively applied at National Centre for Veterinary

Drugs and Bio-Products Control No. 2 to control the content of AMD and 

DCD in the basis

of actual animal feed samples.
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Tối ưu hóa các thông số của quá trình cô đặc nước ép bưởi Citrus maxima 

(Burm.Merr.)

 để sản xuất loại nước giải khát cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa và 

năng lượng
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The effect of the elastomer structure on toughening highly crosslinked 

epoxy systems in a

resin transfer moulding process (RTM) was investigated. Two kinds of 

elastomers containing carboxyl

functionalized groups were used: (1) a reactive liquid elastomer based on 

carboxyl-terminated butadieneacrylonitrile copolymer (CTBN), (2) a 

preformed core-shell rubber (CSR). The introduction of CTBN

rubber caused the modification in the glass transition temperature due to 

the miscibility in the epoxy

matrix, whereas CSR particles did not. During cure, these elastomers 

affected the morphological,

rheological and dielectric behaviour of epoxy/amine systems. A blend of 

5% CTBN and 5% CSR exhibited

a bimodal distribution of rubber particle sizes (analyzed by transmission 

electron microscopy) whereas

scanning electron microscopy showed the glass fibre-matrix cohesion in 

fracture surfaces. A semiempirical model was used (developed by Castro-

Macosko for describing chemorheological behaviour of

epoxy/amine systems for the RTM process). The increase in viscosity and 

the reduction in ion conductivity

were the two key parameters to monitor the cure process. The presence of 

rubber affected the rheological

behaviour involving initial viscosity and gel point. The investigation of 

temperatures, pressures and ionic

conductivities in various glass fibre layers was conducted to control the 

front flow filling and the cure

x
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Concrete and steel are traditional building materials with high strength 

and stress. They are used effectively in civil construction, structures of 

bridges and others. According to the current trend, the construction 

materials have more attention for low density and high durability which 

produced from natural materials; moreover, they are able to be recycled 

and reused. In this study, the green composites were fabricated based on 

the highly performance epoxy combined with bamboo to get high flexural 

strength. The bamboo was removed some cellulosic impurities by 

treatment via 2 stages: (1) in a mixture of NaOH and Na2SO3; (2) H2O2 

solution to enhance the compatibility among the matrix of epoxy and 

reinforcing materials. The important parameters of the extraction process 

such as type of extract, concentration of components and treatment time 

were investigated and selected. The bamboo samples were analyzed for 

the microstructure using scanning electron microscope (SEM). The SEM 

images showed that the treated bamboo fibres arranged in certain order 

with clear orientation. The morphologies are completely different from 

the structure of the original bamboo material (without treatment). The 

vibrations of chemical functional groups via Fourier modified infrared 

spectrum (FT-IR) showed that most the absorption intensity of peaks 

decreased significantly, especially at the wavenumbers of 1734 cm-1, 

1492 cm-1 and 1261 cm-1. The absorption intensity of lignin 

characteristics became very small or disappeared. The above analytical 

results demonstrate an important change in the structure and composition 

of bamboo by chemical treatment. In particular, the outstanding growth in 

flexural and tensile strength of about 300-500% compared to the original 

bamboo raw material proves the superiority of green composite materials. 
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The morphological and rheologicalbehaviors of toughened epoxy resins 

modified

with core-shell rubber particles (CSR)were studied. These rubber 

particles were

based on a poly butadiene-co-styrene) core and a crosslinked poly 

(methylmethacrylate) shell. The effect of functionallzed groups was 

performed on two types of

CSR particles: first, those containing carboxyl-functionalizedgroups 

(CSf),and second, particles containing no carboxyl-functionalizedgroups ( 

C S d in the PMMAshell. For these blends, the correlations between the 

morphology,particle dispersion

state and their rheological behaviors before curing were investigated. 

preliminary

work using TEM micrographsindicated that the blends modifiedwith CSf 

and CSnf

exhibited the same particle size but differed with respect to the dispersion 

state.

Rheologicalbehavior of these blendswas assessed in steady shear flow and 

dynarmc

viscoelastic experiments.Yield viscositynear-zero shear rate occurredin 

the DGEBA/

CSf blend presenting non-Newtonian behavior at the particle volume 

fraction of

20?? vol. The rheologicalbehaviorwas clearly related to the state of 

particle dispersion and analyzed talnng into account interactions between 

the particles-particles

and the particles-matrix. The Williams-Landel-Ferry (WLF)shift 

procedure was

used to construct modulus master curves G' and G" from the elastic solid 

state to

molten polymers. A secondary plateau existed at low frequenciesand was 

related to

the presence of interactionsleadingto a physical network-type structure. 

The deviation between theoretical G' (Palieme's model) and experimental 

G' values was

evaluated and exhibited high elasticity at the terminal zone, which 

correlated well

with available literature
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The morphological and rheologicalbehaviors of toughened epoxy resins 

modified

with core-shell rubber particles (CSR)were studied. These rubber 

particles were

based on a poly butadiene-co-styrene) core and a crosslinked poly 

(methylmethacrylate) shell. The effect of functionallzed groups was 

performed on two types of

CSR particles: first, those containing carboxyl-functionalizedgroups 

(CSf),and second, particles containing no carboxyl-functionalizedgroups ( 

C S d in the PMMAshell. For these blends, the correlations between the 

morphology,particle dispersion

state and their rheological behaviors before curing were investigated. 

preliminary

work using TEM micrographsindicated that the blends modifiedwith CSf 

and CSnf

exhibited the same particle size but differed with respect to the dispersion 

state.

Rheologicalbehavior of these blendswas assessed in steady shear flow and 

dynarmc

viscoelastic experiments.Yield viscositynear-zero shear rate occurredin 

the DGEBA/

CSf blend presenting non-Newtonian behavior at the particle volume 

fraction of

20?? vol. The rheologicalbehaviorwas clearly related to the state of 

particle dispersion and analyzed talnng into account interactions between 

the particles-particles

and the particles-matrix. The Williams-Landel-Ferry (WLF)shift 

procedure was

used to construct modulus master curves G' and G" from the elastic solid 

state to

molten polymers. A secondary plateau existed at low frequenciesand was 

related to

the presence of interactionsleadingto a physical network-type structure. 

The deviation between theoretical G' (Palieme's model) and experimental 

G' values was

evaluated and exhibited high elasticity at the terminal zone, which 

correlated well

with available literature
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Nghiên cứu này tập trung khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cô 

đặc chân không dịch ép từ trái khổ qua. Mẫu sau khi cô đặc được phối 

trộn với maltodextrin với các tỉ lệ khác nhau trước khi đưa vào thiết bị 

sấy buồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thước nguyên liệu liệu ở 

dạng hạt lựu 1x1cm được ép lạnh ở tốc độ vòng 70 vòng/phút trong 15 

phút, cô đặc chân không ở áp suất 700 mmHg trong 53 phút. Sản phẩm 

sau khi cô đặc được bổ sung maltodextrin tỷ lệ 3:4 (maltodextrin/dịch cô 

đặc), sấy hỗn hợp ở 55oC trong 12 giờ thu được sản phẩm có độ ẩm đạt 

35 giây trong nước 80oC). Dịch trong và không lắng cặn.

x x

Tận dụng giấy tái chế kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp để chế tạo vật 

liệu thân thiện môi trường là mục tiêu nghiên cứu của bài này. Cấu trúc 

vật liệu composite hybrid bao gồm hai phần chính: Hai lớp biên mỏng 

làm từ composite-sợi thủy tinh hoặc giấy tái chế, phần lõi dày là 

composite đa dạng về cấu trúc và loại gia cường. Kết quả thực nghiệm 

cho thấy loại gia cường, cấu trúc và bề dày lõi đã ảnh hưởng quan trọng 

dến cơ tính vật liệu. Khối lượng nhẹ của lõi giấy tổ ong làm giảm rõ rệt 

khối lượng của vật liệu composite hybrid so với ván ép và composite. 

Ngược lại, sự bền vững của cấu trúc lõi tổ ong sẽ làm tăng cơ tính vật liệu 

so với các composite hybrid chứa lõi xốp. Thay đổi vật liệu gia cường ở 

lớp biên từ sợi thủy tinh sang giấy sẽ làm thay đổi cơ tính đồng thời cải 

thiện khối lượng vật liệu. Kết quả phân tích một số đặc trưng như khối 

lượng nhẹ, độ bền và thời gian gia công cũng như tính thân thiện môi 

trường đã chứng tỏ ưu điểm của vật liệu composite hybrid cấu trúc lõi 

giấy tổ ong.

x x48
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Alkali activated material is a product manufactured to serve the needs of 

construction. The production of alkali activated material has many 

advantages compared to other traditional baked materials. The product is 

not heated at high temperature, so it saves energy and reduces the amount 

of waste impacting negatively to ecology system and human life. The raw 

materials for production of alkali activated materials are re-used from 

other industrial solid wastes such as fly ash, bottom ash, blast furnace 

slag, red mud, and others. The alkali activated materials are formed in 

many different methods such as pouring the fresh mortar paste into the 

mould or press the powder mixtures at high pressure. In addition, the raw 

materials are mixed with the binders to increase the mechanical strength 

of the product. This study produced the alkali activated material using 

industrial solid wastes such as waste sludge from Thu Duc water plant, 

Ho Chi Minh City and fly ash from Vinh Tan coalfired thermal power 

plant, Binh Thuan province as raw materials. The raw materials were 

prepared and mixed with alkaline activator and pressed at 25 kN pressure 

to form the bricks. The products of unburnt brick have engineering 

properties meet the requirements of unburnt construction bricks in the 

market.
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green synthesis, 

characteristics and 

antibacterial activity of 
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of Jasminum 

subtriplinerve Blume
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Journal of Plant 

Biochemistry and 

Biotechnology

Silver nanoparticles (AgNPs) were biosynthesized at room temperature 

under sunlight irradiation, using the extract of Jasminum subtriplinerve 

Blume (JS) leaf as a reducing agent and also stabilizers. The obtained 

AgNPs were thoroughly characterized by UV–Vis Spectroscopy, X-ray 

diffraction (XRD), high-resolution transmission electron microscopy (HR-

TEM), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and their 

antibacterial property was evaluated on five types of bacteria by 

implementing the minimum inhibitory concentration test (MIC) and the 

zone of inhibition test. No antibacterial activity was observed in the JS 

extract compared to the AgNPs; meanwhile, AgNPs exhibited effective 

antibacterial activity against all bacteria with an average diameter of 

inhibition zones of over 10.0 mm and the minimum inhibitory 

concentration of 33.08 µg/mL (higher inhibiting activity against gram (−) 

bacterial than that of gram (+) bacterial).

x

Alkali activated material is a product manufactured to serve the needs of 

construction. The production of alkali activated material has many 

advantages compared to other traditional baked materials. The product is 

not heated at high temperature, so it saves energy and reduces the amount 

of waste impacting negatively to ecology system and human life. The raw 

materials for production of alkali activated materials are re-used from 

other industrial solid wastes such as fly ash, bottom ash, blast furnace 

slag, red mud, and others. The alkali activated materials are formed in 

many different methods such as pouring the fresh mortar paste into the 

mould or press the powder mixtures at high pressure. In addition, the raw 

materials are mixed with the binders to increase the mechanical strength 

of the product. This study produced the alkali activated material using 

industrial solid wastes such as waste sludge from Thu Duc water plant, 

Ho Chi Minh City and fly ash from Vinh Tan coalfired thermal power 

plant, Binh Thuan province as raw materials. The raw materials were 

prepared and mixed with alkaline activator and pressed at 25 kN pressure 

to form the bricks. The products of unburnt brick have engineering 

properties meet the requirements of unburnt construction bricks in the 

market.
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Nghiên cứu này tập trung khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cô 

đặc chân không dịch ép từ trái khổ qua. Mẫu sau khi cô đặc được phối 

trộn với maltodextrin với các tỉ lệ khác nhau trước khi đưa vào thiết bị 

sấy buồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thước nguyên liệu liệu ở 

dạng hạt lựu 1x1cm được ép lạnh ở tốc độ vòng 70 vòng/phút trong 15 

phút, cô đặc chân không ở áp suất 700 mmHg trong 53 phút. Sản phẩm 

sau khi cô đặc được bổ sung maltodextrin tỷ lệ 3:4 (maltodextrin/dịch cô 

đặc), sấy hỗn hợp ở 55oC trong 12 giờ thu được sản phẩm có độ ẩm đạt 

35 giây trong nước 80oC). Dịch trong và không lắng cặn.

x x

Nghiên cứu này tập trung khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cô 

đặc chân không dịch ép từ trái khổ qua. Mẫu sau khi cô đặc được phối 

trộn với maltodextrin với các tỉ lệ khác nhau trước khi đưa vào thiết bị 

sấy buồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kích thước nguyên liệu ở dạng 

hạt lựu 1 x 1 cm được ép lạnh với tốc độ vòng 70 vòng/phút trong 15 

phút, cô đặc chân không ở áp suất 700 mmHg trong 53 phút. Sản phẩm 

sau khi cô đặc được bổ sung maltodextrin tỷ lệ 3:4 (maltodextrin dịch cô 

đặc), sấy hỗn hợp ở 55 độ C trong 12 giờ thu được sản phẩm có độ ẩm đạt 

5,43 0,262%, độ tro là 4,09 0,14%, độ hòa tan tốt (tan hoàn toàn sau 35 

giây trong nước 80 độ C. Dịch trong và không lắng cặn.
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Tạp chí KH ĐH Cần 

Thơ
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Bài báo bước đầu thiết kết được bộ KIT để xác định sự hiện diện của thịt 

heo, bò và gà trong thực phẩm chay thông qua phản ứng PCR khuếch đại 

các vùng DNA chuyên biệt của các loại thịt này

x

2 CNSH

DNA fingerprinting 

and molecular 

characterization of 

mango (Mangifera 

spp.) cultivars in 

Vietnam using ITS 
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Bulgarian Journal of 

Agricultural Science
1008026 Hồ Viết Thế x

Nội dung bài báo sử dụng vùng mã vạch DNA ITS để phân biệt một số 

giống xoài phổ biến ở Việt Nam
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Nội dung bài báo so sánh hiệu quả của chị thị phân tử RAPD và ISSR 
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Nghiên cứu này tập trung khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cô 

đặc chân không dịch ép từ trái khổ qua. Mẫu sau khi cô đặc được phối 

trộn với maltodextrin với các tỉ lệ khác nhau trước khi đưa vào thiết bị 

sấy buồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thước nguyên liệu liệu ở 

dạng hạt lựu 1x1cm được ép lạnh ở tốc độ vòng 70 vòng/phút trong 15 

phút, cô đặc chân không ở áp suất 700 mmHg trong 53 phút. Sản phẩm 

sau khi cô đặc được bổ sung maltodextrin tỷ lệ 3:4 (maltodextrin/dịch cô 

đặc), sấy hỗn hợp ở 55oC trong 12 giờ thu được sản phẩm có độ ẩm đạt 

35 giây trong nước 80oC). Dịch trong và không lắng cặn.

x x
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Sciences

Nghiên cứu này liên quan đến việc đánh giá ASX về việc bảo vệ nguyên 

bào sợi da (hF) của con người chống lại H2O2. ASX được chiết xuất từ 

Haematococcus pluvialis bằng dầu Sacha Inchi (eASX)

x

In the study, we successfully decorated MnFe2O4 on BiVO4 to highly 

improve its photocatalytic activity for degradation of tetracycline as well 

as its magnetically recovery. The decoration of MnFe2O4 on BiVO4 led 

to formation of MnFe2O4/BiVO4 Z scheme heterojunction to effectively 

prevent the charge recombination in each material. Upon visible light, the 

MnFe2O4/BiVO4 heterojunction produced significant available amounts 

of e− and h+ existing in the conduction band of the MnFe2O4 and the 

valence band of the BiVO4, respectively. These produced e− on the 

conduction band of the MnFe2O4, which reduction potential was 

approximately − 0.41 eV, exhibited strong reduction potential reducing 

oxygen to produce •O2− radicals while h+ on the valence band of the 

BiVO4, which oxidation potential was 2.77 eV, showed strong oxidation 

potential oxidizing water and hy- droxyl groups to produce •OH radicals. 

These generated active oxygen radicals effectively degraded TC in water 

(~92%). The used photocatalysts were easily recovered from 

photocatalytic suspension using an external magnet due to high 

magnetically activity of the MnFe2O4, which tightly bonded with BiVO4 

in the MnFe2O4/BiVO4 heterojunction. Finally, the recovered 

MnFe2O4/BiVO4 heterojunction was very active and stable for 

tetracycline degradation in long-term process.
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[7]: Phycocyanin is a powerful natural antioxidant from Arthospira 

platensis. In this study, crude phycocyanin (crPC) was extracted and its 

ability to protect fibroblast from hydroxyl peroxide (H2O2) in vitro was 

determined. crPC was extracted from Spirulina by a step-by-step method: 

1/ cell breaking by a repeated freezing/thawing method; 2/ contaminant 

removal by 8% active charcoal and ammonium sulfate 15%; 3/ 

phycocyanin obtaining by ammonium sulfate 50% and dialysis. Ability of 

crPC 6, 12.5, 25, 50 75 μg/ml in inducing cell proliferation and migration 

was tested on fibroblasts. Protective ability of crPC against oxidative 

stress of H2O2 was determined on fibroblasts as following method: 

fibroblasts were pretreated with crPC 25 μg/ml for 24 hours before 

exposing to H2O2 175 μM for 90 minutes (experimental group). Then 

cell via-bility, cell phase and senescence β-galactosidase expression were 

evaluated. The results showed that: PI of crPC was 2.79 ± 0.03 and 

concentration was 1.13 ± 0.05 (n=5). crPC below 150 μg/ml was non-

toxic to fibroblasts and crPC above 25 μg/ml stimulated cell proliferation 

(doubling time was 44.5 ± 1.2 hours, n=3) and migration (24 hours, n=3). 

Compared to control group (cells were treated only with H2O2 175 μM), 

cell viability in experimental group was higher (79.3 ± 5.4% vs 53.4 ± 

2.3%, n=3) and cell ratio in G0/G1 and senescence β-galactosidase 

expression were lower (78.7 ± 4.1% vs 85.8 ± 6.1%) (22.8 ± 4.6% vs 68.4 

± 6.8%). Conclusion: crPC was extracted successfully from Spirulina and 

x
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DETERMINING 

ABILITY OF 

ASTAXANTHIN 

EXTRACTED FROM 

HAEMATOCOCCUS 

PLUVIALIS ON 

STRESS-INDUCED 

HUMAN 

FIBROBLAST

CN Y 

Sinh

EJBPS - European 

Journal of Biomedical 

and Pharmaceutical 

Sciences

Nghiên cứu này liên quan đến việc đánh giá ASX về việc bảo vệ nguyên 

bào sợi da (hF) của con người chống lại H2O2. ASX được chiết xuất từ 

Haematococcus pluvialis bằng dầu Sacha Inchi (eASX)

x
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GEN SLC22A7 - Một 

chỉ thị sinh học tiềm 

năng trong chẩn đoán 

và tiên lượng bệnh ung 

thư biểu mô tế bào gan

CNSH
Tạp chí KHCN và Thực 

Phẩm

Nghiên cứu này chứng tỏ rằng SLC22A7 là một chỉ thị sinh học tiềm năng 

trong việc chẩn đoán sớm và tiên lượng bệnh ung thư biểu mô tế bào gan.
x

Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định khả năng ngăn chặn tác động 

bất lợi của H2O2 và tia cực tím (UV) lên tế bào và da của Astaxanthin 

(AST)

x x5 CNSH

Determining the 

ability of astaxanthin 

from Haematococcus 

pluvialis on the 

protection of skin in 

the mouse model

CNSH

JABB - The Journal of 

Applied Biology & 

Biotechnology
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CELL PROTECTION 

EVALUATION IN 

VITRO OF 

EMULSION 

CONTAINING 

PHYCOCYANIN 

AND 

CHLOROPHYLL 

FROM SPIRULINA 

ALGAE

CN Y 

Sinh

BME8 (The 8th 

International 

Conference in Vietnam 

on the Development of 

Biomedical 

Engineering)

1008004

Lại Đình Biên, 

Quan To Minh, 

Nhan Tran 

Dinh, Phuc 

Pham Thi Kim, 

My Ho Truong 

Nhu, Tri Le 

Quang, Long 

Le Thanh and 

Son Hoang 

Nghia

[8]: Spirulina platensis contains a large amount of antioxidant natural 

compound, such as C-Phycocyanin (C-PC) and chlorophyll (Chlo). The 

purpose of this study was to make an emulsion consisted of C-PC and 

Chlorophyll from Spirulina algae and investigated its effect on supporting 

human dermal fibroblasts in oxidative stress.

MethodologyCrude C-PC was extracted from Spirulina solution 

(1g/40ml), then Chlo was isolated from residual biomass (disrupted cells). 

Next, Chlo solution (100 μg/ml, dissolved in Saccha Inchi oil), crude C-

PC solution (2 mg/ml in distilled water) and surfactant (Tween 20 and 

Span 80) were mixed to make emulsion. The ability of the emulsion to 

induce cell proliferation and migration was evaluated on human 

fibroblast. Oxidative stress test: fibroblasts were cultured in culture 

medium supplemented with emulsion (1/100 w/w) for 1 day before 

treating with H2O2 175 μM for 90 minutes. After 2 days, SA-beta 

galactosidase, cell phase and size were determined. Results Concentration 

of C-PC was 2.2±0.2mg/ml with purity of 2.8 and Chlo was 53±2.1 µg/ml 

(n=10). Optimal surfactant:oil:water ratio was 0.5:2:8 and HLB was 14. 

The emulsion was stable for 2 weeks and had average droplet size of 

135±48.9 μm. The emulsion was non-toxic to fibroblasts; stimulated cell 

growth: maximum concentration is 5,8±0,18 x104 cells/well (n=3) (1.35 

times as many as control) and stimulated cell migration: transit time was 

24 hours (shorter than control 8 hours) (n=3). Comparing to control 

groups (cells were exposed to H2O2) cells in experiment group did not 

express signs of oxidative stress: smaller nuclear size (240.1 ± 35.2 µm²), 

lower G0/G1 ratio (71.2 ± 8.3%) and express weakly b-galactosidase (7% 

cells).Conclusion and Discussion.The study provides the successful first 
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A novel signature 

predicts recurrence 

risk and therapeutic 

response in breast 

cancer patients

Y sinh
International journal of 

Cancer

Acetylserotonin O-methyltransferase (ASMT) is a key enzyme in the 

synthesis of melatonin. Although melatonin has been shown to exhibit 

anticancer activity and prevents endocrine resistance in breast cancer, the 

role of ASMT in breast cancer progression remains unclear. In this 

retrospective study, we analyzed gene expression profiles in 27 data sets 

on 7244 patients from 11 countries. We found that ASMT expression was 

significantly reduced in breast cancer tumors relative to healthy tissue. 

Among breast cancer patients, those with higher levels of ASMT 

expression had better relapse-free survival outcomes and longer 

metastasis-free survival times. Following treatment with tamoxifen, 

patients with greater ASMT expression experienced longer periods before 

relapse or distance recurrence. Motivated by these results, we devised an 

ASMT gene signature that can correctly identify low-risk cases with a 

sensitivity and specificity of 0.997 and 0.916, respectively. This signature 

was robustly validated using 23 independent breast cancer mRNA array 

data sets from different platforms (consisting of 5800 patients) and an 

RNAseq data set from TCGA (comprising 1096 patients). Intriguingly, 

patients who are classified as high-risk by the signature benefit from 

adjuvant chemotherapy, and those with grade II tumors who are classified 

as low-risk exhibit improved overall survival and distance relapse-free 

outcomes following endocrine therapy. Together, our findings more 

clearly elucidate the roles of ASMT, provide strategies for improving the 

efficacy of tamoxifen treatment and help to identify those atients who 

may maximally benefit from adjuvant or endocrine therapies

x

Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most frequent 

malignancies and the fourth-leading cancer-related death worldwide. 

Most patients with HCC are diagnosed at a late stage in which curable 

therapies are limited. Thus, identifying biomarkers for early diagnosis and 

prognosis of HCC is essential for improving the treatment effectiveness in 

patients with HCC. In this paper, the SLC10A1 expression levels in the 

cells and the tissues and their correlation with HCC were analyzed using 

bioinformatics tools. Clinical information data and gene expression 

profiles were retrieved from the Gene Expression Omnibus and The 

Cancer Genome Atlas. Chi-square tests, log-rank tests, and Kaplan-Meier 

curves were performed using R packages. In all statistical analyses, a 

pvalue of less than 0.05 was considered significant. We found that 

SLC10A1 primarily expresses in the liver, especially on the plasma 

membrane. The expression levels of SLC10A1 in tumors were 

consistently lower than that in normal tissue. Down-regulation of 

SLC10A1 was correlated with a poor survival outcome [p ¼ 4.50e-05] 

and recurrence-free survival [p ¼ 8.0e-04] in patients with HCC. In 

addition, multivariate analysis indicated that the expression of SLC10A1 

was an independent predictor for survival outcome [p ¼ 2.17e-05] and 

recurrence-free survival [p ¼ 1.63e-04]. We concluded that SLC10A1 is a 

potential biomarker for the early diagnosis and 

prognosis of HCC in the era of personalized medicine.
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Melatonin prevents 

doxorubicin-induced 

cardiotoxicity through 

suppression of 

AMPKα2-dependent 

mitochondrial damage
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Experimental & 

Molecular Medicine
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The clinical application of doxorubicin, one of the most effective 

anticancer drugs, has been limited due to its adverse effects, including 

cardiotoxicity. One of the hallmarks of doxorubicin-induced cytotoxicity 

is mitochondrial dysfunction. Despite intensive research over recent 

decades, there are no effective approaches for alleviating doxorubicin-

induced cytotoxicity. Melatonin, a natural hormone that is primarily 

secreted by the pineal gland, is emerging as a promising adjuvant that 

protects against doxorubicin-induced cytotoxicity owing to its 

pharmaceutical effect of preserving mitochondrial integrity. However, the 

underlying mechanisms are far from completely understood. Here, we 

provide novel evidence that treatment of H9c2 cardiomyoblasts with 

doxorubicin strongly induced AMP-activated protein kinase α2 

(AMPKα2), which translocated to mitochondria and interfered with their 

function and integrity, ultimately leading to cellular apoptosis. These 

phenomena were significantly blocked by melatonin treatment. The levels 

of AMPKα2 in murine hearts were tightly associated with cardiotoxicity 

in the context of doxorubicin and melatonin treatment. Therefore, our 

study suggests that the maintenance of mitochondrial integrity is a key 

factor in reducing doxorubicin-induced cytotoxicity and indicates that 

AMPKα2 may serve as a novel target in the design of cytoprotective 
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A novel signature 

predicts recurrence 

risk and therapeutic 

response in breast 

cancer patients

Y sinh
International journal of 

Cancer

Acetylserotonin O-methyltransferase (ASMT) is a key enzyme in the 

synthesis of melatonin. Although melatonin has been shown to exhibit 

anticancer activity and prevents endocrine resistance in breast cancer, the 

role of ASMT in breast cancer progression remains unclear. In this 

retrospective study, we analyzed gene expression profiles in 27 data sets 

on 7244 patients from 11 countries. We found that ASMT expression was 

significantly reduced in breast cancer tumors relative to healthy tissue. 

Among breast cancer patients, those with higher levels of ASMT 

expression had better relapse-free survival outcomes and longer 

metastasis-free survival times. Following treatment with tamoxifen, 

patients with greater ASMT expression experienced longer periods before 

relapse or distance recurrence. Motivated by these results, we devised an 

ASMT gene signature that can correctly identify low-risk cases with a 

sensitivity and specificity of 0.997 and 0.916, respectively. This signature 

was robustly validated using 23 independent breast cancer mRNA array 

data sets from different platforms (consisting of 5800 patients) and an 

RNAseq data set from TCGA (comprising 1096 patients). Intriguingly, 

patients who are classified as high-risk by the signature benefit from 

adjuvant chemotherapy, and those with grade II tumors who are classified 

as low-risk exhibit improved overall survival and distance relapse-free 

outcomes following endocrine therapy. Together, our findings more 

clearly elucidate the roles of ASMT, provide strategies for improving the 

efficacy of tamoxifen treatment and help to identify those atients who 

may maximally benefit from adjuvant or endocrine therapies

x

x

Breast cancer often metastasizes to the bone that is the big reservoir of 

available tissue contained within the human skeleton and the 

environmental conditions surrounding it. Once cancer cells have 

metastasized to bone, they are generally incurable and have devastating 

effects on patients. However, the underlying molecular mechanisms of 

cancer metastasis to bone are poorly understood. It is still not clear why 

some patients metastasize, others do not, and not all metastatic patients 

progress bone metastasis. So, there is a clinical need to investigate the 

biomarkers that could accurately identify early prognostic prediction for 

patients with bone metastasis. Methods: Clinical information and gene 

expression profiles from breast cancer patients were retrieved from GEO, 

including GSE2034 (n=286) and GSE2603 (n=82). Chi-square, Kaplan-

Meier curves, and log-rank tests were performed in the R environment to 

evaluate the prognostic value of DIMT1. All statistical analyses were 

considered significant if a value of less than 0.05. Results: We found that 

breast cancer patients with high expression levels of DIMT1 had poor 

bone metastasis-free survival outcomes and suggested DIMT1 as an 

independent predictor of bone metastasis. Moreover, DIMT1 also helps to 

obtain greater insights into the heterogeneity of breast cancer patients 

with triple-negative. Conclusion: DIMT1 is a potential predictor in 

gaining insights into the heterogeneous landscape of bone metastatic. 

Moreover, by integrating into the molecular subtypes, DIMT1 can further 

subclassify patients into two risk groups, thereby enabling more informed 

therapeutic decisions and improved prognostics for breast cancer. 

Together, these findings indicate the general utility of DIMT1 as a 

biomarker in the age of personalized and precision medicine.
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Ảnh hưởng của nguồn 

carbon, điều kiện 

chiếu sáng lên sự phát 

sinh phôi thứ cấp của 

cây bá bệnh

CNSH
Tạp chí KHCN và Thực 

Phẩm
01008044

Trịnh Thị 

Hương
x

Nghiên cứu đã đánh giá ảnh hưởng của nguồn carbon, điều kiện chiếu 

sáng lên sự phát sinh phôi thứ cấp của cây bá bệnh
x
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So sánh hình thái và 

cấu trúc giải phẫu của 

rễ tơ chuyển gen và rễ 

bất định ở cây sâm 

Ngọc Linh (Panax 

vietnamensis Ha et 

Grushv.)
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Trịnh Thị 

Hương
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So sánh hình thái và cấu trúc giải phẫu của rễ tơ chuyển gen và rễ bất định 

ở cây sâm Ngọc Linh
x
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cultured in vitro
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Nghiên cứu đã xác định được môi trường tối ưu cho sự cảm ứng tạo rễ bất 

định từ đốt thân cây ba kích
x

x

13
CNSH Y 

dược

ROLES OF 

THIAZOLIDINEDION

ES IN TYPE 2 
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TREATMENT AND 
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Tạp chí KHCN và Thực 

Phẩm

Type 2 diabetes mellitus is a serious public health problem in the world 

and its treatment is still a major therapy challenge. Thiazolidinediones 

(TZDs) are a class of antidiabetic drugs that are used widely to increase 

insulin sensitivity by activating PeroxisomeProliferator-Activated-

Receptor-gamma (PPARγ). Activated PPARγ makes critical alterations in 

the transcription of genes that regulate glucose and lipid metabolism. 

However, TZDs have side effects, such as weight gain, edema, congestive 

heart failure, and bone fracture. Also, they stimulate adipogenesis and 

hyperphagia, and cause weight gain. In this review, we discuss the 

mechanism by which TZDs increase insulin sensitivity, and cause weight 

gain.

Breast cancer often metastasizes to the bone that is the big reservoir of 

available tissue contained within the human skeleton and the 

environmental conditions surrounding it. Once cancer cells have 

metastasized to bone, they are generally incurable and have devastating 

effects on patients. However, the underlying molecular mechanisms of 

cancer metastasis to bone are poorly understood. It is still not clear why 

some patients metastasize, others do not, and not all metastatic patients 

progress bone metastasis. So, there is a clinical need to investigate the 

biomarkers that could accurately identify early prognostic prediction for 

patients with bone metastasis. Methods: Clinical information and gene 

expression profiles from breast cancer patients were retrieved from GEO, 

including GSE2034 (n=286) and GSE2603 (n=82). Chi-square, Kaplan-

Meier curves, and log-rank tests were performed in the R environment to 

evaluate the prognostic value of DIMT1. All statistical analyses were 

considered significant if a value of less than 0.05. Results: We found that 

breast cancer patients with high expression levels of DIMT1 had poor 

bone metastasis-free survival outcomes and suggested DIMT1 as an 

independent predictor of bone metastasis. Moreover, DIMT1 also helps to 

obtain greater insights into the heterogeneity of breast cancer patients 

with triple-negative. Conclusion: DIMT1 is a potential predictor in 

gaining insights into the heterogeneous landscape of bone metastatic. 

Moreover, by integrating into the molecular subtypes, DIMT1 can further 

subclassify patients into two risk groups, thereby enabling more informed 

therapeutic decisions and improved prognostics for breast cancer. 

Together, these findings indicate the general utility of DIMT1 as a 

biomarker in the age of personalized and precision medicine.
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BÁN TINH SẠCH VÀ 

ỨNG DỤNG 

ENZYME 

PECTINASE TỪ 

NẤM MỐC 

Aspergillus niger VÀO 

XỬ LÝ NƯỚC ÉP 

TÁO VÀ NHO

CNSHTP Tạp chí ĐH mở 1008010 Đỗ Thị Hiền x
Khảo sát các yếu tố nhiệt độ, nồng độ và thời gian ủ khi sử dụng enzyme 

pectinase vào xử lý nước ép táo và nho
x

1008010 Đỗ Thị Hiền x

The Journal of 
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The Disulfide Stress 

Response and Protein 

S-thioallylation 

Caused by Allicin and 

Diallyl Polysulfanes in 

Bacillus subtilis as 

Revealed by 

Transcriptomics and 

Proteomics.

CNSH Tạp chí antioxidants

Garlic plants (Allium sativum L.) produce antimicrobial compounds, such 

as diallyl thiosulfinate (allicin) and diallyl polysulfanes. Here, we 

investigated the transcriptome and protein S-thioallylomes under allicin 

and diallyl tetrasulfane (DAS4) exposure in the Gram-positive bacterium 

Bacillus subtilis. Allicin and DAS4 caused a similar thiol-specific 

oxidative stress response, protein and DNA damage as revealed by the 

induction of the OhrR, PerR, Spx, YodB, CatR, HypR, AdhR, HxlR, 

LexA, CymR, CtsR, and HrcA regulons in the transcriptome. At the 

proteome level, we identified, in total, 108 S-thioallylated proteins under 

allicin and/or DAS4 stress. The S-thioallylome includes enzymes involved 

in the biosynthesis of surfactin (SrfAA, SrfAB), amino acids (SerA, MetE, 

YxjG, YitJ, CysJ, GlnA, YwaA), nucleotides (PurB, PurC, PyrAB, GuaB), 

translation factors (EF-Tu, EF-Ts, EF-G), antioxidant enzymes (AhpC, 

MsrB), as well as redox-sensitive MarR/OhrR and DUF24-family 

regulators (OhrR, HypR, YodB, CatR). Growth phenotype analysis 

revealed that the low molecular weight thiol bacillithiol, as well as the 

OhrR, Spx, and HypR regulons, confer protection against allicin and 

DAS4 stress. Altogether, we show here that allicin and DAS4 cause a 

strong oxidative, disulfide and sulfur stress response in the transcriptome 

and widespread S-thioallylation of redox-sensitive proteins in B. subtilis. 

The results further reveal that allicin and polysulfanes have similar modes 

of actions and thiol-reactivities and modify a similar set of redox-

sensitive proteins by S-thioallylation.

x x
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Spray-drying 

microencapsulation of 

β-carotene by 

polysaccharide from 

yeast cell walls

CNSHTP Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình vi bao beta-caroten

Trong nghiên cứu này, các chủng vi khuẩn gây hại cho rong nho được 

phân lập từ các mẫu rong nho lấy ở Nha Trang. Đồng thời cũng đánh giá 

số lượng vi khuẩn gây hại trên các mẫu rong thu được. Sau đó, một số 

chủng vi khuẩn gây hại được định danh đến loài.
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Xác định vi khuẩn bất 

lợi trên rong nho 

Caulepra lentillifera

CNSH
Tuyển tập Hội nghị 

CNSH toàn quốc 2019
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Định danh và xác định 

ảnh hưởng của một số 

yếu tố môi trường đến 

khả năng sinh trưởng 

của chủng vi khuẩn 

BV3.7 trong môi 

trường chứa muội than.
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Tuyển tập Hội thảo 

Ứng dụng CNSh lần 2
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Nguyễn Thị 

Thu Huyền, 

Nguyễn Đình 

Thọ, Nguyễn 

Thị Yên, Lại 

Thuý Hiền

x

Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành định danh 01 chủng vi khuẩn và 

nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường (hàm lượng muội 

than, pH, nhiệt độ, nồng độ NaCl) đến khả năng sinh trưởng nó trong môi 

trường chứa muội than.
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ISOLATIONS, 

THE RATIO

(N-P-K, 16: 16: 8) 

ON B.E (%) OF

PLEUROTUS 

FLORIDA

CNSH Tạp chí Công Thương 1008021
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
x

Bước đầu phân lập

tạo giống, 

khảo sát ảnh hưởng của N-P-K, 16:16:8 lên năng suất Pleurotus florida 

trên cơ chất tái sử dụng sau khi trồng nấm linh chi

x
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Ảnh hưởng của nồng 

độ đạm lên sinh trưởng 

và phát triển một số 

cây dược liệu trong hệ 

thống thủy canh

CNSH

Tuyển tập Báo cáo 

Toàn văn Hội nghị công 

nghệ sinh học toàn 

quốc 2020

1008015 Phạm Văn Lộc x

Nghiên cứu này bước đầu đã khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đạm lên 

sinh trưởng và phát triển của ba loài thực vật trong điều kiện thủy canh 

nhỏ giọt. Kết quả cho thấy nồng độ đạm có ảnh hưởng lên sinh trưởng, 

phát triển và nồng độ đạm phù hợp cho cả ba cây cúc vạn thọ, cây hương 

thảo và bạc hà là 100 pm

x x
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Khảo sát ảnh hưởng 

của một số yếu tố nuôi 

cấy lan hoàng thảo kèn 

(Dendrobium 

lituiflorum Lindl.) 

trong điều kiện thoáng 

khí

CNSH

Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần 

Thơ

1008015 Phạm Văn Lộc x

Kết quả của nghiên cứu cho thấy cây hoàng thảo kèn nuôi cấy trong điều 

kiện thoáng khí giai đoạn tạo rễ in vitro việc giảm hàm lượng khoáng và 

hàm lượng đường của môi trường giúp cho cây thích nghi tốt và phù hợp 

để ra vườn. Môi trường khoáng phù hợp là ½MS, hàm lượng đường 

sucrose phù hợp là 10 g/L.
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Cytotoxicity activities 

and chemical 

characteristics of 

exopolysaccharides 

and intracellular 

polysaccharides of 

Physarum 

polycephalum 

microplasmodia

CNSH BMC Biotechnology

Microbial polysaccharides have been reported to possess remarkable 

bioactivities. Physarum polycephalum is a species of slime mold for 

which the microplasmodia are capable of rapid growth and can produce a 

significant amount of cell wall-less biomass. There has been a limited 

understanding of the polysaccharides produced by microplasmodia of 

slime molds, including P. polycephalum. Thus, the primary objectives of 

this research were first to chemically characterize the exopolysaccharides 

(EPS) and intracellular polysaccharides (IPS) of P. polycephalum 

microplasmodia and then to evaluate their cytotoxicity against several 

cancer cell lines.

x x
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KHẢO SÁT QUÁ 

TRÌNH KHỬ 

KHOÁNG VÀ 

PROTEIN ĐỂ THU 

NHẬN CHITIN TỪ 

VỎ ĐẦU TÔM THẺ 

CHÂN TRẮNG 

(Penaeus vanamei) 

BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP BÁN SINH 

HỌC

CNSH
Tạp chí khoa học và 

Công nghệ thực phẩm
1008013 Trần Quốc Huy x

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành quá trình khử khoáng và 

protein từ vỏ đầu tôm thẻ chân trắng (Penaeus vanamei) bằng phương 

pháp hóa học và enzyme để đánh giá hiệu suất khử khoáng và protein 

giữa các phương pháp xử lý. Các thí nghiệm được thực hiện qua 3 giai 

đoạn: (1) Khử khoáng bằng axit HCl 1N, tỉ lệ nguyên liệu/ dung dịch acid 

1/3 (w/v) ở 130 °C trong 2 đến 4h; (2) Khử protein với enzyme SEB 

Digest F35P, tỉ lệ enzyme/ nguyên liệu 0,05 đến 0,25% (w/w) pH 3 ở 55 

°C trong 24h. (3) Tiếp tục khử khoáng và protein bằng NaOH 35% trong 

2 đến 6 giờ ở 80oC. Kết quả thí nghiệm thu được sản phẩm chitin có hàm 

lượng khoáng ở mức 7,2% (hiệu xuất khử khoáng 92,8%), khử protein 

10,1% (hiệu suất khử 89,9%) trong điều kiện HCl 1N, tỉ lệ nguyên liệu/ 

dung dịch acid 1/3 (w/v) ở 130 °C trong 3h; thủy phân protein với nồng 

độ Enzyme 0,02%, pH 3 ở 55 °C trong 24h; sau đó xử lý NaOH 35% 

trong 6 giờ ở 80oC.

x
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Ngau, Nguyen 

Hoai Nguyen, 
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Nguyen
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1008025
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01001006 Ngô Dương Hà x
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Potential therapeutic 

and pharmacological 

effects of wogonin: an 

updated review

6. KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 CNTT

Tracking objects based 

on multiple particle 

filters for multi-part 

combined moving 

directions information

Computer 

 Science

Computational 

Intelligence and 

Neuroscience

- Tích hợp hướng chuyển động tác động lên particle filter

- Multi-parts of an object

Điều chỉnh các vùng sai lệch qua hai bước:

+ Tâm các vùng tương đồng biến đổi. Cho phép các vùng tương đồng bị 

sai lệch sẽ được đưa về đúng vị trí của đối tượng.

+ Tỷ lệ kích thước các vùng tương đồng. Cho phép các vùng tương đồng 

co dãn tỉ lệ height/weight về đúng với tỉ lệ đối tượng ban đầu

x

https://

doi.org

/10.115

5/2020

/88397
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NGHIÊN CỨU KHẢ 

NĂNG ỨC CHẾ 

TĂNG SINH VI 

KHUẨN 

Propionibacterium 

acnes CỦA GEL 

MỒNG TƠI (Basella 

alba L.) - DIẾP CÁ 

(Houttuynia cordata 

Thunb)

CNSH
Tạp chí KHCN và Thực 

Phẩm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ TĂNG SINH VI KHUẨN 

Propionibacterium acnes CỦA GEL MỒNG TƠI (Basella alba L.) - DIẾP 

CÁ (Houttuynia cordata Thunb)

x

Bài báo review viết về cơ chế và các con đường tín hiệu của wogonin, là 

1 favonoid thu nhận từ rễ cây hoàng cầm và định hướng trong điều trị
x

Việc khai thác tập hữu ích cao tương quan (Correlated Hight Utility 

Itemset) trong cơ sở dữ liệu giao dịch đã được nghiên cứu rộng rãi để 

khám phá hành vi mua hàng của người dùng. Từ đó, các nhà quản lý 

doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược bán hàng một cách phù hợp để 

tăng lợi nhuận. Các cách tiếp cận khai thác tập hữu ích cao tương quan 

trước đây chỉ thực hiện trên cơ sở dữ liệu có lợi nhuận dương mà ít khi 

quan tâm đến các giá trị lợi nhuận âm. Trên thực tế, các doanh nghiệp có 

thể giảm lợi nhuận của các mặt hàng tồn kho lâu ngày để kích thích người 

mua, thậm chí có thể giảm lợi nhuận đến mức âm để tiêu thụ hết lượng 

hàng tồn kho. Để khai thác tập hữu ích cao tương quan hiệu quả trên cơ 

sở dữ liệu giao dịch có lợi nhuận âm, chúng tôi đề xuất thuật toán CHN 

(Correlated High utility itemset with Negative profit). Đánh giá thử 

nghiệm trên cả năm cơ sở dữ liệu Chess, Mushroom, Pumsb, Retail và 

Kosarak và cho thấy thuật toán CHN có hiệu suất thực thi một cách hiệu 

quả.

x2 CNTT

Khai thác tập hữu ích 

cao tương quan trên cơ 

sở dữ liệu giao dịch có 

lợi nhuận âm
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Truyền thông
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3 CNTT A semantic-based image retrieval model base on K-nn algorithm and bag of word features
Computer 

 Science

Fundamental and 

Applied It Research

Trong bài báo này, chúng tôi tiếp cận một mô hình truy vấn ảnh theo ngữ 

nghĩa dựa trên thuật toán láng giềng gần nhất k-NN (k-Nearest Neighbor) 

và đặc trưng túi từ BoW (Bag of Words). Các đặc trưng thị giác của hình 

ảnh được trích xuất và gom cụm để làm dữ liệu đầu vào cho quá trình 

phân lớp ngữ nghĩa hình ảnh và ánh xạ đến túi từ BoW đã xây dựng. Trên 

cơ sở đó, véc-tơ từ được trích xuất nhằm tạo câu truy vấn SPARQL để 

làm cơ sở cho quá trình truy vấn ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên Ontology. 

Kết quả tìm kiếm là một tập các hình ảnh tương tự và ngữ nghĩa của phân 

lớp hình ảnh đầu vào. Để minh chứng cho cơ sở lý thuyết này, một mô 

hình tra cứu ảnh theo ngữ nghĩa được xây dựng và thực nghiệm trên bộ 

ảnh COREL, Wang, ImageCLEF; Kết quả thực nghiệm được đánh giá và 

so sánh với các công trình khác đã công bố gần đây. Theo kết quả thực 

nghiệm, phương pháp đề xuất của chúng tôi áp dụng tốt trong các hệ tìm 

kiếm dữ liệu đa phương tiện.

Từ khóa —  Tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa (Semantic Based Image 

Retrieval), k láng giềng gần nhất (k-Nearest Neighbor), túi từ (Bag of 

Words), ảnh tương tự (Similar Image), Ontology.

x

Việc khai thác tập hữu ích cao tương quan (Correlated Hight Utility 

Itemset) trong cơ sở dữ liệu giao dịch đã được nghiên cứu rộng rãi để 

khám phá hành vi mua hàng của người dùng. Từ đó, các nhà quản lý 

doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược bán hàng một cách phù hợp để 

tăng lợi nhuận. Các cách tiếp cận khai thác tập hữu ích cao tương quan 

trước đây chỉ thực hiện trên cơ sở dữ liệu có lợi nhuận dương mà ít khi 

quan tâm đến các giá trị lợi nhuận âm. Trên thực tế, các doanh nghiệp có 

thể giảm lợi nhuận của các mặt hàng tồn kho lâu ngày để kích thích người 

mua, thậm chí có thể giảm lợi nhuận đến mức âm để tiêu thụ hết lượng 

hàng tồn kho. Để khai thác tập hữu ích cao tương quan hiệu quả trên cơ 

sở dữ liệu giao dịch có lợi nhuận âm, chúng tôi đề xuất thuật toán CHN 

(Correlated High utility itemset with Negative profit). Đánh giá thử 

nghiệm trên cả năm cơ sở dữ liệu Chess, Mushroom, Pumsb, Retail và 

Kosarak và cho thấy thuật toán CHN có hiệu suất thực thi một cách hiệu 

quả.

x2 CNTT

Khai thác tập hữu ích 

cao tương quan trên cơ 
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Một phương pháp 

phân hoạch dữ liệu 

trên cây phân cấp cho 

bài toán tìm kiếm ảnh 

theo nội dung

Computer 

 Science

Fundamental and 

Applied It Research

Trong bài báo này, chúng tôi tiếp cận một phương pháp phân cụm dữ liệu 

theo phân hoạch trên một cấu trúc cây đa nhánh để áp dụng tìm kiếm ảnh 

tương tự theo nội dung, cấu trúc cây này được gọi là GP-Tree. Mỗi phần 

tử dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một véc-tơ mô tả đặc trưng của hình 

ảnh và được lưu trữ tại nút lá của cây GP-Tree. Việc tăng trưởng của cây 

dựa trên việc tách nút lá để tạo thành nhánh con mới nếu như số lượng 

phần tử tại nút đó lớn hơn một giá trị M cho trước. Vì vậy, cây GP-Tree 

tăng trưởng theo hướng từ nút gốc đến nút lá và tạo thành một cấu trúc 

cây phân cấp với các nút trong của cây chứa các phần tử đại diện cho các 

nút con ở mức tiếp theo. Để xây dựng cấu trúc cây này, chúng tôi thực 

hiện các phép toán bao gồm: thêm phần tử, tách nút lá, cập nhật các phần 

tử đại diện từ lá đến gốc, tạo nút con và tạo nút đồng cấp.  Từ đó, chúng 

tôi đưa ra mô hình và phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung ứng với 

một ảnh truy vấn cho trước. Thực nghiệm được đánh giá hiệu suất trên 

các bộ ảnh COREL, đồng thời so sánh kết quả với các công trình khác 

gần đây. Theo như kết quả thực nghiệm, cấu trúc cây GP-Tree và mô hình 

truy vấn ảnh của chúng tôi là hiệu quả và có thể áp dụng cho các hệ truy 

vấn ảnh trong các lĩnh vực khác nhau

x

Bài toán phân tích ngữ nghĩa cho nội dung hình ảnh được ứng dụng nhiều 

trong các hệ thống khác nhau như: Hệ thống thông tin địa lý GIS 

(Geography Information System), Hệ thống thư viện số DLS (Digital 

Library System), hệ thống thông tin bệnh viện HIS (Hospital Information 

System) … Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp kết 

hợp giữa kỹ thuật gom cụm K-Means và phân lớp k-NN (k-Nearest 

Neighbor) nhằm kết xuất phân lớp ngữ nghĩa của một ảnh truy vấn đầu 

vào. Trên cơ sở phân lớp của hình ảnh, các câu truy vấn SPARQL được 

tạo ra và thực thi trên một Ontology bán tự động; Kết quả của quá trình 

truy vấn này là một tập ảnh tương tự với ảnh đầu vào và ngữ nghĩa của 

các phân lớp đối với tập ảnh tương tự. Để thực hiện bài toán này, phương 

pháp phân cụm K-Means được áp dụng và làm đầu vào cho thuật toán 

phân lớp k-NN nhằm trích xuất ngữ nghĩa của ảnh truy vấn. Từ đó, mô 

hình thực nghiệm được xây dựng và đánh giá trên các bộ ảnh COREL, 

Wang, ImageCLEF, đồng thời so sánh với kết quả của các công trình đã 

công bố gần đây. Theo kết quả thực nghiệm, phương pháp trích xuất ngữ 

nghĩa và truy vấn ảnh tương tự của chúng tôi đã đề xuất là hiệu quả.

x4 CNTT
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01001028 Vũ Đức Thịnh x

Scaling distributed computing systems means increasing the failure 

probability of individual elements in the system. Fault tolerance issues are 

of particular importance in distributed systems design. These issues 

should be considered at different stages of design. In this paper, the main 

focus is on improving fault tolerance at the design stage of a topology. 

Based on the following parameters: degree, diameter, topological traffic, 

and ease of message routing. At our time, high performance of computing 

systems is achieved through the large number of computing elements. 

This leads to an increase of the number of failure situations. As a 

consequence, one of the key requirements for such systems is fault 

tolerance. There are several approaches to ensure fault tolerance. The 

simplest and effective approach is to ensure fault tolerance at the 

topology level. This article discusses methods for synthesizing fault-

tolerant topologies. These topologies are hierarchical, scalable with a 

simple routing system.

x
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5 CNTT

Một phương pháp 

phân hoạch dữ liệu 

trên cây phân cấp cho 

bài toán tìm kiếm ảnh 

theo nội dung

Computer 

 Science

Fundamental and 

Applied It Research

Trong bài báo này, chúng tôi tiếp cận một phương pháp phân cụm dữ liệu 

theo phân hoạch trên một cấu trúc cây đa nhánh để áp dụng tìm kiếm ảnh 

tương tự theo nội dung, cấu trúc cây này được gọi là GP-Tree. Mỗi phần 

tử dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một véc-tơ mô tả đặc trưng của hình 

ảnh và được lưu trữ tại nút lá của cây GP-Tree. Việc tăng trưởng của cây 

dựa trên việc tách nút lá để tạo thành nhánh con mới nếu như số lượng 

phần tử tại nút đó lớn hơn một giá trị M cho trước. Vì vậy, cây GP-Tree 

tăng trưởng theo hướng từ nút gốc đến nút lá và tạo thành một cấu trúc 

cây phân cấp với các nút trong của cây chứa các phần tử đại diện cho các 

nút con ở mức tiếp theo. Để xây dựng cấu trúc cây này, chúng tôi thực 

hiện các phép toán bao gồm: thêm phần tử, tách nút lá, cập nhật các phần 

tử đại diện từ lá đến gốc, tạo nút con và tạo nút đồng cấp.  Từ đó, chúng 

tôi đưa ra mô hình và phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung ứng với 

một ảnh truy vấn cho trước. Thực nghiệm được đánh giá hiệu suất trên 

các bộ ảnh COREL, đồng thời so sánh kết quả với các công trình khác 

gần đây. Theo như kết quả thực nghiệm, cấu trúc cây GP-Tree và mô hình 

truy vấn ảnh của chúng tôi là hiệu quả và có thể áp dụng cho các hệ truy 

vấn ảnh trong các lĩnh vực khác nhau

x
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Đánh giá cảm quan 

rượu trắng bằng mạng 

nơron nhân tạo

Computer 

 Science
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Ngày nay, không chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu lý thuyết, các nghiên cứu 

ứng dụng mạng nơron để giải quyết các bài toán thực tế được ứng dụng 

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các ứng dụng mạng nơron ra đời 

ngày càng nhiều và ngày càng hoàn thiện hơn.Việc ứng dụng mạng nơron 

để đánh giá cảm quan trong thực phẩm là một vấn đề mới và chưa có 

nhiều ứng dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên phương pháp này khi thực 

nghiệm chương trình thì tốn nhiều thời gian để huấn luyện và cho ra kết 

quả dự báo với độ chính xác chưa cao. Từ những vấn đề nêu trên, trong 

nghiên cứu này tác giả trình bày một cách tiếp cận mới là kết hợp kỹ thuật 

gom cụm và mạng nơron để đánh giá cảm quan trong thực phẩm.Dữ liệu 

sẽ được tiến hành gom cụm dùng giải thuật K-Means, tiếp theo huấn 

luyện dữ liệu trên từng cụm dùng giải thuật lan truyền ngược. Với phương 

pháp mới này thì kết quả dự báo các chỉ số đánh giá cảm quan trong thực 

phẩm sẽ chính xác hơn và giảm thời gian huấn luyện

x

Nhận dạng khuôn mặt là một lĩnh vực nghiên cứu của ngành Thị giác máy 

tính, camera an ninh hiện đang phổ biến, công nghệ này dần được sử dụng 

ở các sân bay, văn phòng, đại học, ngân hàng và bất kì địa điểm nào có hệ 

thống an ninh. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt có thể tự động phát hiện 

khuôn mặt trong ảnh. Trong bài báo này chúng tôi cung cấp các chi tiết kỹ 

thuật cho việc nhận diện khuôn mặt bằng cách sử dụng MTCNN[1] để 

nhận diện, căn chỉnh khuôn mặt và ArcFace[2] để xuất các đặt trưng 

khuôn mặt. Tuy nhiên, việc sử dụng MTCNN và ArcFace bị hạn chế về 

mặt thời gian. Cho nên trong bài báo này, chúng tôi đề xuất sử dụng 

Haarcascade và MTCNN vào ArcFace cho hệ thống nhận dạng mặt người 

để cải tiến về mặt thời gian. Kết quả thực nghiệm cho thấy trong Haar-

Cascade bộ lọc chỉ tạo ra một bản sao cửa sổ trượt nên cho kết quả tốt 

hơn về mặt thời gian so với MTCNN tạo nhiều bản sao cửa sổ trượt cho 

việc phát hiện khuôn mặt. Vì vậy, việc kết hợp Haar-Cascade và MTCNN 

sẽ cải thiện được tốc độ và độ chính xác khi nhận dạng khuôn mặt
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In the traditional network system, control plane (CP) and data plane (DP) 

are both located on the same network device. If that device fails, the 

whole system will stop working and the traffics cannot be managed by the 

administrator. In distributed denial of service (DDoS) or denial of service 

(DoS), the attackers usually use botnets to generate a large or medium 

size traffic flow toward the server where the service is active. Nowadays, 

many techniques have been proposed to detect DoS, DDoS attacks but 

they are not very effective. However, the separation of CP and DP in 

software-defined networking (SDN) provides a good foundation for attack 

detection and prevention no matter whether the attackers attack some 

parts of the SDN or all of them. In this research, we use entropy to 

calculate the randomness level of the size of the packet to CP, the 

system’s brain. With this method, the controller can handle faster …

x
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Ngày nay, không chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu lý thuyết, các nghiên cứu 

ứng dụng mạng nơron để giải quyết các bài toán thực tế được ứng dụng 

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các ứng dụng mạng nơron ra đời 

ngày càng nhiều và ngày càng hoàn thiện hơn.Việc ứng dụng mạng nơron 

để đánh giá cảm quan trong thực phẩm là một vấn đề mới và chưa có 

nhiều ứng dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên phương pháp này khi thực 

nghiệm chương trình thì tốn nhiều thời gian để huấn luyện và cho ra kết 

quả dự báo với độ chính xác chưa cao. Từ những vấn đề nêu trên, trong 

nghiên cứu này tác giả trình bày một cách tiếp cận mới là kết hợp kỹ thuật 

gom cụm và mạng nơron để đánh giá cảm quan trong thực phẩm.Dữ liệu 

sẽ được tiến hành gom cụm dùng giải thuật K-Means, tiếp theo huấn 

luyện dữ liệu trên từng cụm dùng giải thuật lan truyền ngược. Với phương 

pháp mới này thì kết quả dự báo các chỉ số đánh giá cảm quan trong thực 

phẩm sẽ chính xác hơn và giảm thời gian huấn luyện

x
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Building the first Russian-Vietnamese neural machine translation system, 

we faced the problem of choosing a translation unit system on which 

source and target embeddings are based. Available homogeneous 

translation unit systems with the same translation unit on the source and 

target sides do not perfectly suit the investigated language pair. To solve 

the problem, in this paper, we propose a novel heterogeneous translation 

unit system, considering linguistic characteristics of the synthetic Russian 

language and the analytic Vietnamese language. Specifically, we decrease 

the embedding level on the source side by splitting token into subtokens 

and increase the embedding level on the target side by merging 

neighboring tokens into supertoken. The experiment results show that the 

proposed heterogeneous system improves over the existing best 

homogeneous Russian-Vietnamese translation system by 1.17 BLEU. Our 

approach could be applied to building translation bots for language pairs 

with different linguistic characteristics.

Truy vấn ngữ nghĩa hình ảnh là một bài toán có nhiều ứng dụng trong các 

lĩnh vực khác nhau như: y khoa, giáo dục, giải trí,… Trong bài báo này, 

một mô hình tìm kiếm và tra cứu ngữ nghĩa hình ảnh dựa trên phương 

pháp gom cụm và ontology được đề xuất. Để thực hiện vấn đề này, chúng 

tôi gom cụm dữ liệu nhằm tìm kiếm tập ảnh tương tự, từ đó trích xuất ngữ 

nghĩa của các hình ảnh dựa trên cấu trúc từ điển và Ontology đã được xây 

dựng. Với mỗi ảnh truy vấn đầu vào, đặc trưng thị giác được trích xuất 

nhằm tìm kiếm các phân lớp ngữ nghĩa trên các cụm bằng phương pháp 

thống kê tần suất. Tập ảnh tương tự theo ngữ nghĩa được truy vấn trên 

Ontology đồng thời ngữ nghĩa của phân lớp được truy xuất trên cấu trúc 

từ điển. Trên cơ sở các phương pháp đã đề xuất, một mô hình tìm kiếm 

ảnh tương tự và trích xuất ngữ nghĩa cho hình ảnh đầu vào được xây 

dựng. Kết quả thực nghiệm được chúng tôi đánh giá trên bộ ảnh COREL, 

ImageCLEF, đồng thời so sánh với các công trình đã được công bố gần 

đây. Theo như kết quả phương pháp đề xuất, mô hình truy vấn ảnh của 

chúng tôi có tính khả thi và áp dụng hiệu quả trong các hệ truy vấn ảnh 

theo ngữ nghĩa trên nhiều lĩnh vực khác nhau
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Abstract Mining of colossal patterns is used to mine patterns in databases 

with many attributes and values, but the number of instances in each 

database is small. Although many efficient approaches for extracting 

colossal patterns have been proposed, they cannot be applied to colossal 

pattern mining with constraints. In this paper, we solve the challenge of 

extracting colossal patterns with length constraints. Firstly, we describe 

the problems of min-length constraint and max-length constraint and 

combine them with length constraints. After that, we evolve a proposal 

for efficiently truncating candidates in the mining process and another 

one for fast checking of candidates. Based on these properties, we offer 

the mining algorithm of Length Constraints for Colossal Pattern (LCCP) 

to extract colossal patterns with length constraints. Experiments are also 

conducted to show the effectiveness of the proposed LCCP algorithm 

with a comparison to some other ones.
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Abstract Mining of colossal patterns is used to mine patterns in databases 

with many attributes and values, but the number of instances in each 

database is small. Although many efficient approaches for extracting 

colossal patterns have been proposed, they cannot be applied to colossal 

pattern mining with constraints. In this paper, we solve the challenge of 

extracting colossal patterns with length constraints. Firstly, we describe 

the problems of min-length constraint and max-length constraint and 

combine them with length constraints. After that, we evolve a proposal 

for efficiently truncating candidates in the mining process and another 

one for fast checking of candidates. Based on these properties, we offer 

the mining algorithm of Length Constraints for Colossal Pattern (LCCP) 

to extract colossal patterns with length constraints. Experiments are also 

conducted to show the effectiveness of the proposed LCCP algorithm 

with a comparison to some other ones.
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với ảnh rút trích mạch máu, từ đó có thể xây dựng hệ thống tự động phát 

hiện bệnh và phân loại 8 bệnh lý về mắt như bình thường, tiểu đường, 

tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi, 

tăng huyết áp, cận thị và các bệnh bất thường khác một cách chính xác 

nhằm giúp các bác sỹ nhãn khoa và bệnh nhân trong quá trình khám và 

điều trị bệnh lý về mắt. Các thực nghiệm được tiến hành trên bộ dữ liệu 

ODIR-5K, mô hình đề xuất đạt được kết quả với độ đo trung hòa F1-score 

là 86,67%, độ đồng thuận Kappa là 50,54% và đạt được AU

x

Energy X-Ray Absorptiometry) rất đắt tiền và bắt buộc phải thực hiện 

trên các vùng xương khác nhau. Ở các nước đang phát triển, bác sĩ chủ 

yếu dựa vào ảnh X-quang để đánh giá nguy cơ loãng xương dựa trên chỉ 

số Singh (Singh Index) thông qua ảnh phóng xạ thớ xương của cổ xương 

đùi. Quá trình phân loại gặp nhiều thử thách do xuất hiện nhiễu của thớ 

xương. Hơn nữa, thớ xương ở hông bình thường được phân định rõ ràng, 

điều này dễ dẫn đến sự khác biệt lớn về kết quả chẩn đoán. Để đánh giá 

một cách khách quan nguy cơ loãng xương, trong nghiên cứu này chúng 

tôi đề xuất xây dựng hệ thống chẩn đoán loãng xương sử dụng mô hình 

mạng nơ-ron tích chập (CNNs) trên một tập ảnh X-quang cổ xương đùi 

bao gồm 32 mẫu và tiến hành các thử nghiệm dựa trên tập dữ liệu với 

khoảng 1765 ảnh X-quang cổ xương đùi. Hệ thống phân loại đạt được độ 

chính xác là 91,01%

Convolutional Neural Network – CNN) đang được đề xuất đã mang lại 

nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, có hai vấn đề phải xem xét khi sử dụng một 

mô hình học sâu trên dữ liệu ảnh 3D. Thứ nhất, cấu trúc dữ liệu đầu vào 

thông thường là ảnh 2D, điều đó sẽ làm mất mát một số đặc trưng có giá 

trị của dữ liệu do ảnh chụp cắt lớp có cấu trúc 3D. Thứ hai, trong lĩnh vực 

y tế, các bộ dữ liệu thường có số lượng tương đối nhỏ, trong khi để có thể 

huấn luyện mô hình học sâu thì yêu cầu dữ liệu rất lớn. Trong bài báo 

này, chúng tôi đề xuất sử dụng mô hình Convolutional Neural Network 

với dữ liệu đầu vào là ảnh chụp cắt lớp có cấu trúc 3D nhằm tận dụng cấu 

trúc, đặc trưng hình thái học của dữ liệu dựa trên kiến trúc mạng ResNet 

kết hợp với một số kỹ thuật học sâu nhằm tối ưu tính hiệu quả phân loại 

bệnh trên tập dữ liệu. Chúng tôi tiến hành 5 thực nghiệm trên bộ dữ liệu 

LNDb (Lung Nodule Database) với hai kiến trúc mạng 3D Restnet-18 và 

3D Restnet-10 kết hợp với các phương pháp cân bằng dữ liệu khác nhau.
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Nhân (hay lõi) được tách ra từ hạt quả xoài, sấy khô, nghiền mịn và thực 

hiện quá trình trích ly. Với thành phần chứa nhiều hợp chất có khả năng 

kháng oxy hóa, dầu nhân hạt xoài có tiềm năng sử dụng rất lớn trong các 

ngành công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm. Việc trích ly 

được dầu từ nhân hạt xoài này sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế, tăng 

cường giá trị cho quả xoài. Nghiên cứu này đánh giá sự ảnh hưởng của 

điều kiện trích ly bao gồm: loại dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi, 

thời gian và nhiệt độ trích ly đến khả năng kháng oxy hóa và hàm lượng 

polyphenol của dầu nhân hạt xoài. Xác định hoạt hoạt tính kháng oxy hóa 

bằng cách bắt gốc tự do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) và phương 

pháp đo màu dùng thuốc thử Folin-Ciocalteau được sử dụng để xác định 

hàm lượng polyphenol. Điều kiện trích ly thích hợp được xác định như 

sau: dung môi trích ly là n-hexane, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/20, 

nhiệt độ trích ly 80oC và thời gian trích ly là 4 giờ. Dầu nhân hạt xoài thu 

được trong điều kiện trên có giá trị IC50 và hàm lượng polyphenol lần 

lượt là 4,9 mg/ml và 392,15 mg GAE/g.
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feature based X-ray GAN (FX-GAN) để tổng hợp dữ liệu ảnh X-quang 

với hướng tiếp cận học từ phân phối đặc trưng. Mô hình học cách sử dụng 

những đặc trưng được cung cấp để tạo ra ảnh mới mang đặc trưng tương 

tự. Trong đó, đặc trưng được trích xuất từ một mô hình độ đo đã được 

huấn luyện có thể trích xuất những đặc trưng phân biệt giữa các lớp. Khi 

mô hình độ đo khái quát được những lớp không được quan sát, mô hình 

của nghiên cứu này có thể tạo dữ liệu cho những lớp đó mà không cần 

thực hiện tinh chỉnh. Tiến hành thực nghiệm FX-GAN trên bộ dữ liệu ảnh 

X-quang lồng ngực và đánh giá khả năng tăng cường dữ liệu cho những 

lớp thiểu số nằm ngoài tập quan sát chỉ dựa vào một vài mẫu dữ liệu có 

sẵn, đồng thời cải thiện hiệu suất của mô hình phân loại bệnh lý qua ảnh 

X-quang lồng ngực.

x



2

The status of coral 

reefs in central 

Vietnam's coastal 

water under climate 

change

Aquatic Ecosystem 

Health & Management
01006013 Lê Doãn Dũng x

The coral reef ecosystem plays an important role in scientific research 

and economy. An assessment research on status of the coral reefs was 

carried out at 6 sites of coastal water from Nghi Son (Thanh Hoa 

province) to Vung Ro (Khanh Hoa province), Viet Nam between October 

and December 2015. The research was done using the manta tow method 

for rapid reef assessment and reef area determination, using reef check for 

detailed assessment of reef substrate types, etc. 288 species of hard corals 

under 57 genera and 14 families were identified from the study sites. 

These species mainly belonged to 4 families, namely Acroporidae, 

Faviidae, Poritidae and Fungiidae. The research showed the bad condition 

of the reef at all study sites through such indicators as a low live hard 

coral cover (average cover of 19.8%), high dead coral cover, recently 

killed coral, fleshy seaweed, etc. Most of surveyed transects had poor 

level of hard coral cover, the number of transects having good coral cover 

was unsignificant. The total reef area of 6 surveyed sites was 809.5 

hectares, mainly occupied in Son Tra and Vung Ro. This was the first 

time coral disease and bleaching widely ranged had been observed and 

described. However, the reason of this phenomenon has not been 

mentioned yet and there is a need for more detailed researches on these 

problems in the coming time to have a basis for protection and 

management of coral reef ecosystem in Vietnam’s coastal water.

x

3 CNTP

Effects of storage 

conditions on 

polyphenol and 

triterpenoid saponin 

content and the 

antioxidant capacity of 

ethanolic extract from 

leaves of Polyscias 

fruticosa (l.) Harms

CNTP

Journal of Science 

Technology and Food, 

vol 20 (3), 47-53, 2020

01005030 Trần Chí Hải x

The objective of this study was to evaluate effects of temperatures (5 °C, 

30 °C, and 60 °C) on the concentration of polyphenol and triterpenoid 

saponin and the antioxidant capacity of the ethanolic extract from the 

leaves of Polyscias fruticosa (L.) Harms during storage. Regression 

analysis revealed that the antioxidant capacity highly correlated with the 

content of polyphenol and triterpenoid saponin. After 30 days, the extract 

stored at 5 °C showed the decreases of total triterpenoid saponin, total 

polyphenol, DPPH free radical scavenging, and ferric reducing power 

were 9.55%, 19.81%, 4.18%, and 34.6%, respectively. These values were 

lower than those after storage at 30 °C and 60 °C. Thus, storage of the 

extract at low

temperature (5 oC) will restrict losses of the extract’s bioactivity and 

improve the quality of final products.

x



CNTP

Effects of storage 

conditions on 

polyphenol and 

triterpenoid saponin 

content and the 

antioxidant capacity of 

ethanolic extract from 

leaves of Polyscias 

fruticosa (l.) Harms

CNTP

Journal of Science 

Technology and Food, 

vol 20 (3), 47-53, 2020

01005030
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy
x

The objective of this study was to evaluate effects of temperatures (5 °C, 

30 °C, and 60 °C)

on the concentration of polyphenol and triterpenoid saponin and the 

antioxidant capacity of

the ethanolic extract from the leaves of Polyscias fruticosa (L.) Harms 

during storage.

Regression analysis revealed that the antioxidant capacity highly 

correlated with the content

of polyphenol and triterpenoid saponin. After 30 days, the extract stored 

at 5 °C showed the

decreases of total triterpenoid saponin, total polyphenol, DPPH free 

radical scavenging, and

ferric reducing power were 9.55%, 19.81%, 4.18%, and 34.6%, 

respectively. These values

were lower than those after storage at 30 °C and 60 °C. Thus, storage of 

the extract at low

temperature (5 oC) will restrict losses of the extract’s bioactivity and 

improve the quality of

final products.

x
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Effects of storage 

conditions on 

polyphenol and 

triterpenoid saponin 

content and the 

antioxidant capacity of 

ethanolic extract from 

leaves of Polyscias 

fruticosa (l.) Harms

CNTP

Journal of Science 

Technology and Food, 

vol 20 (3), 47-53, 2020

01005030
Lê Thị Hồng 

Ánh

The objective of this study was to evaluate effects of temperatures (5 °C, 

30 °C, and 60 °C) on the concentration of polyphenol and triterpenoid 

saponin and the antioxidant capacity of the ethanolic extract from the 

leaves of Polyscias fruticosa (L.) Harms during storage.

Regression analysis revealed that the antioxidant capacity highly 

correlated with the content of polyphenol and triterpenoid saponin. After 

30 days, the extract stored at 5 °C showed the decreases of total 

triterpenoid saponin, total polyphenol, DPPH free radical scavenging, and 

ferric reducing power were 9.55%, 19.81%, 4.18%, and 34.6%, 

respectively. These values

were lower than those after storage at 30 °C and 60 °C. Thus, storage of 

the extract at low temperature (5 oC) will restrict losses of the extract’s 

bioactivity and improve the quality of final products.

x

CNTP

Effects of storage 

conditions on 

polyphenol and 

triterpenoid saponin 

content and the 

antioxidant capacity of 

ethanolic extract from 

leaves of Polyscias 

fruticosa (l.) Harms

CNTP

Journal of Science 

Technology and Food, 

vol 20 (3), 47-53, 2020

01005030
Nguyễn Hồng 

Anh

The objective of this study was to evaluate effects of temperatures (5 °C, 

30 °C, and 60 °C)

on the concentration of polyphenol and triterpenoid saponin and the 

antioxidant capacity of

the ethanolic extract from the leaves of Polyscias fruticosa (L.) Harms 

during storage.

Regression analysis revealed that the antioxidant capacity highly 

correlated with the content

of polyphenol and triterpenoid saponin. After 30 days, the extract stored 

at 5 °C showed the

decreases of total triterpenoid saponin, total polyphenol, DPPH free 

radical scavenging, and

ferric reducing power were 9.55%, 19.81%, 4.18%, and 34.6%, 

respectively. These values

were lower than those after storage at 30 °C and 60 °C. Thus, storage of 

the extract at low

temperature (5 oC) will restrict losses of the extract’s bioactivity and 

improve the quality of

final products.

x
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Effects of storage 

conditions on 

polyphenol and 

triterpenoid saponin 

content and the 

antioxidant capacity of 

ethanolic extract from 

leaves of Polyscias 

fruticosa (l.) Harms

CNTP

Journal of Science 

Technology and Food, 

vol 20 (3), 47-53, 2020

01005030
Hà Thị Thanh 

Nga

The objective of this study was to evaluate effects of temperatures (5 °C, 

30 °C, and 60 °C)

on the concentration of polyphenol and triterpenoid saponin and the 

antioxidant capacity of

the ethanolic extract from the leaves of Polyscias fruticosa (L.) Harms 

during storage.

Regression analysis revealed that the antioxidant capacity highly 

correlated with the content

of polyphenol and triterpenoid saponin. After 30 days, the extract stored 

at 5 °C showed the

decreases of total triterpenoid saponin, total polyphenol, DPPH free 

radical scavenging, and

ferric reducing power were 9.55%, 19.81%, 4.18%, and 34.6%, 

respectively. These values

were lower than those after storage at 30 °C and 60 °C. Thus, storage of 

the extract at low

temperature (5 oC) will restrict losses of the extract’s bioactivity and 

improve the quality of

final products.

x

4 CNTP

Nghiên cứu phương 

pháp bảo quản củ hủ 

dừa bằng một số chất 

chống oxy hóa

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Nghiên cứu phương 

pháp bảo quản củ hủ 

dừa bằng một số chất 

chống oxy hóa/ Tạp chí 

Công Thương

01005043 Phan Thị Hồng 

Liên

     x

Nghiên cứu nhằm khảo sát nồng độ của acid citric, acid ascorbic, natri 

metabisulfit và thời gian ngâm xử lý thích hợp có thể bảo quản màu sắc 

của cổ hũ dừa tươi cũng như so sánh khả năng bảo quản màu sắc của 3 

chất đó

       x

5 CNTP

nghiên cứu quá trình 

làm giàu tinh bột 

kháng tiêu trong sản 

xuất bột khoai môn

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công Thương 01005059
Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
x

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của chế độ sấy, điều kiện hấp và số chu 

kỳ xử lý để làm giàu tinh bột kháng tiêu trong bột khoai môn đã được 

nghiên cứu để xác định thông số công nghệ phù hợp. Bột khoai môn được 

tạo thành sau quá trình sấy ở 55oC trong 6 giờ cho hàm lượng RS đạt 

34,604±0,130 (g/100g). Hàm lượng RS trong bột có thể tăng 1,59 lần so 

với mẫu ban đầu đạt 70.142±1,523 g/100g nếu hấp bột khoai môn ở chế 

độ 120oC/ 90 phút, đồng thời thực hiện 16 chu kỳ xử lý nhiệt – làm lạnh.   

x

6 CNTP

Nghiên cứu quá trình 

làm giàu tinh bột 

kháng tiêu trong sản 

xuất bột khoai môn

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công Thương 01005039
Đỗ Mai Nguyên 

Phương

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của chế độ sấy, điều kiện hấp và số chu 

kỳ xử lý để làm giàu tinh bột kháng tiêu trong bột khoai môn đã được 

nghiên cứu để xác định thông số công nghệ phù hợp. Bột khoai môn được 

tạo thành sau quá trình sấy ở 55oC trong 6 giờ cho hàm lượng RS đạt 

34,604±0,130 (g/100g). Hàm lượng RS trong bột có thể tăng 1,59 lần so 

với mẫu ban đầu đạt 70.142±1,523 g/100g nếu hấp bột khoai môn ở chế 

độ 120oC/ 90 phút, đồng thời thực hiện 16 chu kỳ xử lý nhiệt – làm lạnh.   

x

7 CNTP

Nghiên cứu quá trình 

làm giàu tinh bột 

kháng tiêu trong sản 

xuất bột khoai môn

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công Thương 2022160069 Lê Minh Nghĩa

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của chế độ sấy, điều kiện hấp và số chu 

kỳ xử lý để làm giàu tinh bột kháng tiêu trong bột khoai môn đã được 

nghiên cứu để xác định thông số công nghệ phù hợp. Bột khoai môn được 

tạo thành sau quá trình sấy ở 55oC trong 6 giờ cho hàm lượng RS đạt 

34,604±0,130 (g/100g). Hàm lượng RS trong bột có thể tăng 1,59 lần so 

với mẫu ban đầu đạt 70.142±1,523 g/100g nếu hấp bột khoai môn ở chế 

độ 120oC/ 90 phút, đồng thời thực hiện 16 chu kỳ xử lý nhiệt – làm lạnh.   

x



8 CNTP

Nghiên cứu thị hiếu và 

nhận thức người tiêu 

dùng đối với sản phẩm 

nước sương sáo đóng 

lon

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công Thương 01005059
Hoàng Thị Trúc 

Quỳnh
x

Trong nghiên cứu này, thị hiếu và nhận thức của người tiêu dùng đối với 

7 sản phẩm nước sương sáo bao gồm: Sương sáo Chabaa, sương sáo 

Yeo’s, sương sáo Refresh, sương sáo Hoa cúc, sương sáo Mật ong, sương 

sáo Bí đao, sương sáo Đường nâu được khảo sát. Hội đồng gồm 70 người 

tiêu dùng sẽ được thử 7 mẫu nước sương sáo thực hiện các 3 yêu cầu: 

đánh giá mức độ yêu thích, phân nhóm sản phẩm và mô tả các nhóm 

tương ứng. Kết quả phân tích nhận thức người tiêu dùng còn cho thấy, 7 

loại sương sáo sẽ được chia thành 3 nhóm: nhóm 1 gồm sương sáo 

Chabaa, sương sáo Refresh, sương sáo Yeo’s; nhóm 2 gồm sương sáo Mật 

ong, sương sáo Đường nâu; nhóm 3 bao gồm sương sáo Hoa cúc, sương 

sáo Bí đao. Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra rằng mức độ chấp nhận của 

người tiêu dùng đối với nhóm sản phẩm đặc trưng bởi thạch dai, giòn 

(nhóm 2, nhóm 3) cao hơn các sản phẩm còn lại

x

9 CNTP

nghiên cứu thị hiếu và 

nhận thức người tiêu 

dùng đối với sản phẩm 

nước sương sáo đóng 

lon

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công Thương 01005038
Trần Thị Hồng 

Cẩm

Trong nghiên cứu này, thị hiếu và nhận thức của người tiêu dùng đối với 

7 sản phẩm nước sương sáo bao gồm: Sương sáo Chabaa, sương sáo 

Yeo’s, sương sáo Refresh, sương sáo Hoa cúc, sương sáo Mật ong, sương 

sáo Bí đao, sương sáo Đường nâu được khảo sát. Hội đồng gồm 70 người 

tiêu dùng sẽ được thử 7 mẫu nước sương sáo thực hiện các 3 yêu cầu: 

đánh giá mức độ yêu thích, phân nhóm sản phẩm và mô tả các nhóm 

tương ứng. Kết quả phân tích nhận thức người tiêu dùng còn cho thấy, 7 

loại sương sáo sẽ được chia thành 3 nhóm: nhóm 1 gồm sương sáo 

Chabaa, sương sáo Refresh, sương sáo Yeo’s; nhóm 2 gồm sương sáo Mật 

ong, sương sáo Đường nâu; nhóm 3 bao gồm sương sáo Hoa cúc, sương 

sáo Bí đao. Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra rằng mức độ chấp nhận của 

người tiêu dùng đối với nhóm sản phẩm đặc trưng bởi thạch dai, giòn 

(nhóm 2, nhóm 3) cao hơn các sản phẩm còn lại

x

10 CNTP

nghiên cứu thị hiếu và 

nhận thức người tiêu 

dùng đối với sản phẩm 

nước sương sáo đóng 

lon

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công Thương 2005170032
Lê Trần Quốc 

Dương

Trong nghiên cứu này, thị hiếu và nhận thức của người tiêu dùng đối với 

7 sản phẩm nước sương sáo bao gồm: Sương sáo Chabaa, sương sáo 

Yeo’s, sương sáo Refresh, sương sáo Hoa cúc, sương sáo Mật ong, sương 

sáo Bí đao, sương sáo Đường nâu được khảo sát. Hội đồng gồm 70 người 

tiêu dùng sẽ được thử 7 mẫu nước sương sáo thực hiện các 3 yêu cầu: 

đánh giá mức độ yêu thích, phân nhóm sản phẩm và mô tả các nhóm 

tương ứng. Kết quả phân tích nhận thức người tiêu dùng còn cho thấy, 7 

loại sương sáo sẽ được chia thành 3 nhóm: nhóm 1 gồm sương sáo 

Chabaa, sương sáo Refresh, sương sáo Yeo’s; nhóm 2 gồm sương sáo Mật 

ong, sương sáo Đường nâu; nhóm 3 bao gồm sương sáo Hoa cúc, sương 

sáo Bí đao. Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra rằng mức độ chấp nhận của 

người tiêu dùng đối với nhóm sản phẩm đặc trưng bởi thạch dai, giòn 

(nhóm 2, nhóm 3) cao hơn các sản phẩm còn lại

x
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Công 

nghệ hóa 

học

Vapor-phase 

hydrodeoxygenation of 

lignin-derived bio-oil 

over Al-MCM-41 

supported Pd-Co and 

Pd-Fe catalysts

renewabl

e
Molecular Catalysis 01005075

Trịnh Hoài 

Thanh

Fast pyrolysis of lignocellulosic biomass is an attractive process to 

produce bio-oil as an alternative liquid fuel source. Upgrading of bio-oil 

via hydrodeoxygenation (HDO) is an important route to accomplish this 

renewable energy production process. Al-MCM-41 supported Pd, Co and 

Fe catalysts were evaluated for HDO of guaiacol and lignin-derived bio-

oil at atmospheric pressure in a fixed-bed reactor. Bimetallic Pd-Co and 

Pd-Fe catalysts showed higher HDO yield and stability than the 

monometallic Co and Fe catalysts. The addition of Pd significantly 

enhanced the stability of Co and Fe catalysts since it helped reduce the 

coke formation. The lignin-derived bio-oil mainly contained phenolic 

compounds which had one to three oxygen atoms. The catalytic upgrading 

could not only eliminate significantly the oxygen of these phenolic 

compounds but also reduce the amount of tar and heavy components. Pd-

Fe catalyst was recognized as a suitable catalyst for upgrading of lignin-

derived bio-oil since it produced more deoxygenated products and less 

gas-phase yield than Pd-Co catalyst.

x

12

Công 

nghệ hóa 

học

Hydrodeoxygenation 

of Guaiacol over 

Pd–Co and Pd–Fe 

Catalysts: Deactivation 

and Regeneration

renewabl

e
Processes 01005075

Trịnh Hoài 

Thanh

In bio-oil upgrading, the activity and stability of the catalyst are of great 

importance for the catalytic hydrodeoxygenation (HDO) process. The 

vapor-phase HDO of guaiacol was investigated to clarify the activity, 

stability, and regeneration ability of Al-MCM-41 supported Pd, Co, and 

Fe catalysts in a fixed-bed reactor. The HDO experiment was conducted 

at 400 °C and 1 atm, while the regeneration of the catalyst was performed 

with an air flow at 500 °C for 240 min. TGA and XPS techniques were 

applied to study the coke deposit and metal oxide bond energy of the 

catalysts before and after HDO reaction. The Co and Pd–Co 

simultaneously catalyzed the CArO–CH3, CAr–OH, and multiple C–C 

hydrogenolyses, while the Fe and Pd–Fe principally catalyzed the 

CAr–OCH3 hydrogenolysis. The bimetallic Pd–Co and Pd–Fe showed a 

higher HDO yield and stability than monometallic Co and Fe, since the 

coke formation was reduced. The Pd–Fe catalyst presented a higher 

stability and regeneration ability than the Pd–Co catalyst, with consistent 

x

13

Công 

nghệ thực 

phẩm

Nghiên cứu thu nhận 

saponin từ củ đẳng 

sâm (codonopsis 

pilosula (franch) 

nannf) bằng phương 

pháp trích ly có hỗ trợ 

của enzyme và sóng 

siêu âm

Tạp chí khoa học - 

Trường Đại học Trà 

Vinh

01005013 Mạc Xuân Hòa x

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng hỗ trợ trích ly 

của viscozyme L và sóng siêu âm lên hiệu quả trích ly saponin bằng nước 

cất từ củ đẳng sâm (Codonopsis pilosula (Franch) Nannf). Các thông số 

được khảo sát bao gồm tỷ lệ nguyên liệu:dung môi, thời gian gian thủy 

phân, nồng độ enzyme, công suất siêu âm. Kết quả thực nghiệm cho thấy 

hiệu quả trích ly tăng ý nghĩa khi có sự hỗ trợ của viscozyme L và sóng 

siêu âm. Hiệu suất thu hồi saponin cao nhất bằng 7,75g/g chất khô tại tỷ lệ 

nguyên liệu:dung môi bằng 1:15; thời gian thủy phân bằng 1,5h; nồng độ 

viscozyme L bằng 0,15% (ml/g chất khô) và công suất siêu âm bằng 82 

W/g trong 5 phút. Kết quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định hiệu quả 

của phương pháp trích ly có hỗ trợ của enzyme và sóng siêu âm trong 

khai thác các hợp chất tự nhiên từ nguyên liệu thực vật.

x
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Công 

nghệ thực 

phẩm

Nghiên cứu thu nhận 

saponin từ củ đẳng 

sâm (codonopsis 

pilosula (franch) 

nannf) bằng phương 

pháp trích ly có hỗ trợ 

của enzyme và sóng 

siêu âm

Tạp chí khoa học - 

Trường Đại học Trà 

Vinh

01005033
Ngô Duy Anh 

Triết

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng hỗ trợ trích ly 

của viscozyme L và sóng siêu âm lên hiệu quả trích ly saponin bằng nước 

cất từ củ đẳng sâm (Codonopsis pilosula (Franch) Nannf). Các thông số 

được khảo sát bao gồm tỷ lệ nguyên liệu:dung môi, thời gian gian thủy 

phân, nồng độ enzyme, công suất siêu âm. Kết quả thực nghiệm cho thấy 

hiệu quả trích ly tăng ý nghĩa khi có sự hỗ trợ của viscozyme L và sóng 

siêu âm. Hiệu suất thu hồi saponin cao nhất bằng 7,75g/g chất khô tại tỷ lệ 

nguyên liệu:dung môi bằng 1:15; thời gian thủy phân bằng 1,5h; nồng độ 

viscozyme L bằng 0,15% (ml/g chất khô) và công suất siêu âm bằng 82 

W/g trong 5 phút. Kết quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định hiệu quả 

của phương pháp trích ly có hỗ trợ của enzyme và sóng siêu âm trong 

khai thác các hợp chất tự nhiên từ nguyên liệu thực vật.

x
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Ảnh hưởng của xử lý 

siêu âm tới quá trình 

thu nhận chế phẩm 

giàu protein trong bã 

nấm men bia

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ và Thực phẩm
01005066

Phạm Thị Thùy 

Dương
x

Bã nấm men là phụ phẩm của ngành công nghiệp sản xuất bia, được tách 

ra trong quá trình lên men chính và lên men phụ. Nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm xác định sự ảnh hưởng và tối ưu hóa một số yếu tố siêu 

âm tới quá trình chiết xuất nấm men từ bã nấm men bia. Các yếu tố đó là: 

tỷ lệ nấm men, thời gian siêu âm, mật độ năng lượng siêu âm. Kết quả 

cho thấy điều kiện thích hợp là: tỷ lệ nấm men 46,90%, thời gian siêu âm 

7,23 phút, mật độ năng lượng 2,29W/g cho lượng protein cao nhất đạt 

79,47mg/g và hiệu suất đạt giá trị cao nhất 71,03%. Kết quả nghiên cứu 

này bước đầu cung cấp  các thông tin về các yếu tố ảnh hưởng trong quá 

trình sản xuất chế phẩm giàu protein trong bã nấm men bia, nâng cao hiệu 

quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường của quá trình sản xuất bia.

x
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Nghiên cứu sản xuất 

sản phẩm chocolate 

nhân macadamia từ 

nguồn nguyên liệu ca 

cao và macadamia tại 

Daklak

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công Thương 1005069
Nguyễn Hoàng 

Anh
x

Sản phẩm chocolate còn khá mới lạ và chưa được quan tâm phát triển đầy 

đủ tại Việt Nam trong khi nguồn nguyên liệu tại đây dồi dào và có chất 

lượng tốt. Nghiên cứu sản xuất tạo sản phẩm chocolate mới nhằm đa dạng 

hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cũng như tận dụng nguồn 

nguyên liệu sẵn có tại Daklak. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thời gian 

rang hạt thích hợp tại nhiệt độ 130 0 C là 45 phút, tại 145 0 C là 30 phút; 

Thời gian nghiền: 4 giờ; Tỉ lệ phối trộn đường : bơ : cacao = 25% : 10% : 

65%; Tỉ lệ bổ sung lecithin là 0,2%; Tỉ lệ khối lượng hỗn hợp chocolate 

bao hạt và hạt macadamia = 4 : 1 là thích hợp nhất.

x
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Nghiên cứu trích ly 

saponin từ đảng sâm 

bằng phương pháp 

trích ly hỗ trợ enzyme

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công Thương 01005069
Nguyễn Hoàng 

Anh
x

Nghiên cứu này thực hiện khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

trích ly saponin từ rễ đảng sâm Codonopsis Javanica (Blume) Hook.f có 

sự hỗ trợ của enzyme cellulase. Các yếu tố được khảo sát bao gồm tỷ lệ 

nguyên liệu/dung môi, tỷ lệ enzyme/cơ chất, thời gian và nhiệt độ trích ly. 

Kết quả khảo sát thực nghiệm cho thấy hàm lượng saponin thu được bằng 

phương pháp trích ly hỗ trợ enzyme cao gấp 2 lần so với khi không sử 

dụng enzyme. Với tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/25, tỷ lệ enzyme/cơ chất 

0.2, thời gian trích ly 75 phút và nhiệt độ trích ly 55 o C

thì hàm lượng saponin thu được là 2.887mg/g chất khô.

x
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Tinh sạch C-

phycocyanin từ rong 

Ceratophyllum 

submersum bằng 

chitosan/than hoạt tính

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công Thương 01005069
Nguyễn Hoàng 

Anh
x

C-phycocyanin (C-PC) là một phycobiliprotein có hoạt tính sinh học cao 

được ứng dụng rộng rãi trong thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và trong y 

học, có nhiều chức năng liên quan đến hoạt động sinh lý, chống oxy hóa, 

chống ung thư, miễn dịch, chống viêm, kháng virus, điều biến hệ miễn 

dịch và được ứng dụng cho thực phẩm chức năng. Rong Ceratophyllum 

submersum chứa nhiều thành phần có hoạt tính sinh học, điển hình là hợp 

chất phycocyanin. Nghiên cứu tiến hành khảo sát tinh sạch C-

phycocyanin từ than hoạt tính và chitosan ở mỗi nồng độ và thời gian 

khác nhau từ rong C. submersum. Kết quả cho thấy, khi tinh sạch với than 

hoạt tính ở nồng độ than hoạt tính 4% (w/v), tỷ lệ chitosan/dịch chiết 

0.2% (v/v) trong thời gian 15 phút thu được C-phycocyanin có hệ số tinh 

sạch đạt 2.01.

x
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Inhibitory effects of 

cinnamon oil, acetic 

acid, and lactic acid on 

Escherichia coli 

ATCC 23631.

CNTP
Can Tho University 

Journal of Science.
01005004 Liêu Mỹ Đông x

In this study, the antimicrobial activities of cinnamon oil (Cinnamomum 

cassia), acetic acid, and lactic acid, alone or in combination, against 

Escherichia coli ATCC 23631 were evaluated by the agar disk diffusion, 

broth dilution, and UV absorption determination methods. In the agar disk 

diffusion assays, using the antibiotics ampicillin and nalidixic acid as the 

positive control, all three agents tested exhibited an effective inhibition 

against E. coli with inhibition zones ranging from 3.00 to 15.33 mm, 

compared to those of ampicillin and nalidixic acid ranging from 0.00 to 

12.00 mm. In the broth dilution assays, the MBC (minimum bactericidal 

concentration) values of cinnamon oil and organic acid were determined 

from 300 to 5,000 ppm in which cinnamon oil giving the best result. In 

both assays, acetic acid and lactic acid showed similar antimicrobial 

activities, which are lower than those of cinnamon oil or their 

combinations. The assays also suggested that the combinations of 

cinnamon oil and lactic acid showed a higher synergic effect than those of 

cinnamon oil and acetic acid. Although the antimicrobial activities of the 

combinations of cinnamon oil with the organic acids were not higher than 

using the pure oil, the use of these combinations would reduce the 

essential oil amount needed to inhibit E. coli.

x
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Improvement of 

Anthocyanin 

Encapsulation 

Efficiency into Yeast 

Cell by Plasmolysis, 

Ethanol, and 

Anthocyanin 

Concentration Using 

Response Surface 

Methodology.

CNTP
Microbiology and 

Biotechnology Letters
01005004 Liêu Mỹ Đông x

Anthocyanins are antioxidant compounds susceptible to environmental 

factors. Anthocyanin encapsula- tion into yeast cells is a viable solution to 

overcome this problem. In this study, the optimal factors for anthocyanin 

encapsulation were investigated, including anthocyanin concentration, 

plasmolysis contrac-

tion agent, and ethanol concentration, and response surface methodology 

was evaluated, for the first time.

Anthocyanin from Hibiscus sabdariffa L. flowers was encapsulated into 

Saccharomyces cerevisiae using plasmolysis contraction agent (B: 

3%–20% w/v), ethanol concentration (C: 3%–20% v/v), and anthocyanin 

concentration (A: 0.15–0.45 g/ml). The encapsulation yield and 

anthocyanin loss rate were determined using a spectrometer (520 nm), 

and color stability evaluation of the capsules was performed at 80℃ for 

30 min.

The results of the study showed that these factors have a significant 

impact on the encapsulation of antho- cyanin, in which ethanol agents 

have the highest encapsulation yield compared to other factors in the 

study. Statistical analysis shows that the independent variables (A, B, C), 

their squares (A2, B2, C2), and theinteraction between B and C have a 

significant effect on the encapsulation yield. The optimized factors were

anthocyanin, 0.25 g/ml; NaCl, 9.5% (w/v); and ethanol, 11% (v/v) with an 

encapsulation yield of 36.56% ± 0.55% and anthocyanin loss rate of 

15.15% ± 0.98%; This is consistent with the expected encapsulation yield 

of

35.46% and loss rate of 13.2%.

x
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Công 

nghệ thực 

phẩm

Nghiên cứu quá trình 

trích ly chlorophyll từ 

bèo tấm (Lemnoideae) 

bằng dung môi

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công thương 01005051
Hà Thị Thanh 

Nga

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ như loại dung môi, 

nồng độ dung môi sử dụng, tỷ lệ nguyên liêu/dung môi và thời gian xử lý 

đến quá trình trích ly chlorophyll từ bèo tấm

x
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Công 

nghệ thực 

phẩm

Nghiên cứu sử dụng 

quang phổ cận hồng 

ngoại kết hợp với 

phương pháp 

chemometrics để xác 

thực nhanh nguyên 

liệu gạo

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn,  

393, 129-134

01005076
Lê Nguyễn 

Đoan Duy
x

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Tuy 

nhiên hiện tại ngành gạo đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có 

việc giả mạo thương hiệu gạo, thay thế gạo chất lượng cao bằng gạo chất 

lượng thấp. Vì vậy nhu cầu cho một kỹ thuật hiệu quả để xác thực nhanh 

giống gạo cũng như chất lượng gạo là hết sức cần thiết. Nghiên cứu này 

đánh giá khả năng sử dụng thiết bị cận hồng ngoại cầm tay kết hợp với 

phương pháp chemometrics và các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến 

(multivariate data analysis). Nghiên cứu đã sử dụng tổng cộng 288 mẫu 

gạo có chất lượng khác nhau từ chất lượng cao, chất lượng trung bình và 

chất lượng thấp có nguồn gốc từ 4 tỉnh/thành đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong các phương pháp tiền xử lý nhằm xác lập mối tương quan giữa phổ 

hồng ngoại và các thuộc tính nghiên cứu, đồng thời loại bỏ các tác nhân 

gây nhiễu thông tin nhằm xây dựng mô hình suy đoán chính xác, phương 

pháp hiệu chỉnh phân tán nhiều lần (Multiplicative Scatter Correction – 

MSC) là hiệu quả nhất. Phương pháp xử lý dữ liệu đa biến bằng sự phân 

tích thành phần cơ bản (Principal component analysis – PCA) được sử 

dụng để thu thập và xử lý thông tin từ phổ thu được. Kết quả cho thấy các 

mẫu gạo có thể được phân biệt thành 3 vùng khác nhau tương ứng với 

chất lượng khác nhau trên 3 trục của PCA. Kết quả này là một minh 

chứng cho thấy thiết bị cận hồng ngoại cầm tay kết hợp với chemometrics 

và các phương pháp phân tích đa biến có thể được sử dụng để xác thực 

nhanh chất lượng cũng như giống gạo. Phương pháp này có tiềm năng 

phát triển để hỗ trợ các chuyên viên đánh giá chất lượng xác thực nhanh 

việc giả mạo chất lượng hay giống gạo trên thị trường.
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Công 

nghệ thực 

phẩm

Evaluation of Street 

Food Safety and 

Hygiene Practices of 

Food Vendors in Can 

Tho City of Vietnam

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Current Research in 

Nutrition and Food 

Science 9(1), 158-171

01005076
Lê Nguyễn 

Đoan Duy
x

The objective of this study was to investigate the food safety status of 

street foods in the city of Can Tho, Vietnam. A total of 410 consumers 

was interviewed to get an insight into the popular street foods in the 

studied area. Vietnamese sandwich (34.63%) and sugarcane juice 

(24.51%) were consumed popularly according to the survey. A total of 

263 street food samples (i.e.Vietnamese sandwich, n=131 and sugarcane 

juice, n=132) were collected from different locations such as schools, 

hospitals, markets, and other locations in four districts (i.e. Ninh Kieu, 

Cai Rang, Phong Dien and O Mon) of Can Tho city for microbiological 

analysis. Total aerobic mesophilic counts (TMC), yeast and mold, 

coliform, E. coli, and Staphylococcus aureus were assessed. Microbial 

contamination of Vietnamese sandwich was 5.7-9.2 log CFU/g (TMC), 

2.0-7.4 log CFU/g (yeast and mold), 2.5-7.9 log CFU/g (coliform), 1.0-5.9 

log CFU/g (E. coli), and 1.7-6.6log CFU/g (Staphylococcus aureus). There 

was a significant difference in Vietnamese sandwich sampling among 

districts (p0.05) was observed in sugarcane juice samples among districts 

and locations. The observation of the handling practices of street food 

vendors showed inadequate hygiene practices, assessment of the street 

foods safety showed that they do not satisfy the standard

24

Công 

nghệ thực 

phẩm

Authentication of Rice 

(Oryza sativa L.) 

Using Near Infrared 

Spectroscopy 

Combined with 

Different 

Chemometric 

Classification 

Strategies

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Applied Sciences 11, 

362
01005076

Lê Nguyễn 

Đoan Duy
x

Rice is a staple food in Vietnam, and the concern about rice is much 

greater than that for other foods. Preventing fraud against this product has 

become increasingly important in order to protect producers and 

consumers from possible economic losses. The possible adulteration of 

this product is done by mixing, or even replacing, high-quality rice with 

cheaper rice. This highlights the need for analytical methodologies 

suitable for its authentication. Given this scenario, the present work aims 

at testing a rapid and non-destructive approach to detect adulterated rice 

samples. To fulfill this purpose, 200 rice samples (72 authentic and 128 

adulterated samples) were analyzed by near infrared (NIR) spectroscopy 

coupled, with partial least squares-discriminant analysis (PLS-DA) and 

soft independent modeling of class analogies (SIMCA). The two 

approaches provided different results; while PLS-DA analysis was a 

suitable approach for the purpose of the work, SIMCA was unable to 

solve the investigated problem. The PLS-DA approach provided 

satisfactory results in discriminating authentic and adulterated samples 

(both 5% and 10% counterfeits). Focusing on authentic and 10%-

adulterated samples, the accuracy of the approach was even better (with a 

total classification rate of 82.6% and 82.4%, for authentic and adulterated 

samples, respectively).

x
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NGHIÊN CỨU ẢNH 

HƯỞNG CỦA 

CHITOSAN VÀ DỊCH 

CHIẾT TRÀ XANH 

ĐẾN CHẤT LƯỢNG 

FILLET CÁ TRA 

(Pangasius 

hypophthalmus) 

ĐÔNG LẠNH

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
01005038

Trần Thị Hồng 

Cẩm
x

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của chitosan, trà xanh 

và hỗn hợp chitosan-trà xanh đến chất lượng của sản phẩm fillet cá tra 

(Pangasius hypophthalmus) đông lạnh trong thời gian bảo quản. Dịch 

chiết trà xanh 8% (T) và dung dịch chitosan 2% trong acid acetic 1% (C) 

và hỗn hợp của chúng (CT) được sử dụng để xử lý 5 mẫu cá tra fillet 

đông lạnh: mẫu không rửa trà, mạ băng bằng chitosan (KTC); mẫu không 

rửa trà, mạ băng bằng chitosan-trà (KTCT); mẫu rửa trà, mạ băng bằng 

chitosan (TC); mẫu rửa trà, mạ băng bằng chitosan-trà (TCT) và mẫu đối 

chứng: không rửa trà và không mạ băng bằng chitosan (DC). Định kì 15 

ngày kiểm tra mẫu theo các chỉ tiêu: chỉ số TBARS, hàm lượng nitơ 

amoniac, màu sắc, pH, hiệu suất rã đông. Sau 60 ngày, kết quả thu được 

như sau: Mẫu TCT có chất lượng tốt nhất với chỉ số TBARS là 1,12 mg 

MDA/kg, hàm lượng nito amoniac là 12,2 mg/100 g. Trà xanh và chitosan 

có khả năng làm chậm quá trình oxy hóa và không có ảnh hưởng xấu đến 

độ sáng của mẫu, màu sắc đặc trưng của cá được giữ ổn định khi mạ băng 

bằng chitosan. Nhóm mẫu có xử lý trà xanh có giá trị pH thấp hơn và có 

xu hướng ổn định sau 45 ngày bảo quản. Hiệu suất rã đông của các mẫu 

mạ băng bằng chitosan cao hơn hẳn mẫu đối chứng.

x

26

Hóa học 

môi 

trường

NGHIÊN CỨU QUÁ 

TRÌNH TIỀN XỬ LÝ 

NƯỚC RỈ RÁC LÂU 

NĂM TẠI BÃI CHÔN 

LẤP RÁC GÒ CÁT

Hóa học 

môi 

trường

Tạp chí Công thương 01005067 Dương Hữu Huy

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá qui trình tiền xử lý thích hợp 

cho loại nước rỉ rác lâu năm phát sinh từ bãi chôn lấp rác Gò Cát, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các quá trình được thử nghiệm đánh giá 

trong nghiên cứu này gồm: (1) quá trình tách khí – air stripping; (2) quá 

trình keo tụ - tạo bông; và (3) quá trình Fenton H2O2/Fe2+. Hiệu quả loại 

bỏ chất ô nhiễm được đánh giá thông qua việc đo đạc các thông số gồm: 

COD, BOD5, độ màu 410 nm, UV254 và ammonia. Kết quả cho thấy quá 

trình tách khí rất hiệu quả để loại bỏ lượng ammonia hòa tan lên đến 92 

% tại pH = 11. Quá trình oxi hóa bằng tác nhân Fenton cho hiệu quả tốt 

nhất trong số các quá trình với hiệu quả loại bỏ COD và BOD5 lên đến 82 

% và 66 %, và tỉ lê BOD5/COD tăng lên đến 0.46. Đồng thời quá trình 

này cũng loại bỏ ammonia rất hiệu quả lên đến 51 %. Quá trình keo tụ tạo 

bông cũng khá hiệu quả khi hiệu suất loại bỏ COD và BOD5 lên đến 38,6 

% và 32 %, nhưng hiệu suất loại bỏ ammonia khá thấp khoảng 6 %. Dựa 

trên kết quả thu được chúng tôi đề xuất, việc kết hợp đồng thời các quá 

trình tiền xử lý là cần thiết. Trong đó, quá trình Fenton có thể được ứng 

dụng như là một phương pháp tiền xử lý trước quá trình sinh học đối với 

nước rỉ rác lâu năm, thay vì sử dụng quá trình này để xử lý triệt để chất ô 

nhiễm sau quá trình sinh học.

Từ khóa: Gò Cát, Bãi chôn lấp rác thải, Nước rỉ rác, Fenton      

x
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Công 

nghệ thực 

phẩm

Ảnh hưởng của chế 

phẩm pectimase trong 

quá trình trích ly 

polyphenol và vitamin 

C từ quả sim

Trích ly Tạp chí Công Thương 01005068 Trần Đức Duy

Sim – Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk chứa nhiều hợp chất có hoạt 

tính sinh học quan trọng. Polyphenol và vitamin C là các hợp chất được 

ứng dụng nhiều trong thực phẩm, dược phẩm và y học. Nghiên cứu này 

tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly polyphenol 

và vitamin C từ quả sim bằng phương pháp sử dụng chế phẩm pectinase. 

Phương pháp sử dụng chế phẩm pectinase với tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi 

là 1/20, nồng độ chế phẩm pectinase là 0.1% ở nhiệt độ trích ly là 40oC 

và thời gian là 60 phút.
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Post-harvest 

contamination of 

maize by Fusarium 

verticillioides and 

fumonisins linked to 

traditional harvest and 

post-harvest practices: 

A case study of small-

holder farms in 

Vietnam

Mycotoxi

ns

International Journal of 

Food Microbiology
01005042

Lien Phan Thi 

Kim

Together with conducive climatic factors, poor pre-harvest practices of 

ethnic small-holder farmers are a major cause of the contamination of 

maize by Fusarium verticillioides and fumonisins. The proliferation of 

this field pathogen and the accumulation of its mycotoxins in post-harvest 

maize caused by ethnic post-harvest practices of subsistence farms have 

received little attention. Therefore, this study aimed to evaluate the 

impact of traditional

harvest and post-harvest practices on the proliferation of F. verticillioides 

and fumonisins contamination in postharvest maize of two ethnic groups: 

Ede and Kinh from the central highlands of Vietnam. In parallel with 

analysis, a survey on harvest and post-harvest practices of these farmers 

was conducted from late December 2017 to early January 2019. As a 

result, four effective post-harvest practices at mitigating the 

contamination were

defined: (1) removal of damaged cobs at harvest, (2) transport of maize 

home after harvest, (3) shelling maize away from fields, and (4) drying 

maize on cement yards. These practices were better implemented by Kinh 

households than Ede households reducing the post-harvest contamination 

of maize with F. verticillioides and fumonisin B1 (FB1), FB2, and FB3. 

Nevertheless, there is still room for improvement with respect to 

inadequate open-air drying method, poor storage infrastructure, and poor 

moisture content management as these correlated to the proliferation of F. 

verticillioides. Finally, the presence of fumonisins together with 

x x
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Công 

nghệ thực 

phẩm

1/ NGHIÊN CỨU 

ẢNH HƯỞNG CỦA 

CÁC PHƯƠNG PHÁP 

SẤY VÀ CHẾ ĐỘ 

SẤY TRONG QUÁ 

TRÌNH SẢN XUẤT 

HẠT TRÂN CHÂU 

TRÀ SỮA THƯƠNG 

MẠI; 2/ . FFC’s 29th 

International 

Conference - Can 

Functional Foods and 

Bioactive Compounds 

Reduce the Risk of 

Diseases?

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

1/ Kỷ yếu Hội thảo An 

ninh lương thực và an 

toàn; thực phẩm lần IV; 

2/ . FFC’s 29th 

International 

Conference - Can 

Functional Foods and 

Bioactive Compounds 

Reduce the Risk of 

Diseases?

01005047
Nguyễn Lê Ánh 

Minh
x

1/ Nghiên cứu này nhằm khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp sấy và 

các chế độ sấy trong quá trình sản xuất hạt trân châu trà sữa thương mại 

nhằm tạo ra sản phẩm trân châu sấy khô có tính tiện lợi cao khi sử dụng 

cũng như có thời gian bảo quản lâu hơn ở điều kiện thường. Hạt trân châu 

từ tinh bột sắn và tinh bột gạo sau khi nấu sẽ được sấy với 03 phương 

pháp: sấy đối lưu, sấy chân không và sấy thăng hoa, ở các chế độ sấy (thời 

gian và nhiệt độ) khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 3 phương 

pháp đều có tiềm năng ứng dụng cao với độ trương nở tốt trong thời gian 

ngắn, cảm quan tốt. Trân châu sấy thăng hoa trong 6h có thời gian bảo 

2/ Brain aging is associated with age and may be exacerbated by 

environmental stress. Both aging and chronic stress will lead to 

accumulation of free radicals, and pro-inflammation agents, causing 

oxidative stress and chronic inflammation. These are two main mediators 

of cognitive impairment and neurological disorders which have not had 

cures until now or have expensive drugs with many side effects. Diets rich 

in antioxidants and anti-inflammatory agents demonstrate the ability to 

reduce levels of free radicals and inflammatory symptoms associated with 

age-related brain health deficits and diseases. The combination with 

functional lipids, probiotics or fiber, will increase these benefits. Red rice, 

a source of antioxidants, fiber, and polyphenols, has huge potential in 

developing functional foods. This article aims to review the potentials and 

challenges of applications of red rice as functional foods targeting aging 

and stress-related brain health impairment in combination with functional 

x
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Морфология 

поверхности 

полимеров с 

молекулярными 

отпечатками на 

основе полиимида

Hóa 

phân tích

Сорбционные и 

хроматографические 

процессы

01005036 Vũ Hoàng Yến
Tổng hợp polymer in dấu phân tử và nghiên cứu bề mặt hình thái của nó 

bằng phương pháp chụp SEM
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Công 

nghệ thực 

phẩm

Effects of Various 

Drying Methods on 

Selected Physical and 

Antioxidant Propertof 

Extracts from Moringa 

oliefera Leaf Waste

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Sustainability 1005037 Đặng Thị Yến

This study aims to evaluate the effects of different drying methods on the 

physical 

properties, total phenolic content, total flavonoid content, and antioxidant 

activity of extracts from  Moringa oliefera L. (MO) leaf waste. The effects 

of two drying techniques, namely, sun drying (A1) 

and tray drying (A2), on the physical and antioxidant properties of the 

extracts obtained using three extracting solvents, i.e., water (b1), ethanol 

(b2), and ethyl acetate (b3), were investigated. These extracts were 

analyzed for their physicochemical and antioxidant properties. The 

antioxidant  properties were determined with the Folin Ciocalteau, 

aluminum chloride, and 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl (DPPH) assays. Fourier transform infrared 

spectrophotometry (FTIR) was used to identify functional groups in the 

active compounds. It was found that the physical properties of the MO 

extract, including yield, pH, total solids, and color, showed significant 

differences for the two drying methods (p < 0.05). The b3 extract had the 

highest value for total phenolic contents, total  flavonoid contents, and 

antioxidant activities, followed by b2 and b1, respectively, for both the 

sun 

drying and tray drying methods. There was a significant correlation 

between the total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity 

(IC50). This study reveals that waste material from MO leaves could be 

utilized as an antioxidant agent, which is expected to reduce 

x x
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Công 

nghệ thực 

phẩm

Nghiên cứu quá trình 

trích ly chlorophyll từ 

bèo tấm (Lemnoideae) 

bằng dung môi

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Công thương 01005051
Hà Thị Thanh 

Nga
x

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ như loại dung môi, 

nồng độ dung môi sử dụng, tỷ lệ nguyên liêu/dung môi và thời gian xử lý 

đến quá trình trích ly chlorophyll từ bèo tấm

x
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Công 

nghệ thực 

phẩm

Nghiên cứu ứng dụng 

của bột gấc vi bao 

trong việc thay thế phụ 

gia cho sản phẩm nước 

cam

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí công thương 01005023
Nguyễn Thị 

Thu Huyền

Mục đích của nghiên cứu nhằm bổ sung bột gấc vi bao vào sản phẩm 

nước cam để sử dụng màu tự nhiên trong bột gấc thay thể hoặc hạn chế 

lượng màu tổng hợp có trong sản phẩm. Kết quả cho thấy, màu nước cam 

bổ sung 0.5% bột gấc với nồng độ 25ppm sunset yellow cho việc giảm 

màu tổng hợp với điểm cảm quan cao và tương đương với mẫu đối chứng 

với 75ppm sunset yellow FCF

x x
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Thực 

phẩm

ứng dung enzyme 

transglutaminase trong 

sản xuất giò lụa

thực 

phẩm

kỷ yếu hội nghị hội thảo 

khoa học an toàn thực 

phẩm và an ninh lương 

thực

01005025
Trần Quyết 

Thắng
x

Nghiên cứu tạo ra sản phẩm giò lụa sạch sử dụng enzyme 

Transglutaminase thay thế phụ gia để tạo độ chắc gel cho giò lụa. Các thí 

nghiệm được tiến hành và chọn được các kết quả như sau: tỷ lệ nạc:mỡ là 

8:2, tỷ lệ tinh bột biến tính 9%, tỷ lệ enzyme Transglutaminase là 0.1%, 

chế độ ủ enzyme với thời gian ủ là 60 phút và nhiệt độ duy trì là 650C, 

thời gian gia nhiệt làm chín là 30 phút ở 1000C. Bằng cách đánh giá độ 

chắc gel từ kết quả của máy đo cấu trúc thực phẩm và phần mềm SPSS 

được sử dụng để tìm ra sự khác biệt giữa các thí nghiệm qua xử lý 

ANOVA và LSD cho thấy các thông số trên thích hợp để chế biến giò lụa 

sử dụng enzyme Transglutaminase thay thế muối phosphate và các phụ 

gia tạo cấu trúckhác.

x

35

Nghiên cứu tinh sạch 

sơ bộ C-phycocyanin 

từ rong Ceratophyllum 

demersum bằng than 

hoạt tính, chitosan và 

ammonium sulfate

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ thực phẩm
1015053

Hoàng Thị 

Ngọc Nhơn
x

C-phycocyanin (C-PC) là hợp chất có nhiều hoạt tính sinh học quan trọng 

như kháng oxyhóa, kháng viêm, hỗ trợ chống ung thư. Nghiên cứu này 

được thực hiện nhằm trích ly và tinh sạch C-PC thu nhận từ rong 

Ceratophyllum demersum. Dịch chiết C-PC từ rong nguyên liệu ban đầu 

được hấp phụ qua than hoạt tính và chitosan, sau đó được được kết tủa 

bằng muối ammonium sulfate tại nồng độ bão hòa phù hợp. Kết quả cho 

thấy tại nồng độ than hoạt tính và chitosan bổ sung lần lượt là 3% (w/v) 

và 0,3% (v/v) để hấp phụ trong 15 phút, sau đó tiếp tục

cho kết tủa bằng muối ammonium sulfate ở nồng độ bão hòa đến 50% đã 

giúp cải thiện rõ rệ

x
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A study on the 

influences of the 

enzyme cellulase and 

microwave on the 

effects of fucoidan 

extraction from 

Ceratophyllum 

demersum

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ thực phẩm
1015053

Hoàng Thị 

Ngọc Nhơn
x

Nghiên cứu này trình bày ảnh hưởng của hệ dung môi loại tạp chất, ảnh 

hưởng của enzyme, vi sóng đến hàm lượng fucoidan trích ly từ rong C. 

demersum. Kết quả cho thấy, hàm lượng fucoidan khi được xử lý với hệ 1 

là 794.894±6.054 µg/gck cao hơn so với khi sử dụng hệ 2 là 

574.851±5.569 µg/gck. Tiếp đó, khi sử dụng vi sóng như một phương 

pháp hỗ trợ trích ly, hàm lượng fucoidan thu nhận là 867.583±18.585 

µg/gck, trong khi đó, dưới sự hỗ trợ của enzyme, fucoidan được trích ly từ 

loại rong C. demersum này đạt 1049.046±9.838 µg/gck ở nhiệt độ 500C 

trong 3 giờ với tỉ lệ enzyme/nguyên liệu là 2/20 (v/w). Đặc biệt hơn, tính 

mới của nghiên cứu thể hiện ở sự kết hợp giữa 2 yếu tố enzyme – vi sóng 

để xử lý bổ trợ cho quá trình trích ly cho thấy một hàm lượng fucoidan 

thu nhận được là 1246.871±8.352 µg/gck ở trình tự vi sóng – enzyme, cao 

hơn đáng kể so với trình tự ngược lại được khảo sát trong nghiên cứu này.

37

Công nghệ

 thực 

phẩm

A New Approach for 

Stabilization of Gac 

Oil by Natural

Antioxidants

Công 

nghệ

 thực 

phẩm

Current Applied 

Science and Technology 
01005054

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như
x

Dầu gấc có chứa một lượng cao acid béo không no và carotenoids là 

những thành phần dễ bị biến đổi trong quá trình sản xuất và bảo quản. Do 

đó cần có những phương pháp thích hợp để hạn chế quá trình oxi hóa dầu 

gấc. Chiết xuất trà xanh và hương thảo là có chứa những hoạt chất chống 

oxi hóa hạn chế quá trình oxi hóa dầu thực vật. Do đó có thể bảo vệ dầu 

gấc. Dầu gấc đã bổ sung chất chống oxi hóa được ủ gia tốc ở 60 độ C 

trong 7 ngày sau đó đánh giá khả năng chống oxi hóa của chất chống oxi 

hóa. Kết quả cho thấy ở nồng độ 4000 mg/kg cheiets xuất trà xanh và 

hương thảo cho hiệu quả chống oxi hóa tốt hơn so với chất chống oxi hóa 

tổng hợp BHA và BHT thông qua chỉ số peroxide, hàm lượng carotenoid 

và chỉ số rancimat

x
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Công nghệ

 thực 

phẩm

Nghiên cứu 

ứng dụng của bột gấc 

vi bao trong việc thay 

thế phụ gia cho sản 

phẩm nước cam

Công 

nghệ

 thực 

phẩm

Tạp chí công thương 01005054
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như
x

Mục đích của nghiên cứu nhằm bổ sung bột gấc vi bao vào sản phẩm 

nước cam để sử dụng màu tự nhiên trong bột gấc thay thể hoặc hạn chế 

lượng màu tổng hợp có trong sản phẩm. Kết quả cho thấy, màu nước cam 

bổ sung 0.5% bột gấc với nồng độ 25ppm sunset yellow cho việc giảm 

màu tổng hợp với điểm cảm quan cao và tương đương với mẫu đối chứng 

với 75ppm sunset yellow FCF

x
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Nghiên cứu tối ưu hóa 

công nghệ sấy tôm sú

 bằng phương pháp sấy 

phối hợp bơm nhiệt 

kết hợp bức xạ hồng 

ngoại

Chế biến

 thực 

phẩm

Nhà Xuất bản 

Đại học Cần Thơ
01005048  Nguyễn Thị 

Thảo Minh

Bài báo trình bày tối ưu hóa công đoạn sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng 

ngoại với các yếu tố: Nồng độ sorbitol (X1), nhiệt độ sấy (X2) và tốc độ 

không khí trong buồng sấy(X3). Kết quả nghiên cứu đã xác định được 

điều kiện tối ưu cho quá trình sấy tôm sú: nhiệt độ sấy 54,500C; tốc độ 

không khí 1,2 m/s; và nồng độ sorbitol 8,30%, xác định được phương 

trình tối ưu cho quá trình sấy:  Thời gian sấy sản phẩm: Y1= 11,03 + 

0,48* X1- 0,13 X2- 1,53* X3 - 0,004* X1* X2 - 0,08* X1* X3+ 0,03* 

X2* X3 . Thời gian sấy tôm khô ngắn 5,38 giờ, tiết kiệm chi phí năng 

lượng, tôm khô có chất lượng vượt trội, khả năng tái hydrat hóa tốt hơn 

hẳn so với các phương pháp làm khô thông thường (sấy không khí nóng, 

phơi nắng,).

Từ khóa: tôm sú,  sấy lạnh, bức xạ hồng ngoại, tôm sú khô

x
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Nghiên cứu tối ưu hóa 

công nghệ sấy cá sặc 

bằng phương pháp sấy 

phối hợp bơm nhiệt 

kết hợp bức xạ hồng 

ngoại

Chế biến

 thực 

phẩm

Tạp chí Khoa học trẻ 

Tp.HCM
01005048  Nguyễn Thị 

Thảo Minh

Bài báo trình bày về điều kiện sấy bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại 

trên đối tượng cá sặc dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của 

Box-Wilson. Kết quả cho thấy mô hình toán học Y= 7,11 - 0,05X1 -

0,49X2 + 0,75X3- 0,7 X1X2 - 0,8 X1X3+ 0,07X2X3,  thể hiện mối tương 

quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động (nồng độ sorbitol 

(X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó vận tốc gió (X2) ảnh 

hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện sấy 

tối ưu là sorbitol 10,6%, nhiệt độ sấy 53oC, tốc độ gió 2,1m/s, và thời 

gian sấy là 7,57 giờ. Cá sặc khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng cảm 

quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các phương 

pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời. Kết quả là cơ sở khoa học cho 

việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy này trong sản xuất.

Từ khóa: cá sặc, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson

x
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Nghiên cứu tối ưu hóa 

công nghệ sấy cá Lóc 

bằng phương pháp sấy 

phối hợp bơm nhiệt 

kết hợp bức xạ hồng 

ngoại

Chế biến

 thực 

phẩm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 
01005048  Nguyễn Thị 

Thảo Minh

Bài báo trình bày về điều kiện sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp bơm nhiệt 

trên đối tượng cá lóc dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của 

Box-Wilson. Kết quả cho thấy, mô hình toán học Y = 8,92 + 0,44* X1- 

0,53* X2- 0,48*X3- 0,098* X1X2- 0,39* X1X3 + 0,126* X2X3   thể hiện 

mối tương quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động: nồng độ 

sorbitol (X1), nhiệt độ sấy (X2) và tốc độ gió (X3), trong đó nhiệt độ sấy 

ảnh hưởng đến thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện 

sấy tối ưu là sorbitol 2,5%, nhiệt độ sấy 57,5oC, tốc độ gió 1,6 m/s, và 

thời gian sấy là 8,27h. Cá lóc khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng 

cảm quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các 

phương pháp sấy không khí và sấy dưới ánh sáng mặt trời. Kết quả là cơ 

sở khoa học cho việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy 

này trong sản xuất.

Từ khóa: Box-Wilson, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, cá lóc, sấy.

Chỉ số phân loại: 4.5

x
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Nghiên cứu tối ưu hóa 

công nghệ sấy cá Đù 

bằng phương pháp sấy 

phối hợp bơm nhiệt 

kết hợp bức xạ hồng 

ngoại

Chế biến

 thực 

phẩm

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
01005048  Nguyễn Thị 

Thảo Minh

Bài báo trình bày về điều kiện sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp bơm nhiệt 

trên đối tượng cá đù dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của 

Box-Wilson. Kết quả cho thấy mô hình toán học Y = 5,50 + 0,29X1 + 

0,56X2 + 0,07X3- 0,5 X1X2 – 0,34X1X3 + 0,39X2X3 thể hiện mối tương 

quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động (nồng độ sorbitol 

(X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó nhiệt độ sấy (X2) 

ảnh hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện 

sấy tối ưu là sorbitol 12%, nhiệt độ sấy 58,5oC, tốc độ gió 1.84m/s, và 

thời gian sấy là 5,83 giờ. Cá đù khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng 

cảm quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các 

phương pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời. Kết quả là cơ sở khoa 

học cho việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy này trong 

sản xuất.

Từ khóa: cá đù, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson

X
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Nghiên cứu quy trình 

tối ưu hóa làm khô 

mực ống bằng phương 

pháp sấy bơm nhiệt kết 

hợp bức xạ hồng ngoại

Công 

nghệ 

thực 

phẩm

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
01005048  Nguyễn Thị 

Thảo Minh

Bài báo tập trung về tối ưu hóa điều kiện sấy mực ống thu mua ở cảng cá 

Nha Trang bằng công nghệ bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại theo mô 

hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của Box-Wilson dựa trên hàm mục 

tiêu thời gian sấy. Các chỉ tiêu cảm quan, vật lý (khả năng tái hydrat, tạp 

chất, hoạt độ nước), hóa học (nitơ và protein tổng số), và vi sinh vật 

(Tổng số vi sinh vật hiếu khí, E. coli, Coliforms, Samonella, V. cholerae, 

S. aureus) được đánh giá trên mực sấy bằng 03 phương pháp khác nhau 

(công nghệ bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại, công nghệ bơm nhiệt 

và sấy dưới mặt trời). Thực nghiệm chỉ ra phương trình Y= 

4,1+0,34*X1+0,4*X2- 0,29*X3- 0,1* X1*X2 – 0,73* X1* X3+ 0,53* 

X2* X3 thể hiện mối tương quan giữa thời gian sấy (Y, giờ) và các nhân 

tố tác động (nồng độ sorbitol (X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), 

trong đó nhiệt độ sấy (X2) ảnh hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với 

các yếu tố khác. Điều kiện sấy tối ưu là sorbitol 5,1%, nhiệt độ sấy 56oC, 

tốc độ gió 1,5 m/s, và thời gian sấy là 4,15 giờ. Mực ống khô đã sấy ở 

điều kiện tối ưu đạt chất lượng cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm 

cao hơn so với các phương pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời.

Từ khóa: mực ống, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson

x
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Improvement of 

Anthocyanin 

Encapsulation 

Efficiency into Yeast 

Cell by Plasmolysis, 

Ethanol, and 

Anthocyanin 

Concentration Using 

Response Surface 

Methodology

Công 

nghệ Vi 

sinh thực 

phẩm

Microbiology and 

Biotechnology Letters
1005004 Liêu Mỹ Đông x

Anthocyanins are antioxidant compounds susceptible to environmental 

factors. Anthocyanin encapsula- tion into yeast cells is a viable solution to 

overcome this problem. In this study, the optimal factors for anthocyanin 

encapsulation were investigated, including anthocyanin concentration, 

plasmolysis contrac-

tion agent, and ethanol concentration, and response surface methodology 

was evaluated, for the first time. Anthocyanin from Hibiscus sabdariffa L. 

flowers was encapsulated into Saccharomyces cerevisiae using

plasmolysis contraction agent (B: 3%–20% w/v), ethanol concentration 

(C: 3%–20% v/v), and anthocyanin concentration (A: 0.15–0.45 g/ml). 

The encapsulation yield and anthocyanin loss rate were determined using

a spectrometer (520 nm), and color stability evaluation of the capsules 

was performed at 80℃ for 30 min. The results of the study showed that 

these factors have a significant impact on the encapsulation of antho-

cyanin, in which ethanol agents have the highest encapsulation yield 

compared to other factors in the study. Statistical analysis shows that the 

independent variables (A, B, C), their squares (A2, B2, C2), and the 

interaction between B and C have a significant effect on the encapsulation 

yield. The optimized factors were anthocyanin, 0.25 g/ml; NaCl, 9.5% 

(w/v); and ethanol, 11% (v/v) with an encapsulation yield of 36.56% ± 

0.55%and anthocyanin loss rate of 15.15% ± 0.98%; This is consistent 

with the expected encapsulation yield of

35.46% and loss rate of 13.2%.

x

1 Vật lý

Subluminal and 

superluminal light 

pulse propagation 

under an external 

magnetic field in a vee-

type three-level atomic 

medium

Quang 

học 

quang 

phổ

Photonics Letters of 

Poland
01012010

Nguyễn Tuấn 

Anh

In this work, we investigate subluminal and superluminal light 

propagation in a vee-type three-level atomic medium under an external 

magnetic field. The dispersion and absorption behaviors are studied for 

the cases of absence and presence of a magnetic field. It is found that 

under an electromagnetically induced transparency condition, the light 

pulse can be switched between subluminal and superluminal propagation 

by ON-OFF switching of the magnetic field. Finally, the transient 

response of the medium is discussed, which shows that the considered 

scheme has potential applications in magneto-optic switching devices.

x
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2 Vật lý

Microwave-assisted all-

optical switching in a 

four-level atomic 

system

Quang 

học 

quang 

phổ

Pramana - Journal of 

Physics
01012011

Nguyễn Tuấn 

Anh

We study the all-optical switching of the weak probe field via a four-level 

atom system under the assistance of a microwave field and 

electromagnetically induced transparency effect. Here, the microwave 

field is used to coupling two-folded lower levels to which double dark 

resonances (DDRs) can arise. The atomic medium is switched from 

transparent to complete absorption under the DDRs. It is shown that the 

absorption spectrum, pulse propagations and all-optical switching 

dynamic of the probe field are dependent on the intensity of the 

microwave field, applied fields and probe detuning. Furthermore, the 

switching mode between the probe field and the microwave field can be 

anti-synchronous or synchronous, depending on the probe detuning being 

adjusted equal to zero or ±Ωc, respectively. Our results possibly are 

helpful in actual tests to design all-optical switching and optical storage 

devices in optical communications and signal processing.

x

3 Vật lý

Controllable ultraslow 

optical solitons in a 

degenerated two-level 

atomic medium under 

EIT assisted by a 

magnetic field

Quang 

học 

quang 

phổ

Scientific Reports 01039005
Hoàng Minh 

Đồng
x

We proposed a simple model for generation of controllable ultraslow 

optical solitons of a weak probe laser light in a degenerated two-level 

atomic medium under electromagnetically induced transparency assisted 

by a magnetic field. It is shown that bright and dark optical solitons can 

be formed from a probe light with controllable ultraslow group velocities 

at a few m/s by tuning the strength of a coupling light and/or the magnetic 

field. In addition to the ultraslow velocity, the advantage of this model is 

to use a sole laser for delivering both pump and probe lights. Furthermore, 

one can switch between bright and dark solitons by reversing the direction 

of the magnetic field. Such controllable ultraslow solitons are interested 

in finding applications in optical communications and optical data 

processing.

x

4 Vật lý

Subluminal and 

superluminal light 

pulse propagation 

under an external 

magnetic field in a vee-

type three-level atomic 

medium

Quang 

học 

quang 

phổ

Photonics Letters of 

Poland
01039005

Hoàng Minh 

Đồng
x

In this work, we investigate subluminal and superluminal light 

propagation in a vee-type three-level atomic medium under an external 

magnetic field. The dispersion and absorption behaviors are studied for 

the cases of absence and presence of a magnetic field. It is found that 

under an electromagnetically induced transparency condition, the light 

pulse can be switched between subluminal and superluminal propagation 

by ON-OFF switching of the magnetic field. Finally, the transient 

response of the medium is discussed, which shows that the considered 

scheme has potential applications in magneto-optic switching devices.

x

5 Vật lý

Microwave-assisted all-

optical switching in a 

four-level atomic 

system

Quang 

học 

quang 

phổ

Pramana - Journal of 

Physics
01039005

Hoàng Minh 

Đồng
x

We study the all-optical switching of the weak probe field via a four-level 

atom system under the assistance of a microwave field and 

electromagnetically induced transparency effect. Here, the microwave 

field is used to coupling two-folded lower levels to which double dark 

resonances (DDRs) can arise. The atomic medium is switched from 

transparent to complete absorption under the DDRs. It is shown that the 

absorption spectrum, pulse propagations and all-optical switching 

dynamic of the probe field are dependent on the intensity of the 

microwave field, applied fields and probe detuning. Furthermore, the 

switching mode between the probe field and the microwave field can be 

anti-synchronous or synchronous, depending on the probe detuning being 

adjusted equal to zero or ±Ωc, respectively. Our results possibly are 

helpful in actual tests to design all-optical switching and optical storage 

devices in optical communications and signal processing.

x



6 Vật lý

Subluminal and 

superluminal light 

pulse propagation 

under an external 

magnetic field in a vee-

type three-level atomic 

medium

Quang 

học 

quang 

phổ

Photonics Letters of 

Poland
01012013

Nguyễn Thị 

Thu Hiền

In this work, we investigate subluminal and superluminal light 

propagation in a vee-type three-level atomic medium under an external 

magnetic field. The dispersion and absorption behaviors are studied for 

the cases of absence and presence of a magnetic field. It is found that 

under an electromagnetically induced transparency condition, the light 

pulse can be switched between subluminal and superluminal propagation 

by ON-OFF switching of the magnetic field. Finally, the transient 

response of the medium is discussed, which shows that the considered 

scheme has potential applications in magneto-optic switching devices.

x

7 Vật lý

Application of CO2 

laser technology in 

creating whisher and  

handsand effects on 

denim wash

Quang 

học, may 

mặc

 Tạp chí Khoa học công 

nghệ và Thực phẩm
01012013

Nguyễn Thị 

Thu Hiền

Garment wash là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhất là dùng 

kỹ thuật Whiskers & Handsand để tạo các hiệu ứng trên chất liệu vải 

Denim. Hiện nay, hầu như chưa có tài liệu hoặc nghiên cứu nào viết về 

công nghệ Laser CO2 cho kỹ thuật Whiskers & Handsand. Kỹ thuật 

Whiskers & Handsand để tạo ra nhiều hiệu ứng trên vải Denim, trong 

nghiên cứu này chúng tôi thay thế phương pháp thủ công bằng phương 

pháp ứng dụng laser CO2 nhiều cường độ, nhiều lần chiếu & nhiều mức 

thời gian chiếu. Kết quả là tạo sản phẩm hoàn thiện với chất lượng tốt 

hơn, đánh giá cảm quan “thật” như phương pháp thủ công, và năng suất 

x

8 Vật lý

Well-posedness for the 

optimistic counterpart 

of uncertain vector 

optimization problems

Toán học
Annals of Operations 

Research
01012014 Đinh Vinh Hiển

In this article, we consider vector optimization problems with uncertain 

data. We first formulate optimistic counterparts of the reference problems 

and propose concepts of efficient solutions to such counterparts. We then 

introduce concepts of pointwise and global wellposedness for optimistic 

counterparts. Using the generalized Gerstewitz’s function and properties 

of elements in the image space, we establish the relationships between 

wellposedness properties for the reference problems and that for scalar 

optimization ones. Based on such relations,we have studied sufficient 

conditions of thesewell-posedness properties for the considered problems 

via the corresponding scalar problems. Finally, by virtue of a forcing 

function, the characterizations of the two concepts of well-posedness for 

such problems are

presented.

x

9 Vật lý

Một số biện pháp 

nhằm nâng cao hiệu

 quả trong giảng dạy 

học phần Toán cao cấp 

cho sinh viên Trường 

Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phương 

pháp

Một số biện pháp nhằm 

nâng cao hiệu

 quả trong giảng dạy 

học phần Toán cao cấp 

cho sinh viên Trường 

Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm Thành phố 

Hồ Chí Minh / Tạp chí 

khoa học Đại học Cửu 

01016026
Nguyễn Văn 

Hiếu
x

Bài viết được chia thành ba phần. Thứ nhất, thực trạng việc dạy học môn 

Toán cao cấp ở trường Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm TPHCM.

 Thứ hai, những định hướng để xây dựng các biện pháp. Cuối cùng, một  

số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học môn Toán cao cấp

x

10 Toán

On the stable method 

computing values of 

unbounded operators

Toán 

Giải tích

Open Journal of 

Optimization,

 N. 9, 2020. 

01012029
Nguyễn Văn 

Kính
x

Nghiên cứu tính ổn định nghiệm

 của phương trình toán tử loại 1 

với toán tử tuyến tính, đóng, 

có miền xác định trù mật trong

 không gian Hilbert

x

11 Toán

Một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng 

dạy học ở các trường 

đại học cho đội ngũ 

giảng viên trẻ trong 

bối cảnh của cuộc 

cách mạng công 

nghiệp 4.0

Phương 

pháp

Tạp chí Dạy & Học 

ngày nay
01012018

Trang Huỳnh 

Đăng Khoa
x

The Fourth Industrial Revolution brings various opportunities to Vietnam 

to accelerate indusrrialization and modernization. However, we are facing 

plenty of challenges in socio-economic development in general and 

education in particular. In order to take advantage of this tendency, 

Vietnam s education is obliged to change comprehensively and 

fundamentally. Moreover, this revolution requires young lecturers to 

revolutionize their minds and methods of teaching to educate high-quality 

human resources, meeting the requirements of the labor market in the 

x

12 Toán

Sử dụng poster trong 

bài tập nhóm môn học 

cấu trúc rời rạc

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học Học tập và nghiên 

cứu hệ thống thông tin 

quản lý LRMIS2020 - 

có chỉ số ISBN

01012031
Phan Đình 

Phùng
x

Việc sử dụng poster giúp sinh viên có những kinh nghiệm trong việc thiết 

kế, tóm tắt nội dung, và thuận tiện cho việc báo cáo kết quả. 

Thông qua hình thức sử dụng poster trong bài tập nhóm, chúng tôi chia sẻ 

kinh nghiệm trong việc tạo hứng thú cho sinh viên thông qua hoạt động 

này.

x



13 Toán

Tác động của đại dịch 

COVID-19 đến nền 

kinh tế Việt Nam và 

một số giải pháp trong 

công tác phòng, chống 

dịch.

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học cấp Quốc gia năm 

2020 - có chỉ số ISBN

010012002
Dương Thị 

Mộng Thường
X

Dịch COVID-19 đang là nhân tố ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế thế giới 

và Việt nam. Dịch bệnh khởi phát tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Từ 

tháng 01 năm 2020 dịch bệnh lan rộng và bắt đầu lan tới các quốc gia 

khác, trong đó có Việt Nam. Tình hình dịch bệnh kéo dài và chưa có điểm 

kết thúc, bắt buộc nền kinh tế thế giới phải thực hiện các biện pháp phong 

tỏa nhằm kiểm soát dịch bệnh. Bài viết nêu lên các tác động của dịch 

bệnh đối với kinh tế, nguyên nhân của những hạn chế trong công tác 

phòng chống dịch. Đồng thời, tác giả đưa ra các giải pháp ứng phó với đại 

dịch đã và đang áp dụng hiệu quả tại Việt Nam

x

14 Toán

Một số ứng dụng 

phương trình vi phân 

trong kinh tế

Toán học

 Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học Toán - Thống kê 

trường ĐH kinh tế 

TP.HCM năm 2020 - có 

chỉ số ISBN

01012002
Dương Thị 

Mộng Thường
X

Bài viết này được thực hiện nhằm mục đích trình bày một số ứng dụng 

của phương trình vi phân trong kinh tế. Đặc biệt, tác giả đi vào xem xét 

các ứng dụng của phương trình vi phân cấp một và phương trình vi phân 

cấp hai, với các dạng thường gặp như phương trình vi phân Bernoulli, 

phương trình vi phân với biến số phân li, phương trình vi phân tuyến tính. 

Cụ thể, tác giả đưa ra bốn bài toán tiêu biểu để minh họa cho Lý thuyết 

phương trình vi phân: Bài toán tiền gửi tiết kiệm, Bài toán ước lượng dân 

số, Mô hình lạm phát – thất nghiệp, Mô hình phát triển của Solow.

x

15 Toán

Một số ứng dụng của 

các phép toán ma trận 

trong tài chính

Toán học

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học Toán - Thống kê 

trường ĐH kinh tế 

TP.HCM năm 2020 - có 

chỉ số ISBN 

01012002
Dương Thị 

Mộng Thường

Bài viết này được thực hiện nhằm minh họa, bổ sung các ứng dụng của 

toán học trong đời sống kinh tế. Cụ thể, bài viết trình bày các ứng dụng 

của các phép toán  trên ma trận như phép nhân ma trận, phép chuyển vị, 

ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ... thông 

qua những bài toán hết sức thú vị liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu, danh 

mục đầu tư, quyết định tài trợ của doanh nghiệp, quyền chọn... Từ đó, 

khơi gợi thêm lòng đam mê, yêu thích toán học dành cho sinh viên khối 

ngành kinh tế. Đồng thời, bài viết cũng là tài liệu tham khảo để giảng viên 

có thêm nhiều ví dụ thực tiễn, góp phần làm phong phú bài giảng toán 

kinh tế.

x

16 Toán

Một số biện pháp 

nhằm nâng cao hiệu

 quả trong giảng dạy 

học phần Toán cao cấp 

cho sinh viên Trường 

Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phương 

pháp

Một số biện pháp nhằm 

nâng cao hiệu

 quả trong giảng dạy 

học phần Toán cao cấp 

cho sinh viên Trường 

Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm Thành phố 

Hồ Chí Minh / Tạp chí 

khoa học Đại học Cửu 

01012003
Nguyễn Quốc 

Tiến
x

Bài viết được chia thành ba phần. Thứ nhất, thực trạng việc dạy học môn 

Toán cao cấp ở trường Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm TPHCM.

 Thứ hai, những định hướng để xây dựng các biện pháp. Cuối cùng, một  

số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học môn Toán cao cấp

x

17

Đại số và 

lý thuyết 

số

Rings all of whose 

finitely generated 

ideals are

automorphism-

invariant

Toán học
Journal of Algebra and 

Its Applications
01012005 Đào Thị Trang

Rings in which each finitely generated right ideal is automorphism 

invariant (right fa-rings) are shown to be isomorphic to a formal matrix 

ring. Among other results it is also shown that (i) if R is a right 

nonsingular ring and n > 1 is an integer, then R is a right self injective 

regular ring if and only if the matrix ring Mn(R) is a right fa-ring, if and 

only if Mn(R) is a right automorphism-invariant ring and (ii) a right 

nonsingular ring R is a right fa-ring if and only if R is a direct sum of a 

square-full von Neumann regular right self-injective ring and a strongly 

regular ring containing all invertible elements of its right maximal ring of 

fractions. In particular, we show that a right semiartinian (or left 

semiartinian) ring R is a right nonsingular right fa-ring if and only if R is 

a left nonsingular left fa-ring.

x



18

Nâng cao hiệu quả học 

tập các môn học đại 

cương tại trường Đại 

học Công nghiệp Thực 

phẩm TP.Hồ Chí Minh

Dạy và học ngày nay 

(Tạp chí của trung ương 

hội khuyến học Việt 

Nam)

01012006 Bùi Quốc Trung x

Việc nâng cao hiệu quả học tập các môn học đại cương ở các trường đại 

học là một nội dung cơ bản trong giáo dục đại học. Dù xuất phát từ lý giải 

chủ quan hay khách quan, việc tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng học 

tập các môn học phổ thông luôn được các trường đại học coi trọng.

Bài báo trình bày một số phương pháp nâng cao hiệu quả học tập các học 

phần đại cương qua thực tế giảng dạy tại trường Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh: học trên lớp, phát huy tính tự học của sinh 

viên, thảo luận nhóm và làm bài tập chung, phương pháp tìm tài liệu học 

tập và cuối cùng là kiểm tra đánh giá của giảng viên cũng như sinh viên 

tự đánh giá bản thân và sản phẩm của mình trong quá trình học tập. 

x

19 Vật lý

Application of CO2 

laser technology in 

creating whisher and  

handsand effects on 

denim wash

Quang 

học, may 

mặc

Tạp chí Khoa học công 

nghệ và Thực phẩm
01012006 Bùi Quốc Trung

Garment wash là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhất là dùng 

kỹ thuật Whiskers & Handsand để tạo các hiệu ứng trên chất liệu vải 

Denim. Hiện nay, hầu như chưa có tài liệu hoặc nghiên cứu nào viết về 

công nghệ Laser CO2 cho kỹ thuật Whiskers & Handsand. Kỹ thuật 

Whiskers & Handsand để tạo ra nhiều hiệu ứng trên vải Denim, trong 

nghiên cứu này chúng tôi thay thế phương pháp thủ công bằng phương 

pháp ứng dụng laser CO2 nhiều cường độ, nhiều lần chiếu & nhiều mức 

thời gian chiếu. Kết quả là tạo sản phẩm hoàn thiện với chất lượng tốt 

hơn, đánh giá cảm quan “thật” như phương pháp thủ công, và năng suất 

tăng lên gấp nhiều lần.

x

20 Vật lý

Xây dựng quy trình 

dạy học môn Vật lí đại 

cương trong đào tạo 

ĐH ngành Kĩ thuật 

theo tiếp cận CDIO 

bằng mô hình lớp học 

đảo ngược

Khoa  

học giáo 

dục

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục Việt Nam, số đặc 

biệt tháng 01/2021

01012007
Tạ Thị Kim 

Tuyến
x

Đề xướng CDIO là một dự án quốc tế lớn nhằm cải cách chương trình 

đào tạo kĩ thuật bậc đại học, giúp thu hẹp khoảng cách giữa cơ sở đào tạo 

và thị trường lao động, đảm bảo cho người học phát triển toàn diện về 

kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp và các tố chất, thích ứng tốt với môi 

trường làm việc chuyên nghiệp và luôn thay đổi. Nhiều trường đại học 

trên thế giới và tại Việt Nam đã áp dụng phương pháp luận CDIO để cải 

tiến chương trình đào tạo. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu việc 

áp dụng tiếp cận CDIO trong dạy học Vật lí đại cương: đề xuất quy trình 

thiết kế và tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược.

x

21 Vật lý

Evaluate the learning 

result of fundamental 

physic under CDIO 

approach

Khoa  

học giáo 

dục

American Research 

Journal of Humanities 

& Social Science 

,Vol.4, pp 01-07-2021

01012008
Tạ Thị Kim 

Tuyến
x

CDIO approach, a competency approach, to meet the output standards of 

integrating knowledge and skills of the engineer training program. 

Research on CDIO approach in teaching Fundamental Physics will 

improve the quality of teaching subjects in meeting output standards of 

training programs. To evaluate the learning results of Fundamental 

Physics according to CDIO approach, it is necessary to use a combination 

and variety of forms, methods of evaluations. Rubric is a useful tool in 

testing and evaluating the competency development.  

x

22 Vật lý

The current situation 

of teaching 

fundamental 

physicfollowing cdio 

approach 

Khoa  

học giáo 

dục

International Journal of  

advanced research 

(IJAR) , Int. J. Adv. 

Res. 9(02), 773-778

01012009
Tạ Thị Kim 

Tuyến
x

The article presents the surveying of the teaching situation of 

Fundamental Physics to meet the output standards in university which use 

the CDIO approach to teach students of engineering major, as well as 

information on the application of methods, form of evaluation in the 

teaching process of Fundamental Physics.

x

9. KHOA:  MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



1

Evaluation of fly ash, 

apatite and rice straw 

derived-biochar in 

varying combinations 

for in situ remediation 

of soils contaminated 

with multiple heavy 

metals

Môi 

trường

Soil Science and Plant 

Nutrition
1008038

Nguyễn Lan 

Hương

In-situ sorbent amendment is a relatively low-cost, low-impact approach 

for remediation of soil contaminated with heavy metals (HMs), and thus 

is considered a way to be favored in developing countries. In this study, 

materials of non-hazardous, alkaline agronomic and industrial by-

products were used as sorbents to explore their capacity of in situ 

immobilization of multiple HMs in mining-impacted arable soil. These 

sorbents included fly ash (FA), biochar (BC) and apatite (AP) and they 

were implemented with varying ratios of combinations. Results of soil 

microcosm tests showed that after incubation for 90 days, concentrations 

of Pb, Zn, and Cd in their exchangeable forms determined by a sequential 

extraction method significantly decreased in amended soils, as opposed to 

the unamended control. Of the five sets of amendments, the composite of 

FA, BC, and AP resulted in the maximum reduction (up to 80%) in the 

mobility of Pb, Zn, and Cd in soils. The mechanisms underlying the 

immobilization of HMs in amended soils might involve processes of 

surface precipitation, ion exchange and complexation, in which the 

physicochemical properties of sorbent materials played an important role. 

The immobilization efficacy of sorbent amendments on HMs in soil was 

further supported by pot experiments in which significant inhibition of 

HM accumulation in the belowground and aboveground tissues of maize 

was observed after 50-day cultivation in amended soils as compared with 

control soil. Together, these results suggest that the application of cost-

saving and environmentally friendly materials derived from wastes as 

sorbents to remediate soils contaminated with multiple HMs is promising 

for developing countries like Vietnam.

x

2

Heterogeneous catalyst 

ozonation of Direct 

Black 22 from aqueous 

solution in the 

presence of metal 

slags originating from 

industrial solid wastes

Môi trường
Separation and 

Purification Technology
1008038

Nguyễn Lan 

Hương

This study developed a low cost catalyst, namely, zinc slag (Zn-S) for the 

ozonation process of Direct Black 22 (DB22) from aqueous solutions. 

Among five different kind of low cost metal slags including Fe-S, Cu-S, 

Cd-S, Pb- S and Zn-S, the Zn-S slag was selected as an efficient catalyst 

in this study. Zn-S contained mainly zinc (Zn) and calcium (Ca) 

discharged from zinc slag waste in Vietnam. It was found that Zn-S could 

effectively decolonize and mineralize DB22 through heterogeneous 

catalytic ozonation. The degradation kinetic of DB22 followed the pseudo-

first order model. The best removal efficiency of DB22 (Zn-S/O3/H2O2 

(76%) > Zn-S/O3 (69%) > O3/H2O2 (66%) > O3 (55% for COD) 

occurred at pH 11 for heterogeneous catalytic ozonation processes with 

Zn-S

as the catalyst as well as ozone alone and perozone processes due to fast 

decomposition of O3 in alkaline solution to generate powerful and non-

selective OH radicals. An increase in decolonization and mineralization 

rate was observed when increasing the Zn-S dosage from 0.125 g/L to 

0.75 g/L for Zn-S/O3 and 0.125 g/L to 1.0 g/L for Zn-S/O3/H2O2. The K 

values of the pseudo-first order model followed the same sequence as 

mineralization rates of DB22 in term of COD removal. Ca and Zn 

constituents in the Zn-S catalyst contributed to the increase in O3 

decomposition and improvement of reaction rate with H2O2. 

Subsequently, the degradation of DB22 by the ozonation process with Zn-

S catalyst was enhanced through the enrichment mechanism of hydroxyl 

radicals (*OH) and surface adsorption. The degradation mechanism of 

DB22 by hydroxyl radicals was surely affirmed by tests with the decrease 

in degradation percentage of DB22 in case of the presence t-butanol, Cl− 



3

Heterogeneous Fenton 

oxidation of 

paracetamol in 

aqueous solution using 

iron slag as a catalyst: 

degradation 

mechanism and kinetic

Môi 

trường

Environmental 

Technology and 

Innovation ISI (IF=2.8)

1008038
Nguyễn Lan 

Hương

In this study, a catalyst derived from iron slag (Fe-S) was used for 

heterogeneous Fenton oxidation (H2O2/Fe-S) of paracetamol in aqueous 

solution; the conventional homogeneous Fenton reaction (H2O2/Fe2+) 

was run in parallel for comparison. Degradation of paracetamol, in terms 

of chemical oxygen demand (COD) removal, was found strongly 

dependent on the solution pH, with the maximum efficiency obtained at 

pH 3 for both H2O2/Fe-S and H2O2/Fe2+ systems. The efficacy of 

paracetamol degradation was also affected by the ratio (w/w) of hydrogen 

peroxide to iron, as the maxima degradation was observed at ratios of 1:2 

and 2:1 for the heterogeneous and homogeneous Fenton, respectively. In 

addition, the degradation efficiency decreased when the initial 

paracetamol concentration increased from 100 mg/L to 500 mg/L. Kinetic 

experiments showed that degradation of paracetamol fitted a pseudo-first-

order kinetic model well, as evidenced by the Kd values of the pseudo-

first-order kinetic model that followed the

same sequence as the degradation efficiency of paracetamol. Processes 

involved in the degradation of paracetamol by H2O2/Fe-S mainly 

included adsorption and oxidation; for latter, the presence of FeO, ZnO, 

and SiO2 in Fe-S constituent might enhance the decomposition of H2O2 

and generate more *OH radicals. The *OH radical-mediated oxidation 

was confirmed by significant declines in the elimination of paracetamol 

when the system was subject to various radical-scavengers including t-

butanol, chloride, and carbonate species.

x

4

Level and Potential 

Risk Assessment of 

Soil Contamination by 

Trace Metal from 

Mining Activities

Môi trường

Soil and Sediment 

Contamination: An 

International

Journal

1008038
Nguyễn Lan 

Hương

The trace metals in soil samples collected from a waste dump near eight 

kinds of mining sites included kaolin, gold, iron, clay, bauxite, bazan, 

construction stone, and antimony, located in Tay Nguyen region, Central 

highlands of Vietnam were investigated. The concentration of Cu, Pb, and 

Zn in soil were higher group compared to others heavy metal at almost 

mining areas in Tay Nguyen, Viet Nam. The highest concentration of Cu, 

Zn, Pb, Mo, B, As, Hg, and Cd was 120.46 mg/kg (Dak Drong antimony), 

71.70 mg/kg (Tam Bo), 21.70 (Felspat Ea Kar), 17.33 (Trai Mat), 15.61 

(Felspat Ea Kar), 8.87 (Trai Mat), 6.96 (Tan Rai), and 2.91 (Nhan Co), 

respectively. The content of trace metals was varying in different kinds of 

mining sites. Cd, Zn were

mainly accumulated at waste dump from mining sites of clay, bauxite, 

and bazan; Pb was recorded at mining sites of clay, bazan, and 

construction stone while As and other trace metals were enriched at 

kaolin, gold, clay, and bazan. The calculated results of enrichment factor 

(EF) and pollution load index (PLI) indicate that almost the EF > 2 and 

PLI > 1 and the high contamination of trace metals for mining sites in Tay 

Nguyen due to human activities. The first spatial variations of trace 

elements in the central highlands region in Vietnam were demonstrated. 

The main causes of soil pollution were due to human activities, from the 

waste dump, waste tailings and dust from mining activities and the 

landfill leachate after closing mining extraction. The mixture of untreated 

waste soils and rocks in the backfill soil layer was also the cause of soil 

pollution. In bauxite mining areas, the red mud combined with many 

chemicals was also the main causes of soil pollution. The calculated EFs 

and PLI also indicated that human activities from extraction of mineral 

x



5

USING METAL 

SLAGS AS THE 

HETEROGENEOUS 

CATALYSTS FOR 

OZONATION TO 

TREAT PULP 

WASTEWATER

Môi trường
Vietnam Journal of 

Science and Technology
1008038

Nguyễn Lan 

Hương
x

Catalytic ozonation is one of the promising treatment methods for 

removal of persistent organic compounds from water and wastewater. In 

this study, some metal slags, including iron slag, lead slag, zinc slag, 

cadmium slag and copper slag originated from solid waste of Thai 

Nguyen Non-ferrous Metals Limited Company, Viet Nam were used as 

heterogeneous catalysts for ozonation process to remove organic 

compounds from pulp wastewater. The utilization of this solid waste 

contributes reducing cost both in solid waste management and wastewater 

treatment. The aim of this study was utilizing a waste to solve another 

waste contributing to reduce the treatment cost. To achieve this aim, the 

factors affecting on decolorization and degradation of pulp wastewater 

were systematically studied. The effects of the initial pH (pHi) of pulp 

wastewater and the metal slag dosage on efficiency of decolorization and 

degradation of pulp wastewater, in term of COD were investigated. The 

results indicated that iron slag was the most suitable catalyst for treatment 

of pulp wastewater by ozonation process with the highest removal 

efficiency of COD, namely, after 120 min of ozonation (with flow-rate of 

O3 of 3.038 g/h) of the pulp wastewater (initial COD 1809 mg/L), COD 

removal efficiency, respectively, reached 91.16 %; 84 %; 83.83 %; 83.91 

%; 83.41 % and 83.14 % in the presence of iron, copper, zinc, lead, 

cadmium slag and ozone alone. Simultaneously, the color was almost 

completely removed (95.55 – 98.79 %) by ozonation processes with using 

all before-mentioned metal slags as heterogeneous catalysts and ozone 

alone. Maximum COD and color removal efficiency obtained at pH 7 for 

ozonation alone and its combinations with iron slag. Moreover, an 

increase in the iron slag dosage from 0.125 g/L to 2.0 g/L for O3/iron slag 

x

6

Removal of ammonia 

from anaerobic co-

digestion effluent of 

organic fraction of 

food waste and 

domestic wastewater 

using air stripping 

process

Môi 

trường

Vietnam Journal of 

Science,Technology 

and Engineering

1008038
Nguyễn Lan 

Hương
x

In this study, a continuous ammonium stripping lab-scale model of 

anaerobic co-digestion effluent from an organic fraction of food waste 

and domestic wastewater was used to investigate ammonium removal 

efficiency by air stripping. The effect of initial pH, liquid flow rate, and 

air-to-liquid ratio on the removal of ammonium from the effluent were 

examined in experiments. The operating parameters of the trials were 

established based on calculations from influent and effluent ammonia 

concentration and the theory of mass transfer. The results indicated that a 

pH value of 11, liquid flow of 0.25 l/min, and a ratio of

air-to-liquid of 2925 gave a >90% ammonia removal efficiency and thus 

reached the allowable ammonia levels of wastewater discharged into 

receiving sources. The continuous stripping of nitrogen from anaerobic co-

digestion of effluent had a huge significance in the removal of ammonium 

and recovery of ammonia gas , which aids in eutrophication prevention 

and fertilizer production.

	

x



7

Paper waste sludge-

derived hydrochar 

modified by iron (III) 

chloride for 

enhancement of 

ammonium adsorption: 

An adsorption 

mechanism study

Môi 

trường

Elsevier

Environmental 

Technology & 

Innovation

1008038
Nguyễn Lan 

Hương
x

This work studied to use paper waste sludge for hydrochar production by 

hydrothermal carbonization with supporting NaOH solution at 

carbonization temperature of 200oC for ammonium adsorption. The 

obtained original hydrochar was then modified with FeCl3 to enhance the 

ammonium adsorption capacity. The batch adsorption experiments were 

conducted to test the effects of solution pH, contact time and initial 

ammonium concentration. The properties of original paper waste sludge 

hydrochar (OPSH) and iron modified paper waste sludge hydrochar 

(FPSH) were investigated using scanning electron microscopy (SEM, 

EDS), Powder X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR). The results show that iron ions were successfully 

loaded on the OPSH with the most optimum adsorption capacity of 

ammonium at iron impregnation ratio of 10%(w/w). The results illustrate 

that the suitable conditions for ammonium adsorption were pH of 9, 120 

min of contact time and an initial ammonium concentration of 80 mg/L. 

The highest adsorption capacities were 8.62 mg/g and 11.55 mg/g for 

OPSH and FPSH-10, respectively. The experimental data was fitted well 

by Langmuir, Sips models and the pseudo-second-order model with the 

R2 of 0.9797 and 0.9946 (Langmuir model), 0.9926 and 0.9958 (Sips 

model) for OPSH and FPSH, respectively. In addition, the R2 of the 

pseudo-second-order model were 0.9943 and 0.9881 for OPSH and FPSH, 

respectively. The adsorption process was controlled by monolayer 

chemisorption mechanism through cation exchange, surface complexation 

and electrostatic attraction.

x

8

 Paper waste sludge 

derived-hydrochar 

modified by iron (III) 

chloride for effective 

removal of Cr(VI) 

from aqueous solution: 

Kinetic and isotherm 

studies

Môi trường
Journal of Water 

Process Engineering
1008038

Nguyễn Lan 

Hương
x

 This work investigated Cr(VI) adsorption onto pristine and iron modified 

hydrochar (PSH and PSH-Fe15, respectively) which were generated from 

paper waste sludge. The results indicate that the hydrothermal 

carbonization temperature of 200 ◦C was the most suitable for hydrochar 

production. The batch experiments and the adsorption isotherm and 

kinetic of Cr(VI) onto PSH and PSH-Fe15 were conducted and used to 

elucidate the adsorption mechanisms. The results demonstrate that the 

Cr(VI) adsorption capacity and efficiency onto both PSH and PSH-Fe15 

reached equilibrium after 120 min at pH 3 and an initial Cr(VI) 

concentration of 60 mg/L. In this condition, the adsorption capacities 

were 5.94 mg/g and 8.67 mg/g and the removal efficiencies were 39.62 % 

and 57.80 % for PSH and PSH-Fe15, respectively. The adsorption 

processes were well described by the Sips and Redlich–Peterson isotherm 

models (with R2 of 0.9895, 0.9987 and 0.9947 and 0.9981 for PSH and 

PSH-Fe15, respectively) and pseudo-second-order kinetic model (with R2 

of 0.98412 and 0.99681, respectively, for PSH and PSH-Fe15). The 

analysis of characteristics of PSH and PSH-Fe15 indicates the rough and 

heterogamous surface structures. Moreover, there was presence of iron 

ions on PSH-Fe15 based on EDS analysis and appearance of oxygen-

containing surface functional groups recorded through FTIR results. 

Finally, it was observed that the reduction of Cr(VI) to Cr(III) caused by 

iron ions on PSM-Fe15’s surface and the presence of O–H groups 

resulting in the precipitation of Cr(OH)3 on the hydrochar’s surface was 

the main mechanism of Cr(VI) adsorption onto PSH-Fe15.

x



9

The enhancement of 

reactive red 24 

adsorption from 

aqueous solution using 

agricultural 

wastederived biochar 

modified with ZnO 

nanoparticles

Môi 

trường

the Royal Society of 

Chemistry
1008038

Nguyễn Lan 

Hương

In this study, two types of agricultural wastes, sugarcane bagasse (SB) and 

cassava root husks (CRHs), were used to fabricate biochars. The pristine 

biochars derived from SB and CRHs (SBB and CRHB, respectively) were 

modified using ZnO nanoparticles to generate modified biochars (SBB-

ZnO and CRHB-ZnO, respectively) for the removal of Reactive Red 24 

(RR24) from stimulated wastewater. Batch experiments were performed 

to evaluate the effects of ZnO nanoparticles' loading ratio, solution pH, 

contact time, and initial RR24 concentration on the RR24 adsorption 

capacity of biochars. The RR24 adsorption isotherm and kinetic data on 

SBB, SBB-ZnO3, CRHB, and CRHB-ZnO3 were analyzed. Results 

indicate that SB- and CRH-derived biochars with a ZnO nanoparticle 

loading ratio of 3 wt% could generate maximum adsorption capacities of 

RR24 thanks to the double growth on the BET surface of modified 

biochars. The RR24 adsorption capacities of CRHB-ZnO3 and SBB-

ZnO3 reached 81.04 and 105.24 mg g_1, respectively, which were much 

higher than those of pristine CRHB and SBB (66.19 and 76.14,

respectively) at an initial RR24 concentration of 250 mg L_1, pH 3, and 

contact time of 60 min. The adsorption of RR24 onto biochars agreed 

well with the pseudo-first-order model and the Langmuir isotherm. The 

RR24 adsorption capacity on modified biochars, which were reused after 

five adsorption– desorption cycles showed no insignificant drop. The 

main adsorption mechanisms of RR24 onto biochars were controlled by 

electrostatic interactions between biochars' surface positively charged 

functional groups with azo dye anions, pore filling, hydrogen bonding 

formation, and p–p interaction.

x

10

Removal of chromium 

from wastewater using 

paper waste sludge-

derived hyrdrochar 

modified by NaOH

Môi 

trường

VIETNAM JOURNAL 

OF EARTH SCIENCES
1008038

Nguyễn Lan 

Hương
x

In this work, paper waste sludge (PWS) collected from the primary 

settling tank of the paper wastewater treatment plant was utilized to 

generate hydrochar as a low-cost adsorbent for removal of Cr(VI) from 

aqueous solution. The characteristics of paper waste sludge hydrochar 

(PWSH) and the effects of adsorption conditions of Cr(VI) onto PWSH, 

including solution pH (3-9), contact time (5-240 min), initial Cr(VI) 

concentration (10-80 mg/L) and the adsorbent dose of 1 g/L at room 

temperature (25±2°C) were investigated. Adsorption isotherm and 

kinetics were also predicted in this work. The results indicate that the 

maximum adsorption capacity achieved 11.89 mg/g at 120 min of contact 

time, pH 3, and initial Cr(VI) concentration of 60 mg/L. The adsorption 

isotherm was reflected the best by the Langmuir model (R2 of 0.9968). 

Whereas, the adsorption kinetic also indicates that the pseudo-second-

order model predicted the best for Cr(VI) adsorption process with a R2 of 

0.9469. The mechanism of Cr(VI) adsorption process onto PWSH was 

chemical sorption through electrostatic interaction and ion exchange.

x



11

Co-digestion of 

domestic wastewater 

and organic fraction of 

food waste using 

anaerobic membrane 

bioreactor: a pilot 

scale study

Môi 

trường
Life Sciences 1008038

Nguyễn Lan 

Hương
x

In this study, a co-digestion pilot scale study of a mixture of domestic 

wastewater and the organic fraction of food waste using an anaerobic 

membrane bioreactor was developed. The results show that the removal 

efficiencies of the chemical oxygen demand (COD) and total suspended 

solids (TSS) were high and reached more than 90%. However, the removal

of nitrogen and phosphate was not remarkable. The daily biogas yield 

reached 2.12 m3/d. The obtained biogas per COD removed was 0.22 

m3/kgCODremoved. The average generated methane yield was 1.33 

m3/d, which is equivalent to 0.14 m3/kgCODremoved. A high efficiency 

of organic compound removal combined with a large amount of retained 

nutrients and high biogas yield suggests the results of this pilot scale study 

can be practically applied to the recovery of nutrients for agricultural use 

along with biogas for cooking. These benefits remarkably reduce 

environmental pollution, especially for decentralized residential areas and 

independent-stationed military units located far from concentrated 

wastewater treatment plants.

x

1008038
Nguyễn Lan 

Hương
x

01051003
Nguyễn Tấn 

Phong 

12

Reutilization of Fe-

containing tailings ore 

enriched by iron (III) 

chloride as 

heterogeneous Fenton 

catalyst for 

decolorization of 

organic dyes

Môi 

trường
RSC Advances

In this study, the Fe-containing tailings (Fe-TO) ore was reutilized and 

enriched with FeCl3 as heterogeneous catalyst for Fenton process to 

degrade the organic dyes from aqueous solution. The determinants of the 

heterogeneous catalytic Fenton system which included iron modification 

ratio, solution pH, catalyst dosage, H2O2 dosage and initial concentration 

of organic dyes were systematically investigated. The modification ratio 

of 15% (w/w of iron), pH of 3, MFe-TO15 dosage of 0.5 g/L and H2O2  

dosage of 840 mg/L were chosen as the best operational conditions for 

Fenton oxidation of organic dyes. The decolorization efficiency of both 

MB and RhB by MFe-TO15/H2O2 was higher than that of Fe-TO/H2O2 by 

about two times. The kinetic study showed the degradation of organic 

dyes well fitted the pseudo-first-order kinetic model with apparent 

constant rate values (Kd) following the same sequence as the degradation 

efficiency of organic dyes. The degradation mechanism of dyes could be 

attributed to adsorption due to the well-development in textural properties 

of iron modified catalyst (MFe-TO) with an increase in BET surface area, 

pore volume and pore diameter were, respectively, by 12, 5 and 5 times 

and leaching iron through homogeneous Fenton reaction. However, the 

oxidation process occurred on the MFe-TO15’s surface by heterogeneous 

Fenton reaction which enhanced decomposition of H2O2 for continuous 

generation of hydroxyl radicals was main mechanism. The key role of 
*
OH radical in oxidation of organic dyes was further ascertained by the 

remarkable drop in the decolorization of both organic dyes when the 

various radical-scavengers, including tert-butanol and chloride were 

supplemented into Fenton systems. The good stability of catalyst obtained 

x



13

Improving Fenton-like 

oxidation of Rhodamin 

B using a new catalyst 

based on 

magnetic/iron-

containing waste slag 

composite

Môi 

trường

Environmental 

Technology & 

Innovation

1008038
Nguyễn Lan 

Hương
x

Heterogeneous catalytic Fenton of Rhodamine B (RhB) was enhanced by 

magnetic waste iron slag composite (MIS) as a novel catalyst. The MIS 

was successfully enriched by an increase in mass rate of Fe element from 

26.60% (in iron slag-IS) to 50.68% (in MIS-10). Besides, the textural 

properties of MIS-10 were remarkably improved in porous structure and 

BET specific surface area compared with IS. An almost complete 

degradation of RhB was obtained at the composite ratio between mixture 

of (Fe
2+

 and Fe
3+

) and IS of 10% (w/w), solution pH of 3, H2O2 of 1680 

mg/L and catalyst dosage of 4000 mg/L for both IS/H2O2 and MIS-

10/H2O2 systems within 120 min reaction time. At this optimal 

operational condition, the decolorization and mineralization of RhB, 

respectively, reached 71.84% and 59.75% for IS/H2O2 system and 98.48% 

and 83.33% for MIS-10/H2O2 system. The first-order reaction rate 

constant (Kd) values of the pseudo-first-order kinetic followed the same 

sequence as COD removal. The Fe amount enriched in MIS-10’s 

constituent was proved the improving consideribly reaction rate with 

H2O2 to generate continuously more hydroxyl (
.
OH) radicals which led to 

higher oxidation of RhB by MIS-10/H2O2 compared with IS/H2O2. The 

mechanisms of RhB enhanced degradation included adsorption, leaching 

iron through homogeneous Fenton reactions and heterogeneous Fenton 

reaction. The main mechanism of RhB oxidation by MIS-10/H2O2 system 

was through 
.
OH which was produced by heterogeneous Fenton reaction 

due to the contribution of Fe elements enriched on the catalyst’s surface. 

The MIS-10 exhibited a high stability with very low iron leaching and 

maintained a high catalytic activity after 5 successive cycles, indicating 

x

14

Enhanced 

simultaneous 

adsorption of As(III), 

Cd(II), Pb(II) and 

Cr(VI) ions from 

aqueous solution using 

cassava root husk-

derived biochar loaded 

with ZnO nanoparticles

Môi 

trường
RSC Advances 1008038

Nguyễn Lan 

Hương

This study presents the modification of cassava root husk-derived biochar 

(CRHB) with ZnO nanoparticles (ZnO-NPs) in order to the simultaneous 

adsorption of As(III), Cd(II), Pb(II) and Cr(VI). By conducting batch-

mode experiments, it was concluded that 3% w/w was the best 

impregnation ratio for the modification of CRHB using ZnO-NPs, which 

was denoted as CRHB-ZnO3 in this study. The optimal conditions for 

heavy metals adsorption were obtained at pH of 6-7, contact time of 60 

min, and initial metal concentration of 80 mg/L. The heavy metal 

adsorption capacities onto CRHB-ZnO3 showed the following tendency: 

Pb(II) > Cd(II) > As(III) > Cr(VI). The total optimal adsorption capacity 

achieved in the adsorption of the 4 abovementioned metals reached 

115.11 and 154.21 mg/g for CRHB and CRHB-ZnO3, respectively. For 

each Pb(II), Cd(II), As(III), and Cr(VI) metal, the maximum adsorption 

x

15

Enhancement of the 

exchangeable Cd and 

Pb immobilization in 

contaminated soil 

using Mg/Al LDH-

zeolite as an effective 

adsorbent

Môi trường RSC Advances 1008038
Nguyễn Lan 

Hương

In the present study, the experiments using zeolite and Mg/Al LDH-

zeolite for Cd and Pb ions immobilization in artificial soil were 

conducted. The conditions which affected Cd and Pb ions immobilization 

in soil were evaluated, consisting of soil pH (5-7), the mass ratio of 

adsorbents (1%, 3% and 5%), incubation time (15 days, 30 days and 45 

days) and soil moisture (30%, 50% and 70%). The results indicated that 

the optimal soil pH, the mass ratio of adsorbents, incubation time and soil 

moisture, respectively, were 7.0, 3%, 30 days and 70%. The exchangeable 

Cd ion content in the contaminated soil dropped from 22.17 mg/kg 

(87.65%) to 11.03 mg/kg (43.48%) and 6.47 mg/kg (26.36%) in 

incubation with zeolite and Mg/Al LDH-zeolite, respectively. While the 

exchangeable Pb content fell from 23.28 mg/kg (90.02%) to 14.12 mg/kg 

(54.04%) and 9.47 mg/kg (35.24%) using zeolite and Mg/Al LDH-zeolite 

x



16

Magnetic 

Nanocomposite 

Derived from Nopal 

Cactus Biopolymer 

and Magnetic 

Nanoparticles Used 

for the Microalgae 

Flocculation of 

Aqueous Solution

Môi trường bioresources
Nguyễn Lan 

Hương
x

A magnetic nanocomposite, using a Nopal cactus-derived biopolymer in 

combination with NH4OH-modified cobalt superparamagnetic 

(CoFe2O4) nanoparticles, was developed as a green flocculant system for 

recovery of microalgae from aqueous solutions. The obtained magnetic 

nanomaterials were subsequently dispersed in the biopolymer matrix with 

the support of ultrasonic waves. The effects of various factors on pectin 

extraction, fabrication of nanocomposites, and the flocculation process of 

microalgae were also studied. The characteristics of the obtained 

materials (pectin, modified magnetic nanoparticles, and nanocomposites) 

were evaluated via X-ray powder diffraction, scanning electron 

microscopy, transmission electron microscopy, vibrating sample 

magnetometry, thermogravimetric-differential scanning calorimetry, 

Fourier transform infrared spectroscopy, and zeta potential analysis. The 

x

1008032 Phạm Ngọc Hòa x

1008031
Đặng Hồ 

Phương Thảo

1008006
Nguyễn Đức 

Đạt Đức
x

Huỳnh Khánh 

An

01051003
Nguyễn Tấn 

Phong

1008017
Trần Thị Ngọc 

Mai
x

18

Imidacloprid 

degradation by electro-

Fenton process using 

composite 

Fe3O4–Mn3O4 

nanoparticle catalyst

Hóa học, 

Môi 

trường

Research on Chemical 

Intermediates

Imidacloprid (IMI) is a systemic pesticide that act on the central nervous 

system of insects. It is widely used all over the world. In Vietnam, IMI 

were imported and manufactured in large quantity for agriculture needs. 

Wastewater generated from these factories contain high amount of IMI, 

which is difficult to remove by traditional methods. In this study, IMI 

degradation was studied by Electro Fenton (EF) process using Fe3O4-

Mn3O4 nanoparticle composite as catalyst. Three kinds of electrodes 

(Graphite, Platinum, and Boron doped Diamond) were also used to 

compare their application potential. Significant parameters include: pH, 

Current density, processing time, Mn3O4 : Fe3O4 ratio, catalyst dosage 

and initial IMI concentration were investigated for suitable treatment 

conditions. Results showed that, at the condition: pH of 4.0; current 

density of 15.0 mA/cm2; processing time of 180.0 mins; Mn3O4 : Fe3O4 

ratio of 1:3 (w/w), catalyst dosage of 2.5 g/l, initial IMI concentration of 

60.0 mg/l, IMI content in the model remain a small amount (0.9 ± 0.2 

mg/l). Output of TOC and BOD5 were 0.8 ± 0.5 mg/l and 2.6 ± 0.3 mg/l, 

x

Nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng các tiêu chí đánh giá vị trí quan 

trắc nước mặt làm cơ sở bổ sung hoặc điều chỉnh các vị trí quan trắc phù 

hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố qua từng thời 

kỳ do chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên mạng lưới hiện nay 

thực hiện theo kế hoạch hằng năm nhưng chưa có kế hoạch phát triển 

tổng thể. Bên cạnh đó, ở Việt Nam chưa có nghiên cứu cụ thể nào liên 

quan đến xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá vị trí quan trắc nước mặt. 

Kết quả nghiên cứu dựa trên các hướng dẫn của nhóm chuyên gia JICA 

qua Dự án tăng cường năng lực quản lý nguồn nước và 

UNEP/WHO/UNESCO/WMO qua hướng dẫn GEMS/WATER Operation 

guide đã đưa ra các tiêu chí bao gồm tiêu chí bắt buộc (tính đại diện, tính 

dễ tiếp cận và hiệu quả, tính phù hợp và ổn định, tính an toàn) và tiêu chí 

khuyến khích (mục đích sử dụng nước) cũng như quy trình đánh giá vị trí 

quan trắc nước mặt. Với kết quả này có thể sử dụng làm cơ sở lựa chọn vị 

trí quan trắc trong việc định hướng phát triển mạng lưới quan trắc của 

Thành phố.

x17

NGHIÊN CỨU XÂY 

DỰNG TIÊU CHÍ 

ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ 

QUAN TRẮC NƯỚC 

MẶT Ở THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

Môi 

trường

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ và Thực phẩm

x

This study aims to optimize the activating process of bauxite tailings from 

Bao Loc, Lam Dong mine. Chemical and physical activation were 

occured, sulfuric acid (H2SO4) 2M was introduced to remove impurities 

in the structure of bauxite tailings and high temperature was used to form 

porous structure to match with high surface area requirements of the 

adsorbent. Response surface methodology (RSM) was employed to test 

the determinant parameters, including acid amount, activating time, 

heating temperature and time. Experiment designs and regression models 

were performed by Design Expert 11 software and the results indicated 

that models were quite compatible to experimental data and the 

correlation coefficient R2 reached to 0.99. Results showed that acid 

amount at 4,7 mL/g, activating time at 5,7 hours, heating temperature at 

535 ℃ in 1,37 hours are the optimal condition for activating process. The 

product is used for phosphate adsorption, the adsorption capacity reaches 

0.599 mgP/g. This study suggested the way to use bauxite tailings as an 

adsorbent in wastewater treatment, having both environmental 

significance and economic value.

19

ACTIVATING 

BAUXITE TAILINGS 

FROM BAO LOC, 

LAM DONG MINE 

TO USE AS 

ADSORBENT 

MATERIALS

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ và Thực phẩm 20 

(4) (2020) 139-152



01008020
Trần Thị Thúy 

Nhàn

1008023
Phạm Duy 

Thanh
x 

Trần Minh Như

Giang Ngọc Hà 

1

An Investigation into 

Factors Affecting the 

Use of English 

Prepositions by 

Vietnamese Learners 

of English

Ngôn ngữ
International Journal of 

Higher Education
01015014 Trần Tín Nghị x

English prepositions play a significant role in helping students

 form a well-structured sentence in their learning and communicating.

 To help Vietnamese learners of English acquire their competence,

 the authors have done survey research to investigate the factors

 affecting the uses of English prepositions made by Vietnamese

 learners of English. The population included 200 female and 200

 male participants. A total of 400 answers on the questions provided

 in the 100-question questionnaire were used for hypothesis testing.

 The items in the survey were given different weights, and the total

 attainable marks were 100. The results showed that Vietnamese

 intra-lingual interference strongly affected prepositional sense expressed

 by Vietnamese EFL learners. Genders, level of learning

 (low, intermediate, and advanced), writing and speaking,

 and cognitive embodiment also played a significant role

 in terms of language transfer, affecting the usage of

 English prepositions by EFL learners.

 x

x

20

Tổng hợp và khảo sát 

một số đặc tính của vật 

liệu dễ phân hủy sinh 

học từ tinh bột khoai 

tây

Môi 

trường 

Tạp chí khoa học Tài 

nguyên và Môi trường, 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

Hà Nội

Plastics have varied application and have become an essential part of our 

daily lives. The production, use, and disposal of the plastics emerged as a 

persistent and potential environmental nuisance. The bioplastics products 

are manufactured to be biodegradable with similar functionality to that of 

conventional plastics, which has the potential to reduce the dependence 

on petrochemicals based plastics and related environmental problems. In 

this research, starch - based bioplastics were made by blending potato 

starch with various glycerol concentrations from 10 to 40%. The resulting 

bioplastics were characterized for their mechanical properties: tensile 

strength and elongation at break, Fourier-transform infrared spectroscopy 

(FTIR), water absorption, and biodegradability. Research result indicates 

that maximum value of tensile strength is obtained at value of 8.12 MPa 

with glycerol concentration of 10%. The highest elongation percentage is 

obtained as much of 45.35% with the addition of 40% glycerol. The 

increase of glycerol concentration decreased the tensile strengths while 

the elongation percentage was enhanced. Whereas biodegradability test 

exhibits that

bioplastic could be completely degraded.

x

This study aims to optimize the activating process of bauxite tailings from 

Bao Loc, Lam Dong mine. Chemical and physical activation were 

occured, sulfuric acid (H2SO4) 2M was introduced to remove impurities 

in the structure of bauxite tailings and high temperature was used to form 

porous structure to match with high surface area requirements of the 

adsorbent. Response surface methodology (RSM) was employed to test 

the determinant parameters, including acid amount, activating time, 

heating temperature and time. Experiment designs and regression models 

were performed by Design Expert 11 software and the results indicated 

that models were quite compatible to experimental data and the 

correlation coefficient R2 reached to 0.99. Results showed that acid 

amount at 4,7 mL/g, activating time at 5,7 hours, heating temperature at 

535 ℃ in 1,37 hours are the optimal condition for activating process. The 

product is used for phosphate adsorption, the adsorption capacity reaches 

0.599 mgP/g. This study suggested the way to use bauxite tailings as an 

adsorbent in wastewater treatment, having both environmental 

significance and economic value.
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ACTIVATING 

BAUXITE TAILINGS 

FROM BAO LOC, 

LAM DONG MINE 

TO USE AS 

ADSORBENT 

MATERIALS

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ và Thực phẩm 20 
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10. KHOA:  NGOẠI NGỮ



2

Applying Non-

Linguistic Frameworks 

for Investigating the 

Language Transfer

Ngôn ngữ

International Journal of 

English Language and 

Literature Studies

01015014 Trần Tín Nghị x

The taxonomy of transfer is defined with the distinction between linguistic

 transfer and conceptual transfer. The linguistic transfer is primarily 

related

 to linguistic forms and structures of mother tongue and target language,

 while the conceptual transfer is analyzed in relation to the mental 

concepts

 that underlie those non-linguistic forms and structures. This study is

 based on the premise that non-linguistic factors concerning language

 transfer act as both barriers and facilitators to support psychological,

 biological, and social effects on an individuals' ability to learn a target

 language. This study attempts to synthesize the theory from the previous

 studies to give an overview of L1 transfer phases for conducting L1 

transfer

 research, basing on a qualitative method. From these theoretical

 backgrounds, the author supposes the non-linguistic conceptual

 frameworks on cross-linguistic influence (CLI) for such kind of research.

Eight domains were synchronized and reported in this study as poles

 of CLI factors: objects, emotion, personhood, gender, number, time,

 space and motion These frameworks briefly demonstrate how various

 facets are affecting the way in which L1 transfer affects the functional

 and structural uses of L2 learners and vice versus.

 x

3

Sử dụng tiểu từ tình 

thái cuối câu tiếng việt 

trong môn dịch anh 

ngữ

Giáo dục 

(Dạy và 

học đại 

học)

Tạp chí Dạy và Học 

Ngày nay
01015011

Phan Thị 

Thanh Hương
x

Bài báo trình bày các nhóm Tiểu từ Tình thái cuối câu Tiếng Việt, 

đưa ra các mẫu câu cụ thể để nhấn mạnh vai trò quan trọng của

 các tiểu từ tình thái trong việc truyền đạt ý nghĩa ngữ dụng của phát

 ngôn trong từng tình huống giao tiếp cụ thể. Việc sử dụng đúng tiểu

 từ tình thái cuối câu Tiếng Việt trong quá trình dịch ngoại ngữ nói chung

 và Tiếng Anh nói riêng sẽ giúp người dich diễn đạt đúng, đầy đủ và

 chính xác những ý tưởng, tình cảm cũng như thái độ của người nói

 ở những tình huống giao tiếp thực tế.

 x

4

Phát huy tính tích cực 

của người lao động 

Việt nam trong thời kỳ 

mở rộng hội nhập kinh 

tế quốc tế

Giáo dục

DẠY VÀ HỌC NGÀY 

NAY _ TODAY'S 

TEACHING & 

LEARNING 

MAGAZINE

01015019
TRẦN THỊ 

QUÝ THU
x

Tính tích cực là thuộc tinh bản chất vốn có của con người trong đời sống

 xã hội. Từ đó, tôi viết bài báo nghiên cứu về tính tích cực của người lao

 động Việt Nam trong xã hội hiện nay, phân tích những ưu điểm và một

 số hạn chế; qua đó tôi đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy tính tích

 cực xã hội của người lao động Việt Nam hiện nay. 

 x

5

Factors affecting the 

quality of English 

teaching at Ho Chi 

Minh City University 

of Food Industry

Language

TẠP CHÍ - CƠ QUAN 

THÔNG TIN LÝ 

LUẬN CỦA BỘ CÔNG 

THƯƠNG - ISSN 0866-

7756

01015008
TỐNG THỊ 

HUỆ
x

This study and measures the impact of factors on the quality of English

 teaching at Ho Chi Minh City University of Food Industry.  This study 

uses

 both quantitative and qualitative research methods and the data sets from

 the studies surveys are processed by the SPSS Statistics.  The study 

results indicate that Lecturers, Training Programs, Facilities, Application 

of Information Technology, Support Services have positive effects on the 

quality of English teaching at the university.  Based on these findings, 

some solutions are proposed to improve the quality of English teaching at 

Ho Chi Minh City University of Food Industry.

 x



6

THE DIVERSITY OF 

SEMANTIC AND 

SYNTACTIC 

PROPERTIES OF 

THE MORPHEME 

CÓ IN VIETNAMESE

Ngôn ngữ 

International Journal of 

English Language and 

Literature Studies

01015014 Trần Tín  Nghị

The present study is concerned with the diversity of the semantic and 

syntactic

properties of the morpheme có in Vietnamese. The morpheme có 

possesses a variety of meanings and syntactic structures. Morpheme có 

may mean HAVE or THERE BE in English, and may also serve as a 

modal/auxiliary. The paper presents a thorough analysis of the semantic 

and syntactic roles of this morpheme. Data collected from 40 Vietnamese 

English learners of different levels were examined to determine to what 

extent they perceived or recognized the meanings and syntactic structures 

of the morpheme có while translating a number of Vietnamese sentences 

into English. The material consisted of 14 Vietnamese statements 

involving the morpheme có in different syntactic forms and semantic 

properties. The findings showed that more than 81% of students have no 

difficulties translating similar constructions such as THERE BE + NP and 

HAVE Possession in comparison with other constructions in which 

morpheme có signaled conditionality, acted as an auxiliary or was 

followed by an NP. Additionally, students of different proficiency levels 

displayed different accuracy levels in performing the translations with the 

morpheme có. This study provides Vietnamese language teachers, 

learners, and translators with an in-depth understanding of morpheme có 

in

using different typologies of existential and possessive constructions.

 x

1 QTKD How sWOM Contribution Motivations Vary by Cosmetics and Restaurants in Vietnam. Kinh tế Journal of Asian Finance, Economics and Business (Vol.7 No.10 pp.885-896) ISSN 2288-4645 (online); ISSN 2288- 4637 (print). 01010031 Lê Thị Thanh Hà x

Abstract: The purpose of this study is to shed light on the driving 

motivations of contributing social word of mouth on social networking 

sites (sWOM)

toward both tangible and intangible products. In order to develop a 

research model, this study adopts the motivation theory and TAM model.

Data was collected from 904 members of the cosmetic and restaurant 

communities by using the snowball method. After assessing the validity

of all constructs, the structural equation modeling (SEM) is used to test 

the proposed hypotheses. Results show that personal motivations

(satisfaction, opinion leadership, self-enhancement, and economic 

incentives) and characteristics of sWOM (Perceived Usefulness and Ease

of Use) have positive effect on exposure and engagement behaviors. Here 

are our specific findings, (1) customer satisfaction positively

affects online interactions on SNSs such as Like or Sharing a content; (2) 

sWOM contribution behavior exists in two structures (Exposure

and Engagement) and affects each other; (3) This study combines two 

groups of personal motivation and TAM to conceptualize a research

model; and (4) The motivations of contributing sWOM between a 

specified service and product are rather similar. These findings help 

digital

managers to understand consumers’ behavioral contributions on SNSs and 

Q3 ESCI 

11. KHOA:  QUẢN TRỊ KINH DOANH



2 QTKD

Động cơ thúc đẩy 

khách hàng đóng góp 

các truyền miệng điện 

tử về địa điểm ăn uống 

trên mạng xã hội tại 

TP. HCM

Kinh tế

Kinh tế và 

Dự báo 01010031
Lê Thị Thanh 

Hà
x

Ngày nay, việc chia sẻ các hoạt động hàng ngày trên các nền tảng trực 

tuyến là một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Nghiên cứu này 

nhằm khám phá và kiểm định mối quan hệ các nhân tố thúc đẩy hành vi 

đóng góp truyền miệng về các nhà hàng/quán ăn tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Mô hình được xây dựng dựa trên hai lý thuyết chính là Thuyết bản 

sắc xã hội và Thuyết phổ khuếch tán đổi mới. Để kiểm định 8 giả thuyết 

đặt ra, nhóm tác giả thu thập dữ liệu bằng phương pháp lấy mẫu quả bóng 

tuyết, với số lượng mẫu gồm 339 người tiêu dùng. Kết quả cho thấy có 

mối quan hệ tích cực giữa các nhân tố kinh nghiệm ăn uống, lãnh đạo ý 

kiến, phản ánh bản thân, nhu cầu sự độc đáo và hành vi dóng góp truyền 

miệng eWOM. Đóng góp mới của nghiên cứu này là tác giả đã tiếp cận 

eWOM theo hướng hành vi đóng góp thay vì đánh giá vai trò của eWOM 

tác động đến quyết định/ý định. Ý nghĩa khoa học được rút ra dựa trên kết 

quả nghiên cứu là định hướng cho các nghiên cứu về hành vi đóng góp 

trong tương lai. Hơn nữa, nghiên cứu còn cung cấp những hàm ý quản trị 

sâu sắc về chiến lược marketing trực tuyến cho các nhà hàng và quán ăn. 

x

3 QTKD

Một số nguyên tắc giải 

thích hợp đồng theo 

quy định của bộ luật 

dân sự 2015

kinh tế
GIÁO DỤC VÀ XÃ 

HỘI
01010010 Phạm Hùng x

Sự cần thiết nghiên cứu nguyên tắc giải thích hợp đồng. Một số nguyên 

tắc giải thích hợp đồng
x

4 QTKD

Để quy tắc xuất xứ 

trong CPTTP không 

còn là thách thức đối 

với ngành dệt may 

Việt Nam

Kinh tế KINH TẾ VÀ DỰ BÁO 01010010 Phạm Hùng x

Hiệp định toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) có hiệu lực 

đối với VN từ ngày 14/1/2019. Thực tế CPTTP đã và đang mang lại hàng 

loạt cơ hội cho ngành dệt may Khi thị trường được mở rộng sang các 

quốc gia như: Mexico, Peru, hay Canada… Ngoài ra những tác động khác 

nhau thúc đẩy, cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, 

minh bạch hơn. Tuy nhiên những quy định về quy tắc xuất xứ hiện tại đng 

là một thách thức lớn đối với các DN ngành dệt  may VN

x

5 QTKD

Thực trạng các yếu tố 

ảnh hưởng công tác 

đảm bảo chất lượng 

bên trong các trường 

Cao đẳng nghề

Nghiên 

cứu và 

ứng dụng

01024011 Lê Hoàng Vũ x

Bài viết phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đảm bảo 

chất lượng bên trong các trường cao đẳng nghề, Việt Nam và đề xuất các 

giải pháp duy trì, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong các trường cao đẳng nghề hiện nay

Thiết bị 

Giáo 

dục, 

ISSN: 

1859 -

0810

6 QTKD

Giải pháp phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác 

xã trong thời gian tới 

Kinh tế Kinh tế và Dự báo 01048009 Đỗ Văn Thắng x

Phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn 2011 - 2020 đã đóng góp vào sự 

tăng trưởng kinh tế của cả nước. Mặc dù vậy, trong giai đoạn này, sự phát 

triển KTTT, HTX vẫn còn tồn tại một số hạn chế, do đó, cần có những 

giải pháp để đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới.

x x

7 QTKD

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến hoạt động xuất 

khẩu tại TP. HCM

Kinh tế

Tạp chí khoa học & 

Đào tạo Ngân 

hàng/1859-011X

01010034

Đỗ Hữu Hải, 

Tăng Thị Minh 

Nguyệt, Bùi 

Hồng Đăng, 

Bùi Tấn Hùng

x

Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu của Thành 

phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) trên cơ sở kế thừa mô hình hấp dẫn chuẩn 

tắc. Tác giả thực hiện khảo sát khoảng 200 doanh nghiệp (DN) xuất nhập 

khẩu trên địa bàn TP. HCM. Từ nghiên cứu cho thấy nhân tố Khoảng 

cách kinh tế ảnh hưởng mạnh nhất đến hoạt động xuất khẩu của DN tại 

TP. HCM vì beta bằng 0.364 lớn nhất trong các hệ số beta, tiếp theo là 

nhân tố Chính sách xuất khẩu (0.338), GDP Việt Nam (0.230), Dân số 

(0.185), Chất lượng hàng hóa (0.128), Tỷ giá hối đoái (0.096)... Từ đó chỉ 

ra khoảng cách điạ lý, giá xuất khẩu có tác động tiêu cực tới hoạt động 

xuất khẩu; và chất lượng hàng hoá, khoảng cách kinh tế, tỷ giá hối đoái, 

chính sách hỗ trợ xuất khẩu, GDP của Việt Nam thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu. Kết quả này gợi ra những hàm ý quan trọng về mặt chính sách 

nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của TP. HCM.

x
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The working capacity 

of Vietnamese Local 

Civil Servants

Kinh tế

Advances in Intelligent 

Systems and 

Computing/2194-5357

01010034

Ngo Sy Trung, 

Do Huu Hai, 

Vu Thi Yen 

Nga, Tran Thi 

Hanh

Local civil servants are those who directly deal with the people’s requests, 

guaranteeing their lawful rights and interests in accordance with the law. 

In each country, they play a really crucial role in the implementation of 

state policies and political goals at the grassroots level. The performance 

of governmental agencies heavily depends on the working capacity of the 

contingent of local civil servants, which is confirmed by many 

researchers. Therefore, this research focuses on analyzing the working 

capacity of Vietnamese local civil servants through such contents as the 

occupational practice capacity, the Sense and Responsibility for the work, 

the Attitude to serve the people, and the Additional capacity. On the basis 

of analyzing the criteria of the civil servant’s capacity, the authors 

designed the questionnaire and conducted a survey of people’s opinions 

on the working capacity of civil servants in governmental agencies 

representing all three provinces of Vietnam which are Hai Phong, Hue, 

and Can Tho. The survey was conducted selectively, in which the people 

answering the questions were the residents who had contacted and 

worked with civil servants at local government agencies more than 5 

times. The research results show that the people assessed the occupational 

practicing capacity as the factor the most powerfully affecting the 

working capacity of civil servants, followed by the Attitude to serve the 

people and the Sense and Responsibility for the work, respectively, and 

finally is Additional capacity. From the above research results, the authors 

propose a number of suitable solutions to improve the quality of local 

civil servants in Vietnam. The solutions include: (1) Strengthening 

professional retraining for civil servants; (2) Regularly raising awareness 

of working sense and responsibilities and service attitude of civil 

x

9 QTKD

The assessments of 

local manager on the 

quality of 

administrative civil 

servants - a case study 

in Hanoi city, Vietnam

Kinh tế

Smart Innovation, 

Systems and 

Technologies/2190-

3018

01010034

Ngo Sy Trung, 

Do Huu Hai, 

Vu Thi Yen 

Nga, Tran Thi 

Hanh

This study focuses on analyzing the quality of local administrative civil 

servants at the commune level in a specific area of Vietnam which is 

Hanoi city under such contents as Professional performance capacity 

(PPC); sense of responsibilities for work (SRW); attitudes of serving the 

people (ASP); and foreign languages proficiency and computer skills 

(FPCS). The authors also identify the subject and scope of the study as the 

commune-level civil servant quality in the Hanoi city; Survey subjects 

include managers of commune-level government agencies in the Hanoi 

city Vietnam, and the author has drawn scientific conclusions and 

proposed some solutions to state management: the managers are most 

interested in Professional performance capacity (PPC), followed by 

Attitude of serving the people (ASP) and Sense of responsibilities for 

work (SRW) and finally Foreign languages proficiency and computer 

skills (FPCS). The research results are not only meaningful to the author 

himself in the implementation of subsequent research works but also to 

the managers of Hanoi city in adjusting policies to improve the quality of 

x

10 QTKD
Factors Affecting the 

Local Governance
Kinh tế

Advances in Intelligent 

Systems and 

Computing/2194-5357

01010034

Ngo Sy Trung, 

Do Huu Hai, 

Pham Van 

Tuan, Nguyen 

Tien Long

This research focuses on an analysis of factors affecting the local 

governance, namely: (1) Intellectual level, (2) Participation level of 

citizens and social organizations, (3) Responsibility for reporting and 

accountability, (4) Capacity of officials and civil servants, (5) Information 

system. The authors survey practically influence levels of these factors on 

the local governance of local government levels in Vietnam (surveyed in 

04 provinces representing three regions in Vietnam: Hanoi, Thanh Hoa, 

Quang Nam, Ho Chi Minh City). Research results show that the capacity 

of officials and civil servants has the greatest impact on the local 

governance,followed by Responsibility for reporting and accountability, 

Information system, Participation level of citizens, social organizations, 

and finally, Intellectual level.

x
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Employing Quantile 

Regression for 

Influences of Human 

Resource Management 

on Employee 

Performance

Kinh tế
Research in World 

Economy
01048011

Huỳnh Quang 

Linh & Huỳnh 

Thị Thu Sương

x

The current study has employed the regression of quantile to explore the 

impacts of human resource management practices on employee 

performance at enterprises in business. The research data was collected in 

Vietnam as a developing economy. The empirical results offer a quite 

comprehensive picture of the causal linkages from the practices of human 

resource management to employee performance in emerging economies. 

These complex linkages have been explored at different quantiles of the 

conditional distribution of employee performance. The findings reveal 

that at different points of the conditional mean of employee performance, 

the effects of human resource management practices are different. The 

current work is helpful to researchers and business directors, especially in 

emerging countries like Vienam, by providing them with a more 

comprehensive picture of the multifaceted links from the practices of 

human resource management to employee performance. Accordingly, 

they are able to make better business decisions on the implementation of 

suitable human resource management. Finally, their enterprises can 

achieve better employee performance, which in turn leads to superior firm 

x

12 QTKD

The effect of 

organizational culture 

on quality of 

accounting 

information: 

Mediating the role of 

accounting 

information system

Kinh tế Accounting 01048011
Huỳnh Quang 

Linh
x

Organizational culture has been documented as a driving force of the 

acceptance of accounting information systems in business and accounting 

information quality; whereas accounting information quality as a 

causation of the acceptance of accounting information systems in 

business. The acceptance of accounting information systems in business 

could mediate the causal connection from organizational culture to 

accounting information quality. Nonetheless, nearly none of the projects 

have assessed the mediating role of the acceptance of accounting 

information systems in business, especially in Vietnam as a developing 

country. The current research tries to investigate the mediation of the 

acceptance of accounting information systems in business in the research 

model. The findings indicate that the acceptance of accounting 

information systems in business transmits part of the influence of 

organizational culture on accounting information quality. The current 

research could make some contributions to how executives ought to 

decide on organizational culture as well as on the acceptance of 

accounting information systems in business so that their organizational 

performance could be improved.

x
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Quản lý 

Kinh tế

Giải pháp chiến lược 

cho Dịch vụ hậu cần 

điện từ (E.logistics) 

tạo TP.Hồ Chí Minh. 

Số 171 - Tháng 

06/2020. Trang 86-108

Logictics, 

 TMĐT

Tạp chí Kinh tế và 

Ngân hàng Châu Á - 

ISSN 2615-9813

01010036
Nguyen Xuan 

Quyet (2020)
x

 Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam, Thành phố Hồ 

Chí Minh (TP.HCM) có hệ thống logistics phát triển và có tầm quan trọng 

nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước (VLA, 2018). 

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, TP.HCM cần 

nhanh chóng xây dựng chương trình phát triển logistics trở thành ngành 

kinh tế chủ lực. Chính vì vậy, TP.HCM đề ra Định hướng mục tiêu cụ thể 

giai đoạn 2026–2030 gồm: (1) Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2026–2030 

đạt từ 6,82% đến 9,06%/năm; và (2) Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng 

đóng góp của dịch vụ logistics vào GRDP đạt khoảng 15%,  tỷ lệ dịch vụ 

logistics thuê ngoài khoảng 65%, góp phần kéo giảm chi phí logistics của 

toàn nền kinh tế so với GDP còn khoảng từ 15% đến 17% (UBND 

TP.HCM, 2017). 

x
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Kinh tế

Năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp phần 

mềm ứng dụng nhỏ tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. Số 55(65) - 

Tháng 11-12/2020. 

Trang 69-78

Kinh 

doanh 

phần 

mềm 

ứng dụng

Tạp chí phát triển và 

hội nhập. ISSN: 1859-

428X

01010036

Nguyễn Xuân 

Quyết và Bùi 

Thành Lộc 

(2020), 

x

Doanh nghiệp phát triển và cung cấp phần mềm ứng dụng (DNPMN) tại 

TP.HCM thường được xây dựng từ các chuyên gia đầu ngành, xuất thân 

từ các đơn vị công nghệ thông tin (CNTT) lớn, có mối quan tốt, sở hữu 

giải pháp, công nghệ, phần mềm ứng dụng ưu việt, như: Phần mềm nhân 

sự (JeeHR), siêu thị (JeeMarket), điều hành trực tuyến (JeeDoc), kho 

(JeeWMS)...và nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo (JeeAI)... nhưng đang chịu 

áp lực cạnh tranh gay gắt do mới thâm nhập thị trường, không có lợi thế 

về năng lực cạnh tranh, như: Hệ thống phân phối yếu, dịch vụ hỗ trợ và 

chăm sóc khách hàng chưa tốt, thương hiệu chưa có, năng lực quản trị 

còn hạn chế, thiếu vốn, chưa có chiến lược marketing và bán hàng... Từ 

nghiên cứu thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh 

tranh của DNPMN và sử dụng ma trận chiến lược hội nhập (QSPM), ma 

trận SWOT đề xuất các chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của 

DNPMN tại TP.HCM và VN.

x
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Kinh tế

Quản trị rủi ro của các 

doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn 

TP.Hồ Chí Minh, Số 6 

- Ngày 01/12/2020, 

Trang 2-16

Quản trị 

doanh 

nghiệp

Tạp chí Thanh niên 

Nghiên cứu khoa học. 

ISSN: 2734-9039

01010036

Nguyễn Xuân 

Quyết và 

Huỳnh Thị 

Cẫm Lụa 

(2020), 

x

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tỷ trọng lớn 98,1%, trong đó 

gần 60% doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ, vốn cũng như điều kiện kỹ 

thuật rất lạc hậu... Do đó, hiệu quả kinh doanh chưa cao... Đây là thực 

trạng của nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như khối DNNVV ở 

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng, trong khi khối DNNVV 

đóng góp lớn vào GDP, là xương sống và phản ánh sức khỏe của nền kinh 

tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp ra 

đời nhưng không hoạt động được, hoặc hoạt động cầm chừng và cuối 

cùng rơi vào tình trạng khó khăn, dễ dẫn tới phá sản… (Cục Thống kê 

TP.HCM, 2017). Chủ yếu là do tác động tiêu cực của rủi ro hoạt động 

kinh doanh đối với DNNVV, do những hạn chế về quản trị rủi ro, nguồn 

nhân lực và tài chính đầu tư yếu, khó thích nghi cới cơ chế chính sách và 

thiếu chiến lược kinh doanh, đặc biệt không có khả năng thiết lập chương 

trình quản trị rủi ro đầy đủ như doanh nghiệp lớn, nên tác động tiêu cực 

của rủi ro thường rất nặng nề (Phan Thùy Dương, 2020). Bài viết trình 

bày thực trạng quản trị rủi ro và mức độ ảnh hưởng của các nhóm rủi ro 

cơ bản đến hoạt động kinh doanh của DNNVV. Qua đó, đề xuất giải pháp 

tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của 

DNNVV trên địa bàn TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

x
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Kinh tế

Vận dụng thẻ điểm cân 

bằng (BSC) để xây 

dựng chiến lược phát 

triển tại Công ty 

Thuốc lá Sài Gòn. Số 

52 - Ngày 16/11/2020, 

trang 9-27

Quản trị 

doanh 

nghiệp

Tạp chí Thanh niên. 

ISSN: 2734-9012
01010036

Nguyễn Xuân 

Quyết và 

Nguyễn Văn 

Toại (2020): 

x

Công ty Thuốc lá Sài Gòn (TLSG) là công ty hạch toán độc lập trực thuộc 

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, với nhiệm vụ chính là sản xuất và kinh 

doanh thuốc lá điếu. Công ty luôn đi đầu trong ngành thuốc lá Việt Nam 

về đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy sáng 

kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. Việc đầu tư cho thiết bị máy móc sản 

xuất và phục vụ sản xuất được hết sức chú trọng... Tuy nhiên, đặc thù với 

ngành thuốc lá có nhiều hạn chế và ảnh hưởng bởi qui định của nhà nước 

và khó khăn của doanh nghiệp, cạnh tranh nội địa trong ngành ngày càng 

gay gắt, xuất khẩu khó khăn…  như: Quảng quá sản phẩm và xúc tiến 

thương mại cho sản phẩm hạn chế bởi cơ chế chính sách nhà nước cấm 

đối với ngành đặc thù; tổ chức hoạt động bán hàng và chính sách bán 

hàng theo đó còn lúng túng, chưa hiệu quả tối ưu; Hoạt động xúc tiến 

thương mại chưa được quan tâm đúng mức,… Bài viết trình bày việc vận 

dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) với 04 khía cạnh: Tài chính; Quy trình nội 

bộ; Đào tạo và phát triển; Thị trường và khách hàng để xây dựng 05 giải 

pháp chiến lược phát triển cho Công ty TLSG nói riêng và làm cơ sở áp 

dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

x
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Thực trạng và giải 

pháp quản trị hoạt 

động xây dựng cơ sở 

hạ tầng giao thông 

nông thôn huyện Vĩnh 

Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Số 

05 - Ngày 01/11/2020. 

Trang 15-43.

Xây 

dựng, 

CSHT 

GTNT

Tạp chí Thanh niên 

Nghiên cứu khoa học. 

ISSN: 2734-9039

01010036

Nguyễn Xuân 

Quyết và 

Nguyễn Viết 

Luận (2020), 

x

Kết quả hoạt động xây dựng CSHT GTNT tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 

từ 2016 – 2020 đã đem lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể: Đường liên xã, trục 

xã nối từ trục chính đến Trung tâm hành chính xã, thị trấn gồm 07 tuyến, 

dài 39,566 km, đã được nhựa, cứng hóa 100% (trong đó nhựa hóa 06 

tuyến, dài 36,266 km, bê tông hóa 01 tuyến dài 3,3 km). Đường trục ấp, 

liên ấp được cứng hóa 43/ 53 tuyến với tổng chiều dài 169,862/ 212,157 

km (đạt 80,06%). Đường ngõ xóm được cứng hóa 259/ 259 tuyến với tổng 

chiều dài 236,395 km (đạt 100%). Tuy nhiên, cơ chế ngân sách cho quản 

trị dự án công trình và mô hình quản trị hoạt động xây dựng dự án công 

trình còn biểu hiện nhiều bất cập, dẫn đến nhiều sai phạm trong công tác 

quản lý hoạt động xây dựng; Việc quản trị vốn đầu tư còn nhiều hạn chế, 

năng lực về quả trị hoạt động xây dựng CSHT chưa đáp ứng được yêu cầu 

hiện tại dẫn đến kết quả xây dựng, quản trị dự án công trình theo đó cần 

được cải thiện…; Một số công trình xây dựng cơ bản quan trọng và công 

trình GTNT còn kéo dài trì hoãn do thiếu nguôn vốn đầu tư, năng lực nhà 

thầu yếu kém… Bài viết phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng 

đến quản trị hoạt động xây dựng CSHT GTNT thời gian qua, qua đó đề 

xuất một số giải pháp quản trị hoạt

động xây dựng CSHT GTNT tại Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu và Việt Nam 

nói chung.

x

18
Quản lý 

Kinh tế

Vận dụng thẻ điểm cân 

bằng (BSC) xây dựng 

chiến lược kinh doanh 

Vietinbank 11 - Chi 

nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh”, Số 578 - 

Tháng 12/2020. Trang 

108-111.

Quản trị 

doanh 

nghiệp

Tạp chí Kinh tế Châu Á 

- Thái Mình Dương 

(Asia - Pacific 

Economic Review). 

ISSN: 0868-3808

01010036

Nguyễn Xuân 

Quyết và 

Hoàng Tú 

Quyên (2020), 

x

Vietinbank 11 Chi nhánh (CN) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), là 

đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công 

thương Việt Nam,  được đánh giá là chi nhánh lớn loại 1, với năng lực tài 

chính tốt, nhưng đầu tư công nghệ có nhiều hạn chế, dẫn đến chi phí dịch 

vụ đang có chiều hướng tăng lên; Quy trình nội bộ còn nhiều bất cập, 

chưa theo kịp với tốc độ phát triển; Công tác đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực có số lượng nhưng thiếu chất, chưa tập trung vào đối tượng cần 

thiết, như đội ngũ giao dịch viên, đội ngũ tín dụng huy động vốn; Lượng 

khách hàng không hài lòng sản phẩm, dịch vụ còn khá cao… (VietinBank 

CN 11 TP.HCM, 2019)… Bài viết trình bày việc vận dụng thẻ điểm cân 

bằng (BSC) với 04 khía cạnh: Tài chính và Đầu tư; Quy trình và Nội bộ; 

Đào tạo và Phát triển; Thị trường và Khách hàng để xây dựng 05 nhóm 

giải pháp chiến lược phát triển cho Vietinbank 11 Chi nhánh Thành phố 

Hồ Chí Minh và làm cơ sở áp dụng cho các doanh nghiệp ngân hàng Việt 

Nam nói chung.

x

19
Quản lý 

Kinh tế

Thực trạng và giải 

pháp Quản lý sự tham 

gia của cộng đồng 

trong phát triển cơ sở 

hạ tầng giao thông 

nông thôn huyện Vĩnh 

Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Số 

6 - Ngày 01/12/2020. 

Trang 26-41.

Quản lý 

cộng 

đồng, 

CSHT 

GTNT

Tạp chí Thanh niên 

Nghiên cứu khoa học. 

ISSN: 2734-9039

01010036

Nguyễn Xuân 

Quyết và 

Dương hồng 

Vũ (2020), 

x

Từ 2017-2019, UBND Huyện Vĩnh Lợi đã huy động các nguồn lực làm 

mới 151,05 km và nâng cấp 115,1 km đường GTNT, với kinh phí 973,85 

tỷ đồng (đóng góp của người dân chiến gần 5,74% trên tổng kinh phí), 

chưa kể xây dựng mới và nâng cấp hàng trăm cây cầu…Về nguyên tắc, 

các dự án xây dựng có nguồn vốn đóng góp của dân đều phải đảm bảo có 

sự tham gia của người dân từ khi lập kế hoạch dự án, tổ chức thực hiện, 

theo dõi giám sát và đánh giá công trình và hưởng lợi… Tuy nhiên, cơ 

chế chính sách và mô hình quản lý sự tham gia của cộng đồng nói chung 

và trong xây dựng, phát triển CSHT GTNT nói riêng còn biểu hiện nhiều 

bất cập, thiếu sự dân chủ và công khai minh bạch, việc quản lý vốn đầu tư 

còn nhiều hạn chế, năng lực về quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển liên tục, dẫn đến kết quả phát sinh nhiều sai phạm trong công tác 

quản lý hoạt động xây dựng CSHT GTNT ở các địa phương… Qua đó, 

gây nghi ngờ trong cộng đồng người dân, thậm chí có trường hợp phát 

sinh khiếu nại, khiếu kiện gây mất đoàn kết cộng đồng… Trên cơ sở đánh 

giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sự tham gia 

của cộng đồng trong phát triển CSHT GTNT thời gian qua, bài viết đề 

xuất một số giải pháp và mô hình quản lý sự tham gia của cộng đồng 

trong phát triển CSHT GTNT tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu nói riêng 

và Việt Nam nói chung.

x



20
Quản lý 

Kinh tế

Phân tích năng lực 

cạnh trạnh của phần 

mềm quản lý nhân sự 

tại công ty DPS. Số 03 

tháng 01/2021 (757). 

Trang 80-84

Kinh 

doanh 

phần 

mềm 

ứng dụng

Tạp chí kinh tế dự báo 

(Economy Forecast 

Review). ISSN: 0866-

7121

01010036

Nguyễn Xuân 

Quyết và Bùi 

Thành Lộc 

(2021), 

x

Công ty tin học Đại Phát (Dai Phat Solutions - DPS) là một doanh nghiệp 

(DN) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung ứng các giải 

pháp phần mềm đa dạng, hỗ trợ quản trị nhân sự, quản trị vận hành cho 

các DN, như: phầm mềm quản lý nhân sự (JeeHR), quản lý siêu thị 

(JeeMarket), quản lý điều hành trực tuyến (JeeDoc), quản lý kho 

(JeeWMS)… và nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo (JeeAI)… với đội ngũ 

nhân sự sáng tạo và có nhiều kinh nghiệm, sở hữu công nghệ nhận diện 

khuôn mặt, nhận diện dáng người, công nghệ rút trích dữ liệu ứng viên 

trên internet, công nghệ số hóa văn bản và AI… Tuy nhiên, DPS đang 

chịu áp lực là DN mới thâm nhập thị trường, không có lợi thế cạnh tranh 

về vốn, công nghệ, nhân sự. Từ nghiên cứu thực trạng về kinh doanh phần 

mềm của Công ty DPS và phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

thách thức, kết hợp với phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh 

tranh của phần mềm quản lý nhân sự, tác giả sử dụng ma trận chiến lược 

hội nhập (QSPM) và ma trận SWOT đề xuất các chiến lược kinh doanh 

sản phẩm phần mềm quản lý nhân sự cho Công ty DPS nói riêng, và DN 

x

21
Quản lý 

Kinh tế

Analysis Of Factors 

Affecting E-Logistics 

Services On Urban 

Management At 

Hochiminh City, 

Vietnam.. P363-376. 

Volume 8 Number 4 

(June), 

http://doi.org/10.9770/j

esi.2021.8.4(21)

Logictics, 

 TMĐT

Entrepreneurship and 

Sustainability Center 

(ESC). ISSN 2345-0282

01010036

Dinh Tuan Hai, 

Nguyen Xuan 

Quyet, Vo Thi 

Dieu Hien

Vietnam's logistics industry with an estimated total value of US $ 50-60 

billion is currently growing rapidly (20 - 25% per year) and is expected to 

maintain double-digit growth for at least 5 to 10 next year, due to the 

breakthrough of the retail industry with high internet penetration and 

online shopping trends. According to the Vietnam E-Commerce White 

Paper 2018, the scale of the B2C e-commerce market was US $ 6.2 

billion in 2017. Vietnam is one of the fastest growing e-commerce 

markets in Southeast Asia. With this boom, the demand for logistics in e-

commerce ecosystem is huge. Analysis of the factors affecting electronic 

logistics allows proposing a strategic solution for the development of e-

logistics services in Ho Chi Minh City, and what is urgent according the 

Logistics Development Plan of Ho Chi Minh City until 2025, with a 

vision to 2030.

x

22 QTKD

Kinh nghiệm ứng dụng 

KPI trong đánh giá 

hiệu quả thực hiện 

công việc tại Trung 

tâm hạ tầng mạng 

miền Nam

Kinh tế

Tạp chí Kinh tế và dự 

báo số 6 tháng 2/2021 

(760). Trang 134

1010035
Trần Thị Ngọc 

Lan
x

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam bằng 

phương pháp đánh giá hiệu quả công việc theo Chỉ số hiệu suất trọng yếu 

(KPI), kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả 

ứng dụng KPI trong đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của người lao 

động tại Trung tâm hạ tầng mạng miền Nam, bao gồm: (1) Thu nhập; (2) 

Sự thăng tiến; 93) Môi trường làm việc. (4) Đồng nghiệp; (5) Phúc lợi; (6) 

Công việc. Trong đó, nhân tố thu nhập có ảnh hưởng lớn nhất.

x

23 QTKD

Mô hình trả lương theo 

phương pháp 3Ps tại 

các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa

Kinh tế
Tạp chí Bảo hiểm xã 

hội. Tháng 12.2020
1010035

Trần Thị Ngọc 

Lan
x

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt nam đang dần dần áp 

dụng các mô hình trả lương, thưởng mới cho người lao động. Đặc biệt, 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm đến mô hình trả lương theo 

phương pháp 3Ps (trả lương theo vị trí - P1; Trả lương theo năng lực - P2; 

Trả lương theo hiệu quả công việc - P3).

x

24 QTKD

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của 

khách hàng khi sử 

dụng dịch vụ vui chơi 

giải trí tại các nhà 

thiếu nhi trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

Tạp chí Kinh tế - châu 

Á Thái Bình Dương số 

582+583 tháng 2 năm 

2021 Trang 28.

1010035
Trần Thị Ngọc 

Lan
x

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí tại các nhà thiếu 

nhi trên địa bàn TP HCM. Dữ liệu nghiên cứu theo thu nhập từ 250 khách 

hàng đã và đang sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí tại các nhà thiếu nhi, kết 

quả nghiên cứu chỉ ra 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 

hàng, bao gồm: (1) Phương tiện hữu hình; (2) Sự đáp ứng; (3) Sự tin cậy; 

(4) Sự đồng cảm; (5) Năng lực phục vụ.

x



25 QTKD

Rào cản phi thuế quan 

và giải pháp ứng phó 

của các doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu trên 

địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh tế

Tạp chí Kinh tế và dự 

báo số 9(763) tháng 

4/2021.

1010035
Trần Thị Ngọc 

Lan
x

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 

hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố HCM. 

Dự liệu nghiên cứu được thu thập từ 200 DN có hoạt động XNK, kết quả 

chỉ ra 5 nhân tố ảnh hưởng đến hoạt dộng XK của DN, bao gồm: (1) Các 

biện pháp phòng vệ thương mại; (2) Quy tắc xuất xứ; (3) Các biện pháp 

kiểm soát số lượng; (4) Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại; (5) Các 

biện pháp vệ sinh dịch tễ.

x

26 QTKD

Hợp tác xã nông 

nghiệp ở ĐBSCL- mô 

hình liên kết để xây 

dựng chất lượng nông 

sản theo tiêu chuẩn 

VietGAP và 

Quản trị 

chất 

lượng

Hội thảo Quản trị chất 

lượng trong tổ chức (Lý 

tuyết và thực tiễn)

Bài viết tập trung phân tích lợi ích của việc liên kết trong sản xuất nông 

gnhie65p thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác để thực hành sản xuất theo 

tiêu chuẩn chất lượng VietGAP và GlobalGAP

x

27 QTKD

Thực trạng và

 giải pháp tăng cường 

hiệu quả công tác xuất 

khẩu lao động tại 

Nghệ An

Quản trị 

- Quản lý

Tạp chí 

Công Thương
01048003

Dương Thị 

Hồng Vân
x

Công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những chủ trương, 

chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thông qua công tác này, nhằm tạo 

điều kiện cho người lao động có việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực 

hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại Nghệ An. Tuy nhiên, 

thời gian qua, công tác này tại tỉnh đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc 

trong việc thực hiện.

x

28 QTKD

Nghiên cứu tác động 

của đại dịch Covid – 

19 đến hành vi mua 

sắm các mặt hàng thiết 

yếu tại TP. Hồ Chí 

Minh

Kinh tế

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo

ISSN:  0866 -7120
01010009

Nguyễn Thị 

Ánh Hồng
x

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua các mặt hàng thiết 

yếu của NTD trong giai đoạn dịch Covid 19 diễn ra mạnh mẽ. Từ đó tìm 

ra yếu tố nào tác động mạnh đến hành vi mua của NTD và đưa ra các giải 

pháp giúp Doanh nghiệp nâng cao hoạt đông bán hàng của mình, vượt qua 

giai đoạn khủng hoảng kinh tế khi đại dịch diễn ra.

29 Kinh tế

Tình hình thương mại 

của Việt Nam sau khi 

gia nhập Tổ chức 

Thương mại thế giới 

(WTO)

Kinh tế

Tạp chí Kinh tế Châu Á 

- Thái Bình Dương - Số 

556 - Tháng 1/2020

1048004 Trần Văn Hùng x
Nêu được thực trạng thương mại của Việt Nam 2007-2017, những vấn đề 

đặt ra của thương mại VN sau khi gia nhập WTO, nêu một số khuyến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại trong thời gian tới

x

30 Kinh tế

Đào tạo nguồn nhân 

lực du lịch Việt Nam 

theo tiêu chuẩn khung 

năng lực đào tạo nghề 

trong Asean 

Kinh tế

Tạp chí Kinh tế Châu Á 

- Thái Bình Dương - Số 

556 - Tháng 1/2020

1048004 Trần Văn Hùng x

Bài viết đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt 

Nam hiện nay, đồng thời nêu tiêu chuẩn thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về 

khung năng lực đào tạo nghề du lịch trong khối ASEAN. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện còn thiếu về chất 

lượng, trình độ chuyên môn và nhiều kỹ năng khác, đồng thời công tác 

đào tạo nguồn nhân lực của ngành còn nhiều hạn chế, chưa đạt được tiêu 

chuẩn đào tạo nghề du lịch trong ASEAN. Bên cạnh đó, bài viết nêu nội 

dung thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN và 

những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo nhân lực du lịch nhằm đáp 

ứng tiêu chuẩn thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN.

x

31 Kinh tế

Đánh giá thực trạng 

phát triển dịch vụ ngân 

hàng hiện nay ở Việt 

Nam

Kinh tế
Tạp chí Kinh tế và dự 

báo, số 6 tháng 2/2020
1048004 Trần Văn Hùng x

Dựa trên nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ Ngân hàng Nhà nước, Ủy 

ban Giám sát Tài chính quốc gia, bài viết đánh giá thực trạng phát triển 

dịch vụ ngân hàng trên 3 phương diện chính, gồm: Dịch vụ tiền gửi; Dịch 

vụ cho vay và dịch vụ thanh toán. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam 

đã có sự phát triển mạnh mẽ về hoạt động dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, 

so sánh các quốc gia trong khu vực, thì dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam 

vẫn còn ở mức thấp và có những hạn chế nhất định. Trên cơ sở đó, bài 

viết nêu một số đề xuất kiến nghị góp phần nâng cao khả năng tiếp cận 

dịch vụ ngân hàng, góp phần phát triển hệ thống tài chính ở nước ta.



32 Kinh tế

Financial security of 

Vietnam commercial 

banking system for the 

period 2010 - 2017: 

current situation and 

recommendations

Kinh tế

 Tạp chí Khoa học 

Công nghệ và Thực 

phẩm 20 (1) (2020)

1048004 Trần Văn Hùng x

Thực trạng an ninh tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt 

Nam trong giai đoạn 2010-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai 

đoạn 2010-2017 mặc dù Việt Nam đã kiểm soát được các chỉ tiêu về an 

ninh tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại nhưng vẫn còn tiềm ẩn 

nhiều rủi ro nhất là trong các hoạt động tín dụng, mà cụ thể là tỷ lệ nợ xấu 

vẫn còn cao, hoạt động giám sát tài chính tiền tệ chưa hiệu quả nên chưa 

đóng góp nhiều cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn tài chính của toàn 

hệ thống. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng 

cường an ninh tài chính trong hoạt động ngân hàng.

x

33 Marketing

Difficulty is a 

possibility: turning 

service recovery into e-

WOM

Marketin

g

Journal of services 

marketing
1010006

Võ Thị Hương 

Giang

This study aims to identify the factors of service recovery strategy that 

affect customer satisfaction. In addition, this study aims to explore the 

relationship between consumer satisfaction with service recovery and 

electronic word of mouth (e-WOM) in the online context. The results 

show that explanation, effort, response speed, problem-solving and 

apology are the components predicting service recovery strategy. These 

factors have impacts on customer satisfaction with service recovery and 

also generate e-WOM about service recovery experiences. This study 

significantly contributes to not only practical insights but also the 

expansion of expectation confirmation theory and social exchange theory 

x

34 Kinh tế

CÁC YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN SỰ 

HÀI LÒNG CỦA DU 

KHÁCH ĐỐI VỚI 

CHẤT LƯỢNG DỊCH 

VỤ DU LỊCH TẠI 

HUYỆN KIÊN HẢI, 

TỈNH KIÊN GIANG

Du lịch

Tạp chí Kinh tế Châu Á 

- Thái Bình Dương - Số 

Cuối - Tháng 5/2021

1048004

PGS.TS. Huỳnh 

Quang Linh

NCS. Nguyễn 

Văn Phú

ThS. Nguyễn 

Phú Lộc

ThS. Võ Xuân 

Đức

ThS. Vũ Mạnh 

Cường

Huyện Kiên Hải là một huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm trong khu 

vực biển Tây Nam, có 23 hồn đảo lớn nhỏ, gồm 4 xã, diện tích tự nhiên 

gần 25 km2, dân số trên 20.000 người. Huyện có tiềm năng, lợi thế về 

cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch với nhiều đảo và bãi biển đẹp 

như: Hòn Dầu, Đỉnh Ma Thiên Lãnh, Bãi Bàng. Ngoài ra, huyện còn có 

các di tích văn hoá như: Lăng Ông Nam Hải, Đình Thân Nguyễn Trung 

Trực, Miếu Bà Cố chủ. Đây là những yếu tố thuận lợi để phát triển các 

loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vườn đồi, thể thao, du lịch tâm linh

x

35 QTKD

HÀNH VI MUA SẮM 

BỐC ĐỒNG TRÊN 

CÁC TRANG 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN 

TỬ TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

Kinh tế

Kinh tế và 

Dự báo 01010013 Lê Thị Liên x

Mua sắm bốc đồng xét góc độ nhà bán lẻ, đó là một chiến lược bắt buộc 

để tăng khối lượng bán hàng. Theo quan điểm đó, các nhà nghiên cứu đã 

xem xét hành vi mua hàng bốc đồng trong nhiều thập kỷ từ các khía cạnh 

khác nhau. Trong nghiên cứu này, tác giả khám phá và kiểm tra mối quan 

hệ các nhân tố thuộc nhóm tâm lý tác động đến hành vi mua sắm bốc 

đồng trên các sàn thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ 

trên lý thuyết về mua sắm bốc đồng, tác giả đề ra 5 nhân tố:  Đam mê vật 

chất, Hình ảnh bản thân, Tính cách cởi mở, Hướng ngoại và Tâm trạng. 

Để kiểm định 5 giả thuyết đặt ra, dữ liệu được được thu thập bằng cách 

phân phối trực tuyến bảng câu hỏi nghiên cứu cho 359 người tiêu dùng đã 

trải nghiệm mua sắm trên các sàn thương mại điện tử phổ biến ở tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy cả 5 nhân tố này đều có tác 

động tích cực đến việc mua sắm bốc đồng của người tiêu dùng, đặc biệt 

người tiêu dùng với tính cách Đam mê vật chất và mong muốn xây dựng 

Hình ảnh bản thân có khả năng cao trong mua sắm bốc đồng. Nghiên cứu 

này đã góp phần giải thích hành vi mua sắm bốc đồng ở khía cạnh tâm lý 

người tiêu dùng. Dựa vào kết quả nghiên cứu, các sàn thương mại điện tử 

có thể đề ra các chiến lược để thu hút người mua sắm.

x
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1
Quản trị, 

quản lý

Tác động của quản lý 

tri thức đến hiệu quả 

tổ chức trong các

doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt Nam

Hệ thống 

thông tin 

trong 

kinh 

doanh và 

quản lý

Tác động của quản lý 

tri thức đến hiệu quả tổ 

chức trong các 

DNNVV ở Việt 

Nam/Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Quốc gia 

2020 - Trường ĐH 

Kinh tế Tp. HCM - 

ISBN 978-604-922-922-

0

1007019

Phạm Anh 

Tuấn & Phạm 

Xuân Kiên

x

Vốn tri thức và rộng hơn là quản lý tri thức đang trở thành nhân tố chủ 

đạo để tạo nên những bước tiến thần kỳ cho mỗi doanh nghiệp nói riêng 

và cho quốc gia nói chung. Ở đó, các tri thức cần thiết cho sự thành công 

của một tổ chức được tạo ra, nắm giữ, chia sẻ và phát triển. Do đó, để 

thành công và đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp cần phải quản 

trị dựa vào tri thức. Quản lý tri thức được coi là một vấn đề cấp bách và 

quan trọng. Các tổ chức cần quản lý cơ sở tri thức của mình một cách 

hiệu quả nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh lâu dài. Nghiên cứu này nhằm 

mục đích xem xét các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa quản 

lý tri thức và hiệu quả tổ chức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt 

Nam. Kết quả chỉ ra rằng, quản lý tri thức là công cụ quan trọng để duy trì 

lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả tổ chức. Tổ chức nào quản lý tốt 

tài nguyên tri thức của mình, tổ chức đó sẽ có được lợi thế cạnh tranh và 

đảm bảo được sự phát triển bền vững. Cuối cùng, nghiên cứu cũng 

khuyến nghị các tổ chức cần xây dựng một chính sách quản lý tri thức sao 

cho có hiệu quả nhằm cải thiện hiệu quả tổ chức.

x

2
Quản trị, 

quản lý

Dự án nhà ở thương 

mại: Những điểm sáng 

pháp lý trong tháo gỡ 

nút thắt thủ tục

Kinh tế

KINH TẾ VÀ DỰ BÁO

http://kinhtevadubao.vn/

chi-tiet/230-18610-du-

an-nha-o-thuong-mai--

nhung-diem-sang-phap-

ly-trong-thao-go-nut-

that-thu-tuc.html

Nguyễn Văn 

Hùng
x

Tình trạng vướng mắc thủ tục trong các dự án nhà ở thương mại khiến 

hàng trăm dự án không thể tiếp tục triển khai, số lượng dự án mới được 

chấp thuận sụt giảm bất thường trong mấy năm gần đây. Thực tế này sẽ 

thay đổi mạnh mẽ khi hàng loạt văn bản luật, nghị định mới ra đời đã tháo 

gỡ được những nút thắt từ thực tiễn.

x

3

Tài chính 

- Ngân 

hàng

Tác động của đa dạng 

hóa đến rủi ro hệ thống 

của các công ty niêm 

yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp

Tạp chí Quản lý và 

Kinh tế Quốc tế, Số 

133|2020, ISSN 2615-

9848

01007035
Lê Trương 

Niệm
x

Nghiên cứu phân tích sự tác động của đa dạng hóa đến rủi ro hệ thống của 

công ty bằng quy trình 2 bước của Heckman, kết quả nghiên cứu cho thấy 

cả hai dạng đa dạng hóa là đa dạng hóa ngành kinh doanh và đa dạng hóa 

khu vực địa lý tác động cùng chiều lên rủi ro hệ thống và  mức độ đa dạng 

hóa càng cao rủi ro hệ thống càng lớn. Kết quả nghiên cứu ngụ ý rằng 

những lợi ích công ty hưởng không đủ bù đắp những thiệt hại phát sinh do 

đa dạng hóa. (lý giải này chưa giải thích được vì sao đa dạng hóa làm rủi 

ro hệ thống tăng, chỉ giải thích được việc rủi ro hệ thống của các DN VN 

trong thời gian qua tăng lên). Qui mô công ty và cơ cấu chi phí tác động 

cùng chiều đến rủi ro hệ thống, đòn bẩy tài chính và cơ hội tăng trưởng 

tác động ngược chiều lên rủi ro hệ thống.

x
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Tài chính 

- Ngân 

hàng

Building local tourism 

competitiveness model

Tourism 

and 

travel  

T&T

CIEMB 2020. The 3rd 

international 

conference on 

contemporary issues in 

economics, 

management and 

business on November 

18th - 19th, 2020, 

Hanoi- Vietnam. 

Finance Publishing 

House. 

01010032

Nguyen Nam 

Thang Huynh 

Thi Huong 

Thao Pham Thi 

Kim Anh

x

Firstly, analyzed, synthesized, compared and scientifically selected the 

elements with the most outstanding competitive attributes based on the 

theoretical foundation, the model of the competitiveness system model. 

Competition at all levels in the domestic and foreign tourism sector 

combined with expert method to establish a theoretical set of theoretical 

criteria for building an initial local tourism competitiveness model 

comprising 14 main elements and 70 ingredient factors. Then, used 

Cronbach's Alpha, EFA by SPSS, MLE used to CFA through the saturated 

model, estimation of regression coefficients, test hypotheses, test 

Bootstrap through SEM using AMOS to build an official local tourism 

competitiveness model comprising of 12 main factors and 32 composition 

factors in accordance with reality and practice. Final, research results 

show that local tourism competitiveness is influenced by separate 

constituent factors, but importantly, they are not independent from each 

other, they tend to reinforce each other and weak of this factor often 

negatively affects another factor, which is the novelty shown clearly in 

the position, order, importance, scientific significance and practical 

contributions of the 3 intermediate endogenous factors are total impact of 

tourism resources is 52%, total impact of tourism support is 26% and total 

impact of tourism awareness is 22%.

ISBN
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Tài chính 

- Ngân 

hàng

Simulation of the 

experience teaching 

method for finance 

market

Educatio

n and 

training 

E&T

Simulation of the 

experience teaching 

method for finance 

market

01010032

 Huynh Thi 

Huong Thao  

Nguyen Nam 

Thang Pham 

Thi Kim Anh 

Tran Phuoc

x

Research on experimental teaching method of David Kolb integrates the 

effective teaching method of Main University using Monte Carlo 

Simulation Model with the help of Oracle Crystal Ball to simulate 

teaching method experimental learning for the financial market according 

to output standards helps teachers, training institutions and policy makers 

have an analytical tool that predicts experimental teaching results, thereby 

adjusting the teaching method corresponding expectation to build an 

education and training strategy. Firstly, research on positive qualitative 

research by inheriting pre-existing teaching methods and results in theory 

combined with statistics in the form of values converted on a 10 point 

scale. Depending

on the levels of the components listen, read, see, do, discuss, practice, 

teach. Next, do quantitative research by inputting statistics in the 

qualitative part into OCB for corresponding teaching results. then using 

David Kolb's teaching method to apply teaching financial market subjects 

at the university level for real results and finally from the built model, the 

instructor can assign the teaching results according to the output standards 

in a corresponding range. probability will happen, the reverse running 

model shows how teachers need to teach corresponding to each level of 

training as well as the capacity of the learner\
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Tài chính 

- Ngân 

hàng

Mối quan hệ giữa sự 

suy kiệt cảm xúc, khả 

năng thích nghi và sự 

gắn kết của nhân viên 

người việt trong các 

công ty đa quốc gia 

trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh  

Kinh tế

Tạp chí khoa học Đại 

Học Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh- Tiếng việt số 

15(8)2020.ISSN:  1859 - 

 3453 

01007042
Trần Thị Lệ 

Hiền
x

Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa sự suy kiệt 

cảm xúc (emotional exhaustion - EE), khả năng thích nghi (adaptability - 

AD) và sự gắn kết của nhân viên người Việt trong các công ty đa quốc gia 

trên địa bàn Tp. HCM về mặt tình cảm (affective commitment - AC), lợi 

ích (continuance commitment - CC) và đạo đức (normative commitment - 

NC). Sau khi khảo sát 212 mẫu, dữ liệu thu thập sẽ được xử lý bằng phần 

mềm SPSS 25.0 và AMOS 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự suy kiệt 

cảm xúc có ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên vì tình cảm và lợi 

ích. Sự thích nghi của nhân viên sẽ có ảnh hưởng đến sự gắn kết về mặt 

đạo đức

x

01007029
Ths. Nguyễn 

Thị Hường
x

01007045
PGS.TS Trần 

Phước

ThS. Tăng Thị 

Thanh Thủy
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- Ngân 

hàng

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến thiết lập bộ phận 

kiểm toán nội bộ trong 

các công ty cổ phần 

đại chúng tại Việt Nam

Kế toán - 

Kiểm 

toán

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo/ ISSN 0866-7120

Sử dụng phương pháp định tính để đưa ra mô hình  và sử dụng phương 

pháp định lượng để kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến thiết 

lập bộ phận kiểm toán nội bộ trong các công ty cổ phần đại chúng tại Việt 

Nam

x



10 Kế toán

The necessity to 

changeaccounting 

method standard 

output in the digital 

age - 

Sự cần thiết thay đổi 

phương pháp dạy kế 

toán theo chuẩn đầu ra 

trong thời đại công 

nghệ số

Kế toán - 

kiểm toán

Tạp chí Công thương 

Số 17 - tháng 7/2020
01007011

Nguyễn Thị 

Thu Hằng
x

In the current digital era, Vietnam as well as many countries around the 

world are facing the great challenge of the shortage of highly qualified, 

professional and skilled workers. Managers and enterprises require their 

staff in general and accountants in particular  to having high professional 

qualifications in order to provide accurate and timely information for 

making business decisions. Accountants are also required to be able to 

apply technological  advances in accounting works. Therefore, it is 

important to build output srandard – based accounting training programs. 

Knowledge, skills, autonomy and responsibility are important criteria for 

these training programs and the training methods have to be adjusted to 

fulfil these criteria. This article presents the need to changes in the 

accounting training method amid the digital era. 

Keywords: Accounting training, digital era, output standards.
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11 Kế toán

Kế toán trích lập dự 

phòng theo Thông tư 

48/2019/TT-BTC

Kế toán
Tạp chí Kế toán & 

kiểm toán
01007004

Trần Thị Ngọc 

Cẩm
x

Bài viết đề cập nội dung trích lập và xử lý dự phòng khi xác định chi phí 

hợp lý cho nghĩa vụ thuế tại DN
x

12 Kinh tế

Nghiên cứu các thuật 

toán học máy với ứng 

dụng mô hình Arch và 

Garch dự báo lợi suất 

cổ phiếu VNM trên thị 

trường chứng khoán 

Việt Nam.

Kinh tế 

và dự báo

Tạp chí kinh tế và dự 

báo 

số 12 tháng 04/2021 

(765)

01007003
Phạm Thị Kim 

Ánh
x

Dùng các thuật toán học máy với ứng dụng mô hình toán, mô hình nghiên 

cứu định lượng hiện đại để dự báo lãi suất, tỷ giá, giá cổ phiếu là xu 

hướng ngày càng được nhiều người lựa chọn. 

Bài viết dựa trên dữ liệu thu thập là giá đóng cửa cổ phiếu VNM của công 

ty sữa Việt Nam theo ngày từ 31/08/2016 đến ngày 14/09/2020, bao gồm 

989 quan sát nhằm đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và lợi suất 

ngày. Từ đó sử dụng mô hình Arch và Garch để dự báo lợi suất cổ phiếu 

VNM. Chuỗi lợi suất theo ngày VNM tuân theo quy luật phân phối chuẩn 

và có tính dừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình Garch phù hợp dự 

báo tỷ suất cảu cổ phiếu VNM. Những biến động trong quá khứ của thị 

trường có thể được lặp lại trong hiện tại. Nghiên cứu góp phần cung cấp 

một phương pháp quan trọng trong việc quyết định phân bổ tài sản, quản 

lý rủi ro và quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư quan tâm.

x

13 Kinh tế

Tác động của dịch 

covid-19 đến thị 

trường trái phiếu 

doanh nghiệp

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc gia do Học 

Viện Tài Chính tổ chức

1007046
Nguyễn Văn 

Tuấn
x

Đến thời điểm hiện nay có thể khẳng định, Việt Nam đã thành công lớn 

trong không chế dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên những tác động của dịch 

bệnh Covid-19 đến nhiều lĩnh vực kinh tế thì còn sâu rộng và kéo dài. Bài 

viết tập trung phân tích và đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến 

lĩnh vực phát hành trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay, với số liệu minh chứng dựa trên thông tin công bố của SSC, SSI, 

Bộ Tài chính, đưa ra khuyến nghị theo mục tiêu đề ra

ISBN 

978-

604-79-

2447-9

x

14 Kinh tế

Quan điểm về báo cáo 

tích hợp và khả năng 

áp dụng tại Việt Nam

Kế toán
Tạp chí Phát triển & 

Hội nhập
1007034

Nguyễn Thị 

Phước Như
x

Báo cáo tích hợp (IR) trình bày súc tích về các chiến lược, cách quản trị , 

hiệu quả kinh doanh và triển vọng của một tổ chức đặt trong bối cảnh 

kinh tế, văn hóa, xã hội để tạo ra các giá trị ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn. IR không chỉ là tổng hợp của báo cáo tài chính truyền thống và báo 

cáo xã hội/báo cáo bền vững mà nó còn nhiều thông tin phi tài chính khác 

làm tăng danh tiếng và hình ảnh của công ty. Mặc dù còn nhiều tranh 

luận, song các công ty niêm yết trên thế giới đang có xu hướng sử dụng 

IR ngày càng tăng. Tại VN, các nghiên cứu về IR  cũng không nhiều. Vì 

vậy, bài báo này nghiên cứu các quan điểm ủng hộ cũng như chỉ trích việc 

sử dụng IR trên thế giới và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp ở VN.

x
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Thu nhập ngoài lãi và 

hiệu quả tài chính của 

các ngân hàng thương 

mại Việt Nam

Tài 

chính-

tiền tệ

Tạp chí Thị trường Tài 

chính Tiền tệ
01007049

Ngô Minh 

Phương

Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 

254/QĐ-TTg năm 2012 và Quyết định số 986/QĐ-TTg năm 2018 về chiến 

lược phát triển ngành Ngân hàng có nội dung liên quan đến đa dạng hoá 

thu nhập là từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh của các ngân 

hàng theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng 

thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng. Khi thực hiện đa dạng hoá các 

loại hình dịch vụ, mở rộng các hoạt động kinh doanh ngoài lãi thì ngân 

hàng sẽ sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ của 

mỗi ngân hàng, do vậy sẽ giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động, tăng lợi 

nhuận tối đa cho ngân hàng. Mục tiêu của bài viết nêu ra thực trạng thu 

nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt 

Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm đa dạng hoá các hoạt động kinh 

doanh ngoài lãi để nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương 

mại Việt Nam.

x

16

Tác động của thu nhập 

ngoài lãi đến khả năng 

sinh lời của các ngân 

hàng thương mại Việt 

Nam

Ngân 

hàng

Tạp chí Khoa học và 

Đào tạo Ngân hàng
01007049

Ngô Minh 

Phương

Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) theo Quyết định 

số 254/QĐ- TTg năm 2012 và Quyết định số 986/QĐ-TTg năm 2018 về 

Chiến lược phát triển Ngành Ngân hàng có nội dung liên quan đến đa 

dạng hóa thu nhập là từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh của các 

ngân hàng theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và 

tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tức dịch vụ ngoài lãi. Bài 

viết này nhằm nghiên cứu tác động của thu nhập các dịch vụ ngoài lãi đến 

khả năng sinh lợi của ngân hàng với các chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên 

tổng tài sản bình quân (ROAA); lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 

bình quân (ROEA); thu nhập lãi cận biên (NIM) qua mô hình hồi quy 

Pooled OLS, FEM, REM, GMM. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập 

ngoài lãi có tác động cùng chiều đến ROAA, ROEA nhưng tác động 

ngược chiều đến NIM, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đa dạng hóa các hoạt 

động kinh doanh ngoài lãi để nâng cao khả năng sinh lợi của các ngân 

hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.

x
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Mối quan hệ giữa 

chính sách cổ tức đến 

hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của các 

doanh nghiệp Hàng 

Không Việt Nam

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng- 

Bảo hiểm

Tạp chí công thương 01007040
Trần Thị Thanh 

Phương

Chính sách cổ tức thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa chính sách đầu tư và 

chính sách tài trợ của một doanh nghiệp. Thông qua phương pháp nghiên 

cứu lịch sử, thu thập số liệu, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến 

tính, kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô công ty, tăng trưởng doanh thu 

và tỷ lệ chi trả cổ tức có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh 

doanh và tỷ lệ đòn bẩy tài chính có tác động ngược lại đối với doanh 

nghiệp hàng không Việt Nam

x
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Mối quan hệ giữa 

chính sách cổ tức đến 

hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của các 

doanh nghiệp Hàng 

Không Việt Nam

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng- 

Bảo hiểm

Tạp chí công thương 01007030 Bùi Nguyên Khá x

Chính sách cổ tức thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa chính sách đầu tư và 

chính sách tài trợ của một doanh nghiệp. Thông qua phương pháp nghiên 

cứu lịch sử, thu thập số liệu, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến 

tính, kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô công ty, tăng trưởng doanh thu 

và tỷ lệ chi trả cổ tức có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh 

doanh và tỷ lệ đòn bẩy tài chính có tác động ngược lại đối với doanh 

nghiệp hàng không Việt Nam

x

01007032
Nguyễn Nam 

Thắng
x

CIEMB 2020. The 3rd 

international 

conference on 

contemporary issues in 

economics, 

management and 

business on November 

18th - 19th, 2020, 

Hanoi- Vietnam. 

Finance Publishing 

House. 

Firstly, analyzed, synthesized, compared and scientifically selected the 

elements with the most outstanding competitive attributes based on the 

theoretical foundation, the model of the competitiveness system model. 

Competition at all levels in the domestic and foreign tourism sector 

combined with expert method to establish a theoretical set of theoretical 

criteria for building an initial local tourism competitiveness model 

comprising 14 main elements and 70 ingredient factors. Then, used 

Cronbach's Alpha, EFA by SPSS, MLE used to CFA through the saturated 

model, estimation of regression coefficients, test hypotheses, test 

Bootstrap through SEM using AMOS to build an official local tourism 

competitiveness model comprising of 12 main factors and 32 composition 

factors in accordance with reality and practice. Final, research results 

show that local tourism competitiveness is influenced by separate 

constituent factors, but importantly, they are not independent from each 

other, they tend to reinforce each other and weak of this factor often 

negatively affects another factor, which is the novelty shown clearly in 

the position, order, importance, scientific significance and practical 

contributions of the 3 intermediate endogenous factors are total impact of 

tourism resources is 52%, total impact of tourism support is 26% and total 

impact of tourism awareness is 22%.

x19
Economic

s

Building local tourism 

competitiveness model

Tourism 

and 

travel  

T&T



01007013
Huỳnh Thị 

Hương Thảo

01007003
Phạm Thị Kim 

Ánh

01007013
Huỳnh Thị 

Hương Thảo
x

01007032
Nguyễn Nam 

Thắng

01007003
Phạm Thị Kim 

Ánh

01007045 Trần Phước

CIEMB 2020. The 3rd 

international 

conference on 

contemporary issues in 

economics, 

management and 

business on November 

18th - 19th, 2020, 

Hanoi- Vietnam. 

Finance Publishing 

House. 

20
Economic

s

Simulation of the 

experience teaching 

method for finance 

market

Educatio

n and 

training 

E&T

ICFAA 2020. The 3rd 

international 

conference on Finance, 

Accounting and 

Auditing, Hanoi- 

Vietnam. 

Research on experimental teaching method of David Kolb integrates the 

effective teaching method of Main University using Monte Carlo 

Simulation Model with the help of Oracle Crystal Ball to simulate 

teaching method experimental learning for the financial market according 

to output standards helps teachers, training institutions and policy makers 

have an analytical tool that predicts experimental teaching results, thereby 

adjusting the teaching method corresponding expectation to build an 

education and training strategy. Firstly, research on positive qualitative 

research by inheriting pre-existing teaching methods and results in theory 

combined with statistics in the form of values converted on a 10 point 

scale. Depending on the levels of the components listen, read, see, do, 

discuss, practice, teach. Next, do quantitative research by inputting 

statistics in the qualitative part into OCB for corresponding teaching 

results. then using David Kolb's teaching method to apply teaching 

financial market subjects at the university level for real results and finally 

from the built model, the instructor can assign the teaching results 

according to the output standards in a corresponding range. probability 

will happen, the reverse running model shows how teachers need to teach 

corresponding to each level of training as well as the capacity of the 

learner.

x

Firstly, analyzed, synthesized, compared and scientifically selected the 

elements with the most outstanding competitive attributes based on the 

theoretical foundation, the model of the competitiveness system model. 

Competition at all levels in the domestic and foreign tourism sector 

combined with expert method to establish a theoretical set of theoretical 

criteria for building an initial local tourism competitiveness model 

comprising 14 main elements and 70 ingredient factors. Then, used 

Cronbach's Alpha, EFA by SPSS, MLE used to CFA through the saturated 

model, estimation of regression coefficients, test hypotheses, test 

Bootstrap through SEM using AMOS to build an official local tourism 

competitiveness model comprising of 12 main factors and 32 composition 

factors in accordance with reality and practice. Final, research results 

show that local tourism competitiveness is influenced by separate 

constituent factors, but importantly, they are not independent from each 

other, they tend to reinforce each other and weak of this factor often 

negatively affects another factor, which is the novelty shown clearly in 

the position, order, importance, scientific significance and practical 

contributions of the 3 intermediate endogenous factors are total impact of 

tourism resources is 52%, total impact of tourism support is 26% and total 

impact of tourism awareness is 22%.
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Thị trường Tài chính 

Tiền tệ
01007013

Huỳnh Thị 

Hương Thảo
x

01007049
Ngô Minh 

Phương

01007013
Huỳnh Thị 

Hương Thảo
x

01007049
Ngô Minh 

Phương

01007003

Phạm Thị Kim 

Ánh

1

Công 

nghệ chế 

biến

thuỷ sản

Nghiên cứu sản

xuất chả cá không sử 

dụng phụ gia

Công 

nghệ

 chế biến 

thuỷ sản

Tạp chí Khoa

 học Công nghệ và 

Thực phẩm

1006004
Nguyễn Văn 

Hiếu
x

Chả cá là sản phẩm được nhiều người ưa thích ở Việt Nam và nhiều nước 

trên thế giới. Tuy nhiên hiện nay phần lớn các sản phẩm chả cá sử dụng 

chất phụ gia bổ sung vào làm tăng cường độ gel, điều đó ảnh hưởng đến 

người sử dụng. Nghiên cứu này nhằm tạo ra sản phẩm chả cá có cường độ 

gel hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo an toàn sức khỏe cho tiêu dùng. Đề tài đã 

khảo sát cá nục, cá trích, cá diêu hồng, cá sòng làm chả cá, sau đó kiểm 

tra cường độ gel, kết quả thu được nguyên liệu cá diêu hồng cho chả cá 

cường độ gel cao nhất, đạt 301,07 ± 0,22 (g.cm). Tiếp theo khảo sát ảnh 

hưởng thời gian, nhiệt độ xay nhuyễn thịt cá, thời gian quết đến cường độ 

gel chả cá, thấy rằng xay với thời gian 4 phút, ở nhiệt độ 10 ± 1 °C, sau đó 

quết 6 phút cho kết quả tốt nhất, cường độ gel chả cá đạt 310,84 ± 0,66 

(g.cm), độ dẻo loại A

x

2

Công 

nghệ 

thực phẩm

Xác định hàm 

lượng chế phẩm tạo 

màng sinh học để bảo 

quản quả quyết

Công 

nghệ 

thực 

phẩm - 

thuỷ sản

Hội thảo 

Quốc tế 2020 - An toàn 

vệ sinh thực phẩm 

trong chuỗi giá trị ở 

đòng bằng sông Cửu 

Long

1006004
Nguyễn Văn 

Hiếu

Quýt Lạng Sơn là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao; giàu hàm lượng 

đường, vitamin C, vitamin A và các chất khoáng. Mục đích của nghiên 

cứu này là xác định hàm lượng chế phẩm tạo màng sinh học phù hợp để 

bảo quản quả quýt Lạng Sơn. Thành phần của màng bảo quản gồm tanin 

kết hợp với chitosan và axit axetic theo tỷ lệ 20g tanin/160g 

chitosan/80ml axit axetic/8.000ml nước sạch, bảo quản cho 200kg quả 

quýt Lạng Sơn, từ đó làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình bảo 

quản. Kết quả cho thấy quả quýt Lạng Sơn bảo quản ở công thức CT-3 

với hàm lượng chế phẩm bảo quản 1,5% có tác dụng hạn chế sự biến đổi 

chỉ tiêu hóa sinh, vi sinh và tỷ lệ thối hỏng hiệu quả hơn các công thức thí 

nghiệm khác. Sau 6 tuần bảo quản, hàm lượng chất rắn hòa tan tăng lên 

11,29oBx; hàm lượng đường tổng số, vitamin C, protein tổng số, axit hữu 

cơ tổng số đều giảm và vi sinh vật tổng số tăng lên 1,8.101 CFU/g. So với 

quả quýt tươi trước khi đưa vào bảo quản thì sự biến đổi này là không 

lớn. Trong khi đó các quả quýt Lạng Sơn bảo quản ở các công thức khác 

đến tuần thứ 4 và thứ 6 đã bị thối hỏng hoàn toàn. Vì vậy chọn công thức 

CT-3 với hàm lượng chế phẩm bảo quản 1,5% để xây dựng quy trình bảo 

x

x21 Kinh tế

Thu nhập ngoãi lãi và 

hiệu quả tài chính của 

các ngân hàng thương 

mại Việt Nam

Ngân 

hàng

Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 

254/QĐ-TTg năm 2012 và Quyết định số 986/QĐ-TTg năm 2018 về chiến 

lược phát triển ngành ngân hàng có nội dung liên quan đến đa dạng hóa 

thu nhập là từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh của các ngân 

hàng theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng 

thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng. Khi thực hiện đa dạng hóa các 

loại hình dịch vụ, mở rộng các hoạt động kinh doanh ngoài lãi thì ngân 

hàng sẽ sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ của 

mỗi ngân hàng, do vậy sẽ giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động, tăng lợi 

nhuận tối đa cho ngân hàng. Mục tiêu của bài viết nêu ra thực trạng thu 

nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt 

Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm đa dạng hóa các hoạt động kinh 

doanh ngoài lãi để nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương 

mại Việt Nam.

12. KHOA:  THỦY SẢN

22 Kinh tế

Tác động của thu nhập 

ngoài lãi đến khả năng 

sinh lời của các ngân 

hàng thương mại Việt 

Nam

Ngân 

hàng

Tạp chí Khoa học và 

Đào tạo Ngân hàng

Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của thu nhập các dịch vụ ngoài lãi 

đến khả năng sinh lợi của ngân hàng với các chỉ tiêu: lợi nhuận sau thuế 

trên tổng tài sản bình quân (ROAA), lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở 

hữu bình quân (ROEA), thu nhập lãi cận biên (NIM) qua mô hình hồi quy 

Pooled OLS, FEM, REM, GMM. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập 

ngoài lãi có tác động cùng chiều đến ROAA, ROEA nhưng tác động 

ngược chiều đến NIM, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đa dạng hóa các hoạt 

động kinh doanh ngoài lãi để nâng cao khả năng sinh lợi của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam.

x
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Công 

nghệ chế 

biến

thuỷ sản

Khảo sát biến

 đổi hoá lý trong quá 

trình ủ chượp cá cơm’'

Công 

nghệ chế 

biến

thuỷ sản

Tạp chí Khoa

 học Công nghệ và 

Thực phẩm

1006004
Nguyễn Văn 

Hiếu
x

Cá cơm tươi trộn với muối theo tỷ lệ: cá/muối là 3/1 (w/w). Sau đó ủ lên 

men với thời gian 8 tháng. Kết quả xem xét sự biến đổi hàm lượng nitơ 

tổng, nitơ bazơ, pH và màu sắc của dung dịch tạo thành từ quá trình lên 

men cá, muối. Về hàm lượng nitơ tổng, tháng thứ 1 là  9,75± 0,71 mg/mL, 

tăng cho đến tháng thứ5, đạt 33,08 ± 0,81 mg/mL (p ≤ 0,05), từ thángthứ 

6 – 8 sự tăng giảm nitơ tổng không đáng kể (p > 0,05). Hàm lượng các 

nitơ bazơ bay hơi hình thành từ tháng thứ 1 – 5 tăng và đạt 156,61± 3,64 

mg/100 mL (p ≤ 0,05), từ tháng thứ6 – 8 tăng không đáng kể (p > 0,05). 

pH trong thời gian thí nghiệm pH luôn giảm, tháng thứ 1 pH  6,8± 0,04, 

đến tháng thứ8 pH  6,33± 0,01, sự giảm này có ý nghĩa (p ≤ 0,05). Màu 

sắc của dung dịch thu được khi lên men, theo thời gian chế biến màu sẽ 

0,11.Như vậy thời gian lên men phù hợp là 5 tháng, khi đó nitơ tổng đạt 

33,08 ± 0,81 mg/mL, nitơ bazơ bay hơi 156,61 ± 3,64 mg/100 mL, pH 

6,47± 0,03, màu nước mắm vàng nâu.

x

4 Thủy sản

Ảnh hưởng của thời 

gian thủy phân và loại 

enzyme đến quá trình 

thủy phân sụn cá mập 

(Carcharhinus 

dussumieri) bằng 

enzyme protease

Thủy sản

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, 

Bộ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, Số 382, 

Kỳ 7 (4.2020), pp. 96-

102 (ISSN 1859-4581)

1006012 Đinh Hữu Đông x

Trong nội dung bài báo này chúng tôi trình bày một phần kết quả nghiên 

cứu thủy phân sụn cá mập (Carcharhinus dussumieri) bằng enzyme 

protease. Kết quả nghiên cứu cho thấy các enzyme: neutrase, alcalase, 

flavourzyme, papain và hỗn hợp enzym alcalase - papain đều có khả năng 

thủy phân hỗn hợp sụn cá mập ở điều kiện pH tự nhiên, tỷ lệ enzyme bổ 

sung 0,2%, lượng nước bổ sung 100% và nhiệt độ thủy phân 500C. Trong 

điều kiện trên, hỗn hợp enzym alcalase - papain có khả năng thủy phân 

sụn cá mập tạo thành lượng protein hòa tan, peptid, acid amin, chodroitin 

sulphate cao hơn nhiều lần so với việc thủy phân sụn cá mập bằng 

enzyme protease khác đã thử nghiệm.

5 Thủy sản

Ảnh hưởng của tỷ lệ 

giữa enzyme alcalase 

và papain đến quá 

trình thủy phân sụn cá 

mập (carcharhinus 

dussumieri)

Thủy sản

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, 

Bộ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, Số 382, 

Kỳ 7 (4.2020), pp. 96-

102 (ISSN 1859-4581).

1006012 Đinh Hữu Đông x

Trong nội dung bài báo này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh 

hưởng của tỷ lệ giữa enzyme  alcalase và papain đến hàm lượng protein 

hòa tan, hàm lượng peptid, Naa, NNH3, chondroitin sulphate tạo thành 

trong quá trình thủy phân sụn cá mập (Carcharhinus dussumieri) bằng hỗn 

hợp enzyme alcalase-papain. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ enzyme 

alcalase/papain trong hỗn hợp enzyme alcalase-papain thích hợp cho quá 

trình thủy phân sụn cá mập là 60/40. Sau 10h thủy phân sụn cá mập bằng 

hỗn hợp enzyme alcalase-papain với nồng độ enzyme 0,2%, nhiệt độ thủy 

phân 500C, thủy phân ở pH tự nhiên (6,8), khối lượng mẫu 2kg và tỷ lệ 

nước bổ sung 2 lít, dịch thủy phân có hàm lượng protein hòa tan, peptid, 

Naa, chondroitin sulphate và NNH3 cao gấp 6,54 lần, 3,26 lần, 7,91 lần, 

78,17 lần và 1,25 lần so với ban đầu



6 Thủy sản

Ảnh hưởng của nồng 

độ enzyme và thời 

gian đến quá trình thủy 

phân sụn cá mập 

(Carcharhinus 

dussumieri)

Thủy sản

Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ thủy sản, 

Trường Đại học Nha 

Trang, Số 2.2020, pp. 

10-19 (ISSN 1859-2252)

1006012 Đinh Hữu Đông x

Bài báo này công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ enzyme 

đến quá trình thủy phân sụn cá mập (Carcharhinus dussumieri) bằng hỗn 

hợp enzyme alcalase-papain. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ 

enzyme và thời gian thủy phân có ảnh hưởng mạnh đến hàm lượng 

protein hòa tan, peptid, Naa, chondroitin sulphate và NNH3 tạo thành 

trong dịch thủy phân sụn cá mập bằng hỗn hợp enzyme alcalase-papain. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nồng độ hỗn hợp enzyme alcalase-

papain thích hợp cho quá trình thủy phân sụn cá mập là 0,3%. Sau 10h 

thủy phân sụn cá mập bằng hỗn hợp enzyme alcalase-papain với nồng độ 

enzyme 0,3%, nhiệt độ thủy phân 500C, thủy phân ở pH tự nhiên (6,8), 

khối lượng mẫu 2kg và tỷ lệ nước bổ sung 2 lít, dịch thủy phân có hàm 

lượng protein hòa tan, peptid, Naa, chondroitin sulphate và NNH3 cao 

gấp 7,06 lần, 3,68 lần, 9,01 lần, 83,42 lần và 1,27 lần so với ban đầu.

7 Thủy sản

Ảnh hưởng của một số 

thông số đến quá trình 

sấy phun dịch đạm 

thủy phân từ vi sụn cá 

mập (Carcharhinus 

dussumieri)

Thủy sản

Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ thủy sản, 

Trường Đại học Nha 

Trang, Số 3.2020, pp. 

10-22 (ISSN 1859-

2252).

1006012 Đinh Hữu Đông x

Trong nội dung bài báo này, chúng tôi trình bày một phần kết quả nghiên 

cứu sấy phun tạo bột đạm chứa chondroitin sulphate từ dịch thủy phân 

sụn cá mập bằng enzyme protease. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho 

thấy sụn cá mập tươi và dung dịch thủy phân từ sụn cá mập rất giầu năng 

lượng, khoáng chất, acid amin và chondrotin sulphate. Mặt khác, sụn cá 

mập tươi và dung dịch thủy phân từ sụn cá mập không chứa kim loại 

nặng. Nên sụn cá mập tươi và dịch thủy phân sụn cá mập rất thích hợp 

dùng làm thực phẩm và thực phẩm chức năng. Chúng tôi cũng xác định 

được các thông số thích hợp cho quá trình sấy phun tạo bột đạm chứa 

chondroitin sulphate từ dịch thủy phân sụn cá mập: chất mang là 

maltodextrin với tỷ lệ sử dụng 12%, nhiệt độ không khí buồng sấy là 

80oC, áp suất khí nén là 2,5 bar và tốc độ bơm nhập liệu là 12 mL/phút, 

hiệu suất thu hồi chondroitin sulphate và bột đạm tương ứng đạt 86,44% 

và 78,25%, bột đạm thu được có độ ẩm 4,27%.  

8 Thủy sản

Tối ưu hóa quá trình 

sấy phun dịch thủy 

phân sụn cá mập 

(Carcharhinus 

dussumieri).

Thủy sản

Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ thủy sản, 

Trường Đại học Nha 

Trang, Số 3.2020, pp. 

112-122 (ISSN 1859-

2252).

1006012 Đinh Hữu Đông x

Trong nội dung bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu 

hóa quá trình sấy phun  dịch thủy phân sụn cá mập bằng enzyme protease. 

Chúng tôi đã xác định được các thông số tối ưu cho quá trình sấy phun 

tạo bột đạm chứa chondroitin sulphate từ dịch thủy phân sụn cá mập: tỷ lệ 

maltodextrin bổ sung là 12%, nhiệt độ không khí buồng sấy là 800C và 

tốc độ bơm nhập liệu là 12 ml/phút. Quá trình sấy phun theo các thông số 

ở trên tạo thành bột đạm chứa chondroitin sulphate với hiệu suất đạt 

87,81%. Bột đạm sản xuất có hàm lượng nitơ tổng và hàm chondroitin 

sulphate tương ứng là 50,4mg/g và 203,1 mg/g

9 Thủy sản

Tối ưu hóa quá trình 

thủy phân sụn cá mập 

(Carcharhinus 

dussumieri) bằng hỗn 

hợp enzyme alcalase-

papain theo phương 

pháp mặt đáp ứng

Thủy sản

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, 

Bộ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, Kỳ 1 - 

Số 5.2021, pp 65-73 

(ISSN 1859-4581)2252).

1006012 Đinh Hữu Đông x

Trong nội dung bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu 

hóa quá trình thủy phân sụn cá mập (Carcharhinus dussumieri) bằng hỗn 

hợp enzyme alcalase-papain. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 

khoảng thông số biên thích hợp cho quá trình thủy phân sụn các mập bằng 

hỗn hợp enzyme alcalase - papain: khoảng nồng độ enzyme thích hợp là 

0,1% ÷0,5%, khoảng nhiệt độ thích hợp là 400C ÷ 600C và khoảng thời 

gian thích hợp là 16 ÷ 24 giờ. Kết quả tối ưu hóa đã xác định được các 

thông số tối ưu cho quá trình thủy phân sụn cá mập bằng hỗn hợp enzyme 

alcalase - papain: nồng độ enzyme là 0,3%, nhiệt độ thủy phân là 500C và 

thời gian thủy phân là 20 giờ. Kết quả thủy phân sụn cá mập với các thông 

số ở trên thu được dịch thủy phân với hiệu suất thu chondroitin sulphate 

đạt 96,97%.
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11 Thủy sản

Optimization of 

enzymatic hydrolysis 

of collagen from

yellowfin tuna skin 

(Thunnus albacares) 

by response surface

methodology and 

properties of 

hydrolyzed collagen

Công 

nghệ chế 

biến thủy 

sản

Journal of Food 

Processing and 

Preservation

01006011
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Bỉnh

Nguyễn Minh 

Xuân Hồng

Nguyễn Hoàng 

Nam Kha

Kha Chấn 

Tuyền

x

Response surface methodology was used to optimize hydrolysis 

conditions of collagen from yellowfin tuna skin (Thunnus albacares) for 

maximizing the degree of

hydrolysis (DH) and nitrogen recovery efficiency (NR). The results 

showed that the

optimum hydrolysis parameters were at 54.7°C and pH 8 with 0.034 AU/g 

alcalase concentration for 5.2 hr. The predicted DH and NR under 

optimal conditions

were validated and confirmed as 24.51% and 96.35%, respectively. The 

obtained

collagen hydrolysate (CH) was rich in proline, glycine, methionine, and 

hydroxyproline residues. The antioxidation and antifreezing activity of 

CH were identified as 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical activity (IC50 

77.04 µg/ml), and hydroxyl radical activity (IC50 36.59 µg/ml). It also 

exhibited antifreezing property and had the inhibition rate of peroxide 

value of oil up to 73.53%. The results suggested that CH from yellowfin 

tuna skin could be used in the production of functional food products or 

other related industries.

x

12 Thủy sản

Nghiên cứu trích ly 

astaxanthin từ phế liệu 

vỏ cua biển (scylla 

paramamosain) bằng 

dầu hướng dương.

Khoa 

học công 

nghệ

Phát triển Khoa học và 

Công nghệ ISSN 2354-

1105

1006005
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài
x

Astaxanthin là chất màu thuộc nhóm carotenoid có hoạt tính kháng oxi 

hóa mạnh cùng một số chức năng sinh học quan trọng. Trong quá trình 

sản xuất chitin/chitosan từ vỏ cua, chúng ta có thể tách chiết và thu nhận 

astaxanthin có giá trị sử dụng cao, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. Nghiên cứu này nhằm xác định nhiệt độ, thời gian và tỷ lệ dung 

môi chiết astaxanthin thích hợp. Vỏ cua được ngâm chiết bằng dầu hướng 

dương với tỷ lệ dầu hướng dương/ vỏ cua là (1/1-5/1), ngâm chiết ở (60-

100oC), trong (1-5 giờ). Hàm lượng astaxanthin cao nhất thu được là 

147,58µg/ml với tỷ lệ dầu hướng dương/ vỏ cua là 3/1, nhiệt độ 90oC và 

ngâm trong thời gian 5 giờ.

x x

10 Thủy sản

Optimization of 

Treatment Conditions 

for Non-collagen 

Removal

from Yellowfin Tuna 

Skin (Thunnus 

albacares)

Công 

nghệ chế 

biến thủy 

sản

Chiang Mai University 

Journal Of Natural 

Sciences

Yellowfin tuna skin (Thunnus albacares), a by-product from the

processing of tuna fillet, can be used as raw material for collagen 

production.

The removal of non-collagen composition in fish skin is a very important 

step

in the extraction process of collagen. The optimization of treatment 

conditions

for non-collagen removal by alkaline treatment was carried out using 

response

surface methodology. The optimal sodium solution concentration, ratio of

solution to yellowfin tuna skin and treatment time were found and 

validated to

be 0.93N, 5:1 (v/w) and 28 hours, respectively. Under such conditions, the 

ratio

of hydroxyproline/protein in the obtained collagen was 9.86% whilst the

remaining fat content was 5.6% (dry basis). The conversion factor 

between

hydroxyproline and collagen of yellowfin tuna (k) was 9.3.

x



13 Thủy sản

Nghiên cứu tối ưu hóa 

công nghệ sấy tôm sú

 bằng phương pháp sấy 

phối hợp bơm nhiệt 

kết hợp bức xạ hồng 

ngoại

Chế biến

 thực 

phẩm

Nhà Xuất bản 

Đại học Cần Thơ

 Lê Thị Hồng 

Ánh

 Hoàng Thái Hà 

Đặng Xuân 

Cường

 Nguyễn Thị 

Thảo Minh

Bài báo trình bày tối ưu hóa công đoạn sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng 

ngoại với các yếu tố: Nồng độ sorbitol (X1), nhiệt độ sấy (X2) và tốc độ 

không khí trong buồng sấy(X3). Kết quả nghiên cứu đã xác định được 

điều kiện tối ưu cho quá trình sấy tôm sú: nhiệt độ sấy 54,500C; tốc độ 

không khí 1,2 m/s; và nồng độ sorbitol 8,30%, xác định được phương 

trình tối ưu cho quá trình sấy:  Thời gian sấy sản phẩm: Y1= 11,03 + 

0,48* X1- 0,13 X2- 1,53* X3 - 0,004* X1* X2 - 0,08* X1* X3+ 0,03* 

X2* X3 . Thời gian sấy tôm khô ngắn 5,38 giờ, tiết kiệm chi phí năng 

lượng, tôm khô có chất lượng vượt trội, khả năng tái hydrat hóa tốt hơn 

hẳn so với các phương pháp làm khô thông thường (sấy không khí nóng, 

phơi nắng,).

Từ khóa: tôm sú,  sấy lạnh, bức xạ hồng ngoại, tôm sú khô

x

14 Thủy sản

Nghiên cứu tối ưu hóa 

công nghệ sấy cá sặc 

bằng phương pháp sấy 

phối hợp bơm nhiệt 

kết hợp bức xạ hồng 

ngoại

Chế biến

 thực 

phẩm

Tạp chí Khoa học trẻ 

Tp.HCM

Lê Thị Hồng 

Ánh

 Dương Hồng 

Quân

 Nguyễn Thị 

Phượng

 Đặng Xuân 

Cường

Nguyễn Thị 

Thảo Minh

 Hoàng Thái Hà

Bài báo trình bày về điều kiện sấy bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại 

trên đối tượng cá sặc dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của 

Box-Wilson. Kết quả cho thấy mô hình toán học Y= 7,11 - 0,05X1 -

0,49X2 + 0,75X3- 0,7 X1X2 - 0,8 X1X3+ 0,07X2X3,  thể hiện mối tương 

quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động (nồng độ sorbitol 

(X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó vận tốc gió (X2) ảnh 

hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện sấy 

tối ưu là sorbitol 10,6%, nhiệt độ sấy 53oC, tốc độ gió 2,1m/s, và thời 

gian sấy là 7,57 giờ. Cá sặc khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng cảm 

quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các phương 

pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời. Kết quả là cơ sở khoa học cho 

việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy này trong sản xuất.

Từ khóa: cá sặc, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson

x

15 Thủy sản

Nghiên cứu tối ưu hóa 

công nghệ sấy cá Lóc 

bằng phương pháp sấy 

phối hợp bơm nhiệt 

kết hợp bức xạ hồng 

ngoại

Chế biến

 thực 

phẩm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 
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Bài báo trình bày về điều kiện sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp bơm nhiệt 

trên đối tượng cá lóc dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của 

Box-Wilson. Kết quả cho thấy, mô hình toán học Y = 8,92 + 0,44* X1- 

0,53* X2- 0,48*X3- 0,098* X1X2- 0,39* X1X3 + 0,126* X2X3   thể hiện 

mối tương quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động: nồng độ 

sorbitol (X1), nhiệt độ sấy (X2) và tốc độ gió (X3), trong đó nhiệt độ sấy 

ảnh hưởng đến thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện 

sấy tối ưu là sorbitol 2,5%, nhiệt độ sấy 57,5oC, tốc độ gió 1,6 m/s, và 

thời gian sấy là 8,27h. Cá lóc khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng 

cảm quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các 

phương pháp sấy không khí và sấy dưới ánh sáng mặt trời. Kết quả là cơ 

sở khoa học cho việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy 

này trong sản xuất.

Từ khóa: Box-Wilson, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, cá lóc, sấy.

Chỉ số phân loại: 4.5
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Bài báo trình bày về điều kiện sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp bơm nhiệt 

trên đối tượng cá đù dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của 

Box-Wilson. Kết quả cho thấy mô hình toán học Y = 5,50 + 0,29X1 + 

0,56X2 + 0,07X3- 0,5 X1X2 – 0,34X1X3 + 0,39X2X3 thể hiện mối tương 

quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động (nồng độ sorbitol 

(X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó nhiệt độ sấy (X2) 

ảnh hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện 

sấy tối ưu là sorbitol 12%, nhiệt độ sấy 58,5oC, tốc độ gió 1.84m/s, và 

thời gian sấy là 5,83 giờ. Cá đù khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng 

cảm quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các 

phương pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời. Kết quả là cơ sở khoa 

học cho việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy này trong 

sản xuất.

Từ khóa: cá đù, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson
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Bài báo tập trung về tối ưu hóa điều kiện sấy mực ống thu mua ở cảng cá 

Nha Trang bằng công nghệ bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại theo mô 

hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của Box-Wilson dựa trên hàm mục 

tiêu thời gian sấy. Các chỉ tiêu cảm quan, vật lý (khả năng tái hydrat, tạp 

chất, hoạt độ nước), hóa học (nitơ và protein tổng số), và vi sinh vật 

(Tổng số vi sinh vật hiếu khí, E. coli, Coliforms, Samonella, V. cholerae, 

S. aureus) được đánh giá trên mực sấy bằng 03 phương pháp khác nhau 

(công nghệ bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại, công nghệ bơm nhiệt 

và sấy dưới mặt trời). Thực nghiệm chỉ ra phương trình Y= 

4,1+0,34*X1+0,4*X2- 0,29*X3- 0,1* X1*X2 – 0,73* X1* X3+ 0,53* 

X2* X3 thể hiện mối tương quan giữa thời gian sấy (Y, giờ) và các nhân 

tố tác động (nồng độ sorbitol (X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), 

trong đó nhiệt độ sấy (X2) ảnh hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với 

các yếu tố khác. Điều kiện sấy tối ưu là sorbitol 5,1%, nhiệt độ sấy 56oC, 

tốc độ gió 1,5 m/s, và thời gian sấy là 4,15 giờ. Mực ống khô đã sấy ở 

điều kiện tối ưu đạt chất lượng cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm 

cao hơn so với các phương pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời.

Từ khóa: mực ống, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson
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The extraction condition, physic-chemistry characterization, and 

antioxidant activity of pectin from cactus Opuntia dillenii found 

commonly growing in the Ninh Thuan coast, Vietnam, were studied. The 

extraction conditions of antioxidant pectin content, such as temperature, 

time, cactus-to-solvent ratio, solvent pH, and extraction numbers, were 

surveyed. A correlation between pectin content and antioxidant activities, 

physic-chemistry characterization such as FTIR spectra, sugar 

composition, viscosity, solubility ability, and esterification degree of 

antioxidant pectin were also analyzed. The results showed that the 

extraction condition strongly affected (p < 0.05) and close correlation (R2 

> 0.9) on pectin content and antioxidant activities. The pectin content and 

the antioxidant activities got the highest value at the condition (pH 4, the 

solvent/material of 6/1 (v/w), the extracting time of 90 min, and 

extracting temperature of 90 ºC). Glucuronic and galacturonic acid of 

antioxidant pectin occurred from 20.920 min to 21.765 min and 20.915 

min to 21.779 min, respectively. Pectin possessed an esterification degree 

of 62.38 ± 0.94 %, viscosity of 0.893 ± 0.051 Pa.s, and fully solubility in 

90 ºC. They fully dispersed into hot water and formed gelation in cold 

water. Antioxidant pectin of cactus Opuntia dillenii grown in the Ninh 

Thuan coast is useful for application into the foods industry.

Keywords: Antioxidants, Cactus, Extraction, Infrared-freeze drying, 

Opuntia dillenii, Pectin, Vietnam
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This study aims to evaluate the effects of different drying methods on the 

physical properties, total phenolic content, total flavonoid content, and 

antioxidant activity of extracts from Moringa oliefera L. (MO) leaf waste. 

The effects of two drying techniques, namely, sun drying (A1) and tray 

drying (A2), on the physical and antioxidant properties of the extracts 

obtained using three extracting solvents, i.e., water (b1), ethanol (b2), and 

ethyl acetate (b3), were investigated. These extracts were analyzed for 

their physicochemical and antioxidant properties. The antioxidant 

properties were determined with the Folin Ciocalteau, aluminum chloride, 

and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assays. Fourier transform 

infrared spectrophotometry (FTIR) was used to identify functional groups 

in the active compounds. It was found that the physical properties of the 

MO extract, including yield, pH, total solids, and color, showed 

significant differences for the two drying methods (p < 0.05). The b3 

extract had the highest value for total phenolic contents, total flavonoid 

contents, and antioxidant activities, followed by b2 and b1, respectively, 

for both the sun drying and tray drying methods. There was a significant 

correlation between the total phenolic and flavonoid contents and 

antioxidant activity (IC50). This study reveals that waste material from 

MO leaves could be utilized as an antioxidant agent, which is expected to 

reduce environmental pollution from the MO processing industry. View 

Full-Text

Keywords: antioxidant properties; Moringa oleifera; physicochemical 

properties; tray drying
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Kappaphycus alverazii is commonly cultured in Vietnam and mainly 

contains carrageenan that is useful in food, beverages, functional food, 

and pharmaceuticals. The study focused on the evaluation for the semi-

chronic toxicity of carrageenan on guinea pig (Cavia porcellus) for 42 

days, inside, 21 first days (experiment), and 21 next days (recovery). 

Carrageenan extracting from Kappaphycus alverazii by the enzyme-

assisted method and the purification of carrageenan by using 96 % 

ethanol. Mice were observed on clinical, weighed, evaluated on the 

chemical composition of urine and blood, and sliced cells (liver, kidney, 

and spleen). The results showed that carrageenan extracting by the 

enzyme-assisted method and purifying by 96 % ethanol was non-toxicity. 

Carrageenan did not impact the liver, kidney, and spleen of experimental 

mice, exhibited on the microscopy figure. The fresh weight of the liver, 

kidney, and spleen increased according to adulthood time, suitable for the 

weighing increase of mice. The chemical composition of urine and blood 

was a non-significant difference between mice groups drinking 

carrageenan and the control group, except for mononuclear leukocyte (M) 

(MPV) (p<0.05).
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Euphorbia tirucalli is a medicine plant possessing many bioactive 

properties. This paper

focused on phytochemical screening (alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, 

and anthraquinone), quan_x0002_tification of polyphenol and flavonoids, 

and activating evaluation of antioxidants and antimicrobial

properties against Xanthomonas axonopodis of different extracts from 

Euphorbia tirucalli grown in Binh Thuan, Vietnam. The best activity 

fraction was used for purification and determining bioactive ingredients. 

The results showed that the phytochemical study revealed the presence of 

alkaloids, flavonoids, tannins, and terpenoids in the ethyl acetate fraction. 

Saponin and anthraquinone did

not present in all extracts. The content of polyphenol and flavonoid of 

Euphorbia tirucalli stem was in the range of 16.65–106.32 mg EqAG/g 

and 97.97–450.83 µg QE/g. The ethyl acetate fraction showed higher 

amounts of polyphenol and flavonoids and antimicrobial activity against 

X. axonopodis than other fractions. The antioxidant (SC50) activity of 

Euphorbia tirucalli stem was in the range of 12.91 ± 0.70 and 528.33 ± 

25.15 µg/mL. At concentrations of 5.0 and 7.5 mg/mL, the diameter of 

inhibition of the ethyl acetate fraction was 14.33 ± 0.76 mm and 17.87 ± 

0.57 mm, respectively. The MIC (minimum inhibitory concentration) was 

0.156 mg/mL. Scopoletin, gallic acid, and piperic acid got MICs 

corresponding to 78, 312, and 312 µg/mL, respectively. Scopoletin, gallic 

acid, and piperic

acid were found in the ethyl acetate fraction of Euphorbia tirucalli and 
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Kappaphycus alverazii is commonly cultured in Vietnam and mainly 

contains carrageenan that is useful in food, beverages, functional food, 

and pharmaceuticals. The study focused on the evaluation for the semi-

chronic toxicity of carrageenan on guinea pig (Cavia porcellus) for 42 

days, inside, 21 first days (experiment), and 21 next days (recovery). 

Carrageenan extracting from Kappaphycus alverazii by the enzyme-

assisted method and the purification of carrageenan by using 96 % 

ethanol. Mice were observed on clinical, weighed, evaluated on the 

chemical composition of urine and blood, and sliced cells (liver, kidney, 

and spleen). The results showed that carrageenan extracting by the 

enzyme-assisted method and purifying by 96 % ethanol was non-toxicity. 

Carrageenan did not impact the liver, kidney, and spleen of experimental 

mice, exhibited on the microscopy figure. The fresh weight of the liver, 

kidney, and spleen increased according to adulthood time, suitable for the 

weighing increase of mice. The chemical composition of urine and blood 

was a non-significant difference between mice groups drinking 

carrageenan and the control group, except for mononuclear leukocyte (M) 

(MPV) (p<0.05).
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Khô cá dứa là đặc sản nổi tiếng được ưa chuộng của địa phương và là một 

trong sáu sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng đã được Tp. Hồ Chí 

Minh xác định để phát triển. Chitosan là một polysaccharide được sản 

xuất từ phụ phẩm thủy sản với nhiều tính chất vật lý, hóa học và sinh học 

như khả năng kháng khuẩn, khả năng tạo màng bao có độ thoáng 

khí.Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xác định 2 yếu tố ảnh 

hưởng của thời gian và nhiệt độ ngâm chitosan đến khả năng chống oxy 

hóa trong bảo quản khô cá dứa. Kết quả nghiên cứu xác định được thời 

gian ngâm chitosan thích hợp là 25 phút với nhiệt độ ngâm chitosan 350C 

có khả năng chống oxy hóa tốt nhất. Chất lượng khô cá dứa ổn định trong 

suốt thời gian bảo quản 3 tháng với độ ẩm 19÷20% trong bao bì hút chân 

không ở nhiệt độ bình thường.
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Bài báo trình bày về điều kiện sấy bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại 

trên đối tượng cá sặc dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của 

Box-Wilson. Kết quả cho thấy mô hình toán học Y= 7,11 - 0,05X1 -

0,49X2 + 0,75X3- 0,7 X1X2 - 0,8 X1X3+ 0,07X2X3,  thể hiện mối tương 

quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động (nồng độ sorbitol 

(X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó vận tốc gió (X2) ảnh 

hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện sấy 

tối ưu là sorbitol 10,6%, nhiệt độ sấy 53oC, tốc độ gió 2,1m/s, và thời 

gian sấy là 7,57 giờ. Cá sặc khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng cảm 

quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các phương 

pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời. Kết quả là cơ sở khoa học cho 

việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy này trong sản xuất.

Từ khóa: cá sặc, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson
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Bài báo trình bày về điều kiện sấy bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại 

trên đối tượng cá sặc dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của 

Box-Wilson. Kết quả cho thấy mô hình toán học Y= 7,11 - 0,05X1 -

0,49X2 + 0,75X3- 0,7 X1X2 - 0,8 X1X3+ 0,07X2X3,  thể hiện mối tương 

quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động (nồng độ sorbitol 

(X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó vận tốc gió (X2) ảnh 

hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện sấy 

tối ưu là sorbitol 10,6%, nhiệt độ sấy 53oC, tốc độ gió 2,1m/s, và thời 

gian sấy là 7,57 giờ. Cá sặc khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng cảm 

quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các phương 

pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời. Kết quả là cơ sở khoa học cho 

việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy này trong sản xuất.

Từ khóa: cá sặc, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson
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Tối ưu hóa điều kiện sấy mực ống thu mua ở cảng cá Nha Trang bằng 

công nghệ bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại theo mô hình thực 

nghiệm đa nhân tố bậc 1 của Box-Wilson dựa trên hàm mục tiêu thời gian 

sấy. Các chỉ tiêu cảm quan, vật lý (khả năng tái hydrat, tạp chất, hoạt độ 

nước), hóa học (nitơ và protein tổng số), và vi sinh vật (Tổng số vi sinh 

vật hiếu khí, E. coli, Coliforms, Samonella, V. cholerae, S. aureus) được 

đánh giá trên mực sấy bằng 03 phương pháp khác nhau (công nghệ bơm 

nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại, công nghệ bơm nhiệt và sấy dưới mặt 

trời). Thực nghiệm chỉ ra phương trình Y= 4,1+0,34*X1+0,4*X2- 

0,29*X3- 0,1* X1*X2 – 0,73* X1* X3+ 0,53* X2* X3 thể hiện mối 

tương quan giữa thời gian sấy (Y, giờ) và các nhân tố tác động (nồng độ 

sorbitol (X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó nhiệt độ sấy 

(X2) ảnh hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều 

kiện sấy tối ưu là sorbitol 5,1%, nhiệt độ sấy 56oC, tốc độ gió 1,5 m/s, và 

thời gian sấy là 4,15 giờ. Mực ống khô đã sấy ở điều kiện tối ưu đạt chất 

lượng cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm cao hơn so với các phương 

pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời.

Từ khóa: mực ống, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson
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Bài báo trình bày về điều kiện sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp bơm nhiệt 

trên đối tượng cá đù dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của 

Box-Wilson. Kết quả cho thấy mô hình toán học Y = 5,50 + 0,29X1 + 

0,56X2 + 0,07X3- 0,5 X1X2 – 0,34X1X3 + 0,39X2X3 thể hiện mối tương 

quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động (nồng độ sorbitol 

(X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó nhiệt độ sấy (X2) 

ảnh hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện 

sấy tối ưu là sorbitol 12%, nhiệt độ sấy 58,5oC, tốc độ gió 1.84m/s, và 

thời gian sấy là 5,83 giờ. Cá đù khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng 

cảm quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các 

phương pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời. Kết quả là cơ sở khoa 

học cho việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy này trong 

sản xuất.

Từ khóa: cá đù, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson
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In this study, a mixture of fish protein hydrolysate (FPH) and 

hydroxyapatite (HA) prepared from Catfish by-products was used as a 

supplement in the feed of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). 

The juvenile shrimps were evaluated in the tank-based experiments under 

standardized conditions over 55 days. The supplement mixture was added 

into the commercial diet with different amounts of 0, 1, 3, 5, and 7 wt.%. 

The results showed that the shrimp growth was highest by adding a 

supplement of 5 wt.%. Practically, in this best diet, the shrimp weight and 

length were 123.5 and 112%, respectively, higher than those of the 

commercial reference diet. Besides, there were no significant differences 

found in the water quantity by using the shrimp feed with/without the 

supplement, suggesting that the Vibrio density in the water environment 

was controlled. These findings indicate that the mixture of FPH and HA 

was suitable as a supplementary component for post-larval shrimp 

(Litopenaeus vannamei) diets. It not only enhances the shrimp growth but 

also maintains the culturing environment.
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