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Đề tài 1 

Nghiên cứu và mô phỏng phương pháp điều chế véc tơ cho bộ nghịch lưu trong 

hệ thống truyền dẫn và biến đổi công suất điện 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Tiến 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Đức 

Hoàng Công Đức 
   Lớp: Tầu điện - Metro 1 58 

Tầu điện - Metro 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Khái quát chung về nghịch lưu;  

- Cơ sở lý thuyết về điều khiển nghịch lưu; 

- Xây dựng mô hình mô phỏng sử dụng phương pháp điều chế véc tơ cho bộ nghịch 

lưu. 

Đề tài 2 

Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống treo chủ động trên ô tô 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Văn Tấn 

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Thanh Thùy 

Nguyễn Minh Trung 

Nguyễn Duy Hưng 

Đỗ Trọng Tú 

Phạm Quốc Trung 

   Lớp: Cơ khí ô tô_ 3 57 

Cơ khí ô tô_ 3 57 

Cơ khí ô tô_ 1 57 

Cơ khí ô tô_ 2 57 

Cơ khí GTCC 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu lý thuyết điều khiển LQR 

- Nghiên cứu hệ thống treo trên ô tô và xây dựng mô hình dao động 

- Thiết kế bộ điều khiển LQR 

- Khảo sát độ êm dịu và độ an toàn 

Đề tài 3 

Ứng dụng Matlab/Simulink để giải bài toán dao động ô tô 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Văn Tấn 

Sinh viên thực hiện: Bùi Linh Trang 

Nguyễn Thanh Tùng 

Trịnh Xuân Khải 

Đặng Hoài Nam 

Đặng Đình Huy 

   Lớp: Kỹ sư tài năng Cơ khí ô tô 

Kỹ sư tài năng Cơ khí ô tô 

Kỹ sư tài năng Cơ khí ô tô 

Kỹ sư tài năng Cơ khí ô tô 

Kỹ sư tài năng Cơ khí ô tô 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu phần mềm Matlab/Simulink 

- Nghiên cứu hệ thống treo trên ô tô và xây dựng mô hình dao động 

- Khảo sát và đánh giá 

Đề tài 4 

Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến quá trình nạp không dây trên ô tô điện 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Khắc Sơn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tâm 

Đỗ Trung Hiếu 

Đặng Công Hải 

Nguyễn Tiến Đức 

   Lớp: Cơ khí ô tô_ 2 57 

Cơ khí ô tô_ 2 57 

Cơ khí ô tô_ 2 57 

Cơ khí ô tô_ 3 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu tổng quan về ô tô điện và công nghệ nạp không dây.  

- Phân tích kết cấu của công nghệ nạp điện không dây.  

- Thiết kế mô phỏng công nghệ nạp không dây IPT 

Đề tài 5 

Nghiên cứu trang bị bộ tăng áp cho động cơ xăng không tăng áp 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Khương Thị Hà 

Sinh viên thực hiện: Vũ Việt Anh 

Phạm Mẫn Nhuận 

Trịnh Đức Anh 

   Lớp: Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về động cơ đốt trong  

- Ưu, nhược điểm của động cơ xăng không tăng áp  

- Giải pháp tăng áp cho động cơ  

- Lựa chọn và đánh giá hiệu quả của giải pháp tăng áp cho động cơ xăng không tăng áp 

Đề tài 6 

Thiết kế chế tạo mạch điều khiển thiết bị qua mạng không dây 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Lăng Vân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Hậu 

Nguyễn Xuân Trường 

Khuất Duy Đồng Anh 

   Lớp: Cơ điện tử_ 1 58 

Cơ điện tử_ 1 58 

Cơ điện tử_ 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu phương pháp điều khiển và ứng dụng công nghệ GSM trong điều khiển 

từ xa.  

- Nghiên cứu sử dụng Module SIM900 trong điều khiển từ xa. 

Đề tài 7 

Thiết kế và chế tạo thiết bị lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Lăng Vân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Đức 

Vũ Văn Hướng 

Nguyễn Thành Đồng 

   Lớp: Cơ điện tử_ 1 58 

Cơ điện tử_ 1 58 

Cơ điện tử_ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu phương pháp sử dụng năng lượng mặt trời để xử lý nước.  

- Thiết kế hệ thống xử lý nước sủ dụng năng lượng mặt trời. 

Đề tài 8 

Thiết kế, chế tạo thiết bị đóng cắt điện mạng hạ áp có khả năng đặt mật khẩu 

đảm bảo an toàn điện 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Xuân Hiển 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Hướng 

Lại Trung Sơn 

Nguyễn Văn Cường 

   Lớp: Cơ điện tử_ 1 58 

Cơ điện tử_ 1 58 

Cơ điện tử_ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về thiết bị đóng cắt điện.  

- Thiết kế, chế tạo mạch điện tích hợp cho thiết bị đóng cắt điện. 

Đề tài 9 

Nghiên cứu Nguồn ồn và biện pháp hạn chế tiếng ồn của ô tô 

 

Giảng viên hướng dẫn:ThS. Nguyễn Quang Cường 

Sinh viên thực hiện: Trương Xuân Khang 

Đỗ Văn Quang 
   Lớp: Cơ khí ô tô_ 1 57 

Cơ khí ô tô_ 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan vấn đề nghiên cứu  

- Tìm hiểu các nguồn rung - ồn trên ô tô  

- Các biện pháp hạn chế tiếng ồn ô tô 
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Đề tài 10 

Nghiên cứu thiết kế - chế lắp thiết bị và thí nghiệm đo nhiệt độ trong lớp bê tông 

nhựa dưới tác động của ngọn lửa 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bính 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Thế Anh 

Nguyễn Duy Huyên 

Nguyễn Văn Tuyên 

   Lớp: MXD - Xếp dỡ 1 57 

MXD - Xếp dỡ 1 57 

MXD - Xếp dỡ 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Khái quát quá trình truyền nhiệt trong lớp mặt đường BTN  

- Thiết kế, chế lắp thiết bị và cách tạo ra đối tượng đo  

- Xây dựng các bài thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm   

- Tổng hợp và phân tích kết quả đo.  

- Kết luận và kiến nghị 

Đề tài 11 

Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Abaqus trong tính toán kết                           

cấu thép Cầu trục 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đoàn Văn Tú 

Sinh viên thực hiện: Lê Duy Tiến 

Phạm Ngọc Hiệp 

Phan Văn Linh 

Nguyễn Trung Thìn 

   Lớp: Cơ giới hóa XDGT 1 57 

Kỹ thuật cơ khí động lực 3 59 

Cơ giới hóa XDGT 1 58 

Kỹ thuật cơ khí động lực 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý thuyết phần tử dầm 3D  

- Xây dựng mô hình cầu trục.   

- Giới thiệu phần mềm Abaqus.  

- Ứng dụng phần mềm Abaqus phân tích kết cấu thép cầu trục. 

Đề tài 12 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm để mô phỏng động học và động lực học của 

máy sàng rung có hướng 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thoại Anh 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Đoàn 

Vũ Văn Đạt 

Khuất Quang Thao 

An Minh Tuấn 

   Lớp: Cơ giới hóa XDGT 1 57 

Cơ giới hóa XDGT 1 57 

Cơ giới hóa XDGT 1 57 

Cơ giới hóa XDGT 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy sàng rung có hướng.  

- Nghiên cứu về phần mềm Solidworks, phần mềm Matlab và khả năng ứng dụng của 

phần mềm.  

- Ứng dụng phần mềm trong tính toán động học, động lực học, mô phỏng. 

Đề tài 13 

Nghiên cứu động lực học búa thủy lực lắp trên máy đóng cọc hộ lan đường ô tô 

do Việt Nam chế tạo 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Anh Ngọc 

Sinh viên thực hiện: Trần Khắc Hiệp    Lớp: MXD - Xếp dỡ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về búa thủy lực lắp trên máy đóng cọc hộ lan đường ô tô.  

- Nghiên cứu động lực học của búa thủy lực lắp trên máy đóng cọc hộ lan đường ô tô.  

- Ứng dụng phần mềm để mô phỏng hoạt động của búa thủy lực khi đóng cọc. 

Đề tài 14 

Tính toán, thiết kế bộ công tác của thiết bị phục vụ kiểm tra bề mặt dưới cầu 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuyên 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Hùng 

Hán Ngọc Tiến 

Vũ Duy Kỷ 

Nguyễn Văn Huy 

   Lớp: MXD - Xếp dỡ 1 58 

MXD - Xếp dỡ 1 58 

MXD - Xếp dỡ 1 58 

MXD - Xếp dỡ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về thiết bị phục vụ kiểm tra bề mặt dưới cầu.  

- Tính toán, thiết kế bộ công tác của thiết bị.  

- Lựa chọn máy cơ sở để lắp bộ công tác.  

- Kết luận và kiến nghị 

Đề tài 15 

Nghiên cứu khả năng làm việc của kết cấu dạng lưới không gian (Lattice 

structure) khi xét đến ảnh hưởng của sai số trong công nghệ in 3D kim loại theo 

phương pháp phần tử hữu hạn 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đoàn Văn Tú 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Tùng 

Lê Đình Nguyên 

Nguyễn Hiếu Trung 

   Lớp: Cơ giới hóa XDGT 1 58 

Cơ giới hóa XDGT 1 58 

Kỹ thuật cơ khí động lực 3 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Công nghệ in 3D kim loại (SLM, EBM) và sai số ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm in.  

- Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của một số kết cấu dạng lưới không gian chịu 

nén  

- Ứng dụng phần mềm ANSYS APDL phân tích khả năng làm việc của kết cấu. 

Đề tài 16 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quang phổ phát xạ nguyên tử trong chẩn đoán 

hư hỏng sớm hệ thống truyền động thủy lực 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Trọng Hòa 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan 

Đặng Hoàng Long 

Nguyễn Long Vũ 

   Lớp: Kỹ thuật cơ khí động lực 2 59 

Kỹ thuật cơ khí động lực 2 59 

Kỹ thuật cơ khí động lực 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu công nghệ quang phổ phát xạ nguyên tử 

- Nghiên cứu thiết bị quang phổ phát xạ nguyên tử 

- Xây dựng quy trình chẩn đoán hư hỏng sớm một số phần tử thủy lực 

- Nghiên cứu thực nghiệm. 

Đề tài 17 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks để tối ưu hóa một số loại răng gầu 

của máy đào một gầu truyền động thủy lực 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Trung 

Sinh viên thực hiện: Tạ Minh Thắng 

Nguyễn Hoàng Vũ 
   Lớp: Cơ giới hóa XDGT 1 58 

Cơ giới hóa XDGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cấu tạo, kết cấu thép một số loại răng gầu của máy đào một gầu truyền 

động thủy lực.  

- Sử dụng phần mềm Solidworks trong tối ưu một số loại răng gầu. 

Đề tài 18 

Nghiên cứu động lực học kéo và phanh ô tô khi thay đổi khoảng cách trục 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hồng Quân 

Sinh viên thực hiện: Hà Văn Tam 

Đinh Trọng Nghĩa 

Nguyễn Đức Anh 

Lê Hữu Phong 

Lê Hoàng Hải 

   Lớp: Cơ khí GTCC 1 57 

Cơ khí GTCC 1 57 

Cơ khí GTCC 1 57 

Cơ khí GTCC 1 57 

Cơ khí GTCC 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan vấn đề nghiên cứu  

- Nghiên cứu khả năng chịu tải và động lực học kéo ô tô khi thay đổi khoảng cách trục  

- Nghiên cứu động lực học ô tô khi thay đổi khoảng cách trục 

Đề tài 19 

Nghiên cứu, đề xuất phương án gia cường khung ô tô tải khi lắp đặt cần cẩu 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hồng Quân 

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Thắng 

Vũ Văn Vinh 

Nguyễn Văn Vinh 

Đỗ Hồng Quân 

   Lớp: Cơ khí ô tô_ 1 56 

Cơ khí ô tô_ 2 57 

Kỹ sư tài năng Cơ khí ô tô 

Kỹ sư tài năng Cơ khí ô tô 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan vấn đề nghiên cứu  

- Phương pháp gia cường khung ô tô tải bằng đế cẩu  

- Phương pháp gia cường khung ô tô tải bằng phần tử gia cường 

Đề tài 20 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm GeoGebra Classic để xác định các thông số 

động học của một số cơ cấu MXD điển hình 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Văn Trung 

Sinh viên thực hiện: Phạm Hùng Mạnh    Lớp: MXD - Xếp dỡ 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu phần mềm GeoGebra Classic  

- Xây dựng sơ đồ phân tích động học của một số cơ cấu MXD điển hình  

- Ứng dụng phần mềm GeoGebra Classic để tính toán các thông số động học của một 

số cơ cấu MXD điển hình 

Đề tài 21 

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt qua kết cấu tường bao che của không gian 

được điều hòa không khí 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Khoát 

Sinh viên thực hiện: Trần Trung Anh 

Bùi Viết Sáng 

Nguyễn Trọng Tiệp 

   Lớp: Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về truyền nhiệt qua kết cấu bao che   

- Phương pháp nghiên cứu.  

- Xác định quy luật truyền nhiệt qua kết cấu bao che của không gian điều hòa.  

- Tính toán nhiệt lượng truyền qua kết cấu và  nhiệt lượng tích tụ lại trong kết cấu bao 

che của văn phòng làm việc Mipec – Hà nội 

Đề tài 22 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor tính toán độ bền bộ trục 

bánh xe lắp trên giá chuyển hướng lò xo không khí không xà nhún 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Toàn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Hạnh 

Hoàng Văn Hòa 
   Lớp: Tầu điện - Metro 1 58 

Tầu điện - Metro 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu kết cấu và tính toán bộ trục bánh xe toa xe.   

- Nghiên cứu sử dụng phần mềm Autodesk Inventor trong thiết kế và tính toán độ bền 

chi tiết máy.  

- Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor để xây dựng mô hình và tính toán độ bền bộ 

trục bánh xe lắp trên giá chuyển hướng lò xo không khí không xà nhún. 

Đề tài 23 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Microsoft Visio xây dựng một số sơ đồ thủy 

lực trên MXD 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Thái Hà Phi 

Sinh viên thực hiện: Bùi Quang Anh    Lớp: MXD - Xếp dỡ 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu phần mềm Microsoft Visio  

- Phân tích và xây dựng một số sơ đồ mạch truyền động thủy lực trên MXD điển hình  

- Ứng dụng phần mềm Microsoft Visio xây dựng một số sơ đồ truyền động thủy lực 

điển hình trên MXD 

Đề tài 24 

Ứng dụng phần mềm Inventor tính toán độ bền thân toa xe                                   

giường nằm mềm An 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Văn Thắm 

Sinh viên thực hiện: Phan Khắc Vũ 

Trần Văn Khanh 
   Lớp: Tầu điện - Metro 1 57 

Tầu điện - Metro 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu kết cấu thân toa xe khách giường nằm mềm An.  

- Nghiên cứu lý thuyết tính toán kết cấu toa xe khách;  

- Xây dựng mô hình tính toán độ bền thân toa xe giường nằm mềm An;  

- Nghiên cứu tính năng và ứng dụng phần mềm Inventor để xây dựng mô hình và tính 

toán độ bền thân toa xe giường nằm mềm An. 

Đề tài 25 

Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt trong cấp đông  thực phẩm bằng phương 

pháp phân đoạn thời gian 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung 

Sinh viên thực hiện: Phí Minh Hiếu 

Nguyễn Quyết Tiến 

Nguyễn Phương Duy 

   Lớp: Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về đông lạnh thực phẩm  

- Phương pháp phân đoạn thời gian  

- So sánh, đánh giá kết quả với phương pháp khác  

- Kết luận 

Đề tài 26 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán tiêu âm của Kruger  cho hệ thống 

thông gió và điều hòa không khí 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Minh Thắng 

Sinh viên thực hiện: Phạm Minh Đạt 

Phạm Bá Đức 

Hoàng Việt Dũng 

   Lớp: Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Các tiêu chuẩn cho phép về độ ồn đối với hệ thống điều hòa không khí và thông gió.  

- Các nguyên nhân gây ra độ ồn trong hệ thống  

- Phương pháp tính toán tiêu âm theo tiêu chuẩn của Kruger  

- Tính toán tiêu âm cho một công trình cụ thể 

Đề tài 27 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo ghi tự động giúp đánh giá                               

hiệu suất của hệ thống lạnh 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Văn Khá 
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Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Tân 

Nguyễn Đức Vượng 

Nguyễn Văn Hiếu 

Nguyễn Văn Phương 

   Lớp: Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt 1 59 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về hệ thống lạnh   

- Tìm hiểu về hệ thống đo ghi tự động   

- Xây dựng sơ đồ hệ thống đo ghi tự động hệ thống lạnh 

Đề tài 28 

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất lò hơi cho                                     

công ty TNHH Nittoku Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Văn Khá 

Sinh viên thực hiện: Lã Quang Hải 

Lưu Văn Lĩnh 

Nguyễn Huy Tùng 

   Lớp: Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về lò hơi   

- Đo đạc các thông số của lò hơi  

- Phân tích, xử lý số liệu  

- Tìm các giải pháp giúp nâng cao hiệu suất lò hơi 

Đề tài 29 

Xây dựng phần mềm tính toán và tra cứu dung sai lắp ghép và                               

dung sai chế tạo cho các chi tiết máy 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Vũ Hùng 

Sinh viên thực hiện: Trần Duy Huy 

Nguyễn Văn Minh 

Phạm Văn Kết 

Nguyễn Đình Phong 

Vũ Minh Quang 

   Lớp: TĐH TK cơ khí 1 57 

TĐH thiết kế cơ khí 1 57 

TĐH thiết kế cơ khí 1 58 

TĐH thiết kế cơ khí 1 58 

TĐH thiết kế cơ khí 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về Dung sai lắp ghép và đo lường trong cơ khi  

- Nghiên cứu phương pháp tính toán và chọn lựa dung sai   

- Xây dựng phần mềm 
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Đề tài 30 

Ứng dụng công nghệ CAE trong việc thiết kế, phân tích,                                        

đánh giá chi tiết vỏ hộp giảm tốc 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Vũ Hùng 

Sinh viên thực hiện: Cao Ngọc Hào 

Lê Xuân Chuẩn 

Đặng Đình Việt 

Bùi Văn Huy 

   Lớp: TĐH TK cơ khí 1 57 

TĐH TK cơ khí 1 57 

TĐH TK cơ khí 1 58 

TĐH TK cơ khí 1 58 

 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu về công nghệ CAE  

- Ứng dụng phần mềm thiết kế vỏ hộp giảm tốc, xác định các tải trọng tác dụng và 

phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

Đề tài 31 

Thiết kế và lắp đặt mô hình thiết bị điều hòa không khí dàn trải loại 2 cục 1 

chiều phục vụ học tập và thực hành cho sinh viên ngành Kỹ thuật nhiệt 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Minh Thắng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Quang 

Đặng Phương Nam 

Đỗ Xuân Lộc 

Tạ Trung Kiên 

   Lớp: Kỹ thuật nhiệt 1 59 

Kỹ thuật nhiệt 1 59 

Kỹ thuật nhiệt 1 59 

Kỹ thuật nhiệt 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điều  hòa không khí cục bộ  

- Tác dụng của các bộ phận chính trong máy điều hòa cục bộ  

- Thiết kế và lắp đặt mô hình dàn trải máy điều hòa cục bộ loại 2 cục 1 chiều  

- Chạy thử và hiệu chỉnh mô hình  

- Đề xuất một số bài thực hành cụ thể trên mô hình 

Đề tài 32 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng chạy tàu MS Train Simulator trong 

đào tạo chuyên ngành Đầu máy toa xe 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Toàn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trung Thìn 

Nguyễn Gia Huy 

Nguyễn Thanh Sơn 

Vũ Hồng Quân 

Mai Xuân Trình 

   Lớp: Kỹ thuật CK động lực 1 59 

Kỹ thuật CK động lực 1 59 

Kỹ thuật CK động lực 1 59 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật CK động lực 1 59 



TTNCKH * 17 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu và hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng chạy tàu MS Train Simulator.  

- Đề xuất ứng dụng phần mềm trên vào việc học tập các môn học chuyên ngành Đầu 

máy toa xe, Tàu điện Metro như: kết cấu tính toán đầu máy toa xe, nghiệp vụ đầu máy 

toa xe, .... 

Đề tài 33 

Ứng dụng công nghệ CAE trong việc thiết kế, phân tích, đánh giá và chế tạo 

khuôn đúc càng lắc 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Anh Vũ 

Sinh viên thực hiện: Đào Thị Trà My 

Trương Ngọc Nam 

Bùi Sơn Nam 

Bùi Văn Quyết 

Phan Minh Quang 

   Lớp: TĐH TK cơ khí 1 57 

TĐH TK cơ khí 1 57 

TĐH TK cơ khí 1 57 

TĐH TK cơ khí 1 58 

TĐH TK cơ khí 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu về công nghệ CAE  

- Ứng dụng phần mềm thiết kế khuôn cho chi tiết càng lắc 

Đề tài 34 

Nghiên cứu hoàn thiện bồn tiểu dành cho nam và ứng dụng lắp đặt trên toa xe 

vận hành trên đường sắt Việt Nam 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Thị Hoài Thu 

Sinh viên thực hiện: Triệu Văn Nhị    Lớp: Tầu điện - Metro 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

Tìm cách khắc phục các vấn đề còn tôn tại bằng cách:  

- Thay thế cơ cấu đóng xả trên bồn tiểu nam hiện đang có trên thị trường để giải quyết 

bài toán tiết kiệm nước.  

- Nghiên cứu không dùng điện để tiện cho việc bảo dưỡng, lắp đặt dễ dàng, giảm giá 

thành. 

Đề tài 35 

Đánh giá độ tin cậy của khung giá chuyển hướng toa xe trên cơ sở tính toán độ 

bền trong quá trình thiết kế 

Giảng viên hướng dẫn: GS. TS. Đỗ Đức Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Phan Văn Đốc    Lớp: Tầu điện - Metro 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý thuyết đánh giá độ tin cậy của hệ thống.  

- Giới thiệu (kế thừa) kết quả tính toán độ bền khung giá chuyển hướng toa xe trong 

quá trình thiết kế.  

- Đánh giá độ tin cậy của khung giá chuyển hướng toa xe trên cơ sở tính toán độ bền 

trong quá trình thiết kế. 

Đề tài 36 

Tìm hiểu nguồn  phát sinh khí thải do hoạt động của đoàn tàu và đề xuất biện 

pháp giảm thiểu 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Thị Hoài Thu 

Sinh viên thực hiện: Trần Quốc Tuấn 

Đinh Thành Chung 
   Lớp: Tầu điện - Metro 1 58 

Tầu điện - Metro 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Xác định đoàn tàu nghiên cứu cụ thể  

- Xác định định mức tiêu thụ nhiên liệu  

- Tính toán lượng khí thải phát sinh  

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu 

Đề tài 37 

Nghiên cứu đánh giá phương án mới bố trí đường ống trong lĩnh vực điều hòa 

không khí 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

Sinh viên thực hiện: Lê Đình Long 

Bùi Minh Hiếu 

Nguyễn Văn Toàn 

   Lớp: Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Kỹ thuật nhiệt - lạnh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống đường ống trong điều hòa không khí  

- Các hệ thống ống cần lắp đặt trong một công trình điều hòa, phương án bố trí mới 

các đường ống   

- Nghiên cứu đánh giá ưu nhược điểm của phương án. 

Đề tài 38 

Nghiên cứu xây dựng các bài thí nghiệm một số phần tử thủy lực 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Trọng Hòa 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Hùng 

Nguyễn Đăng Khánh 

Trần Quang Khải 

Vũ Tuấn Anh 

   Lớp: Kỹ thuật CK động lực 1 59 

Kỹ thuật CK động lực 1 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 3 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cấu tạo, hoạt động, đặc tính của các loại van, xy lanh, mô tơ;  

- Xây dựng hệ thống các mạch thủy lực và mô phỏng hoạt động trên các phần mềm;  

- Xây dựng các bài thí nghiệm van trên giàn thí nghiệm của Rexroth. 

Đề tài 39 

Nghiên cứu trạng thái phân bố ứng suất của mối ghép hàn bằng phương pháp 

phần tử hữu hạn 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Tuấn Đạt 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Mạnh Hùng 

Nguyễn Lê Dương 

Nguyễn Văn Hiếu 

   Lớp: Cơ khí ô tô_ 3 57 

Cơ khí ô tô_ 3 57 

Cơ khí ô tô_ 3 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về mối ghép hàn  

- Xây dựng mô hình nghiên cứu  

- Phân tích trạng thái phân bố ứng suất của một số mối ghép hàn điển hình 

Đề tài 40 

Đánh giá ảnh hưởng của một số thông số khi tính khoảng cách hãm đoàn tàu 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Lê Tiến 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Quân 

Nguyễn Quốc Kiên 
   Lớp: Tầu điện - Metro 1 58 

Tầu điện - Metro 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý thuyết tính toán hãm đoàn tàu  

- Tổng hợp các biểu thức tính toán hãm đoàn tàu  

- Khảo sát ảnh hưởng của việc sử dụng các biểu thức tính toán một số thông số tính 

khoảng cách hãm đoàn tàu trong ngành đường sắt Việt Nam 

Đề tài 41 

Thiết lập quy trình công nghệ chế tạo thùng toa xe khách                                       

ghế ngồi mềm tốc độ 120km/h 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Tào Văn Chiến 

Sinh viên thực hiện: Dương Văn Tự 

Nguyễn Mạnh Hiếu 
   Lớp: Tầu điện - Metro 1 57 

Tầu điện - Metro 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu kết cấu các loại toa xe khách hiện nay và thùng toa xe khách tốc độ 

120km/h.  

- Khái quát về công nghệ chế tạo toa xe trên thế giới và ở Việt Nam.  

- Tìm hiểu về các loại bệ gá trong chế tạo thùng xe.  

- Lựa chọn phương pháp và hình thức chế tạo thùng xe khách.  

- Thiết lập quy trình công nghệ chế tạo thùng toa xe khách ghế ngồi mềm tốc độ 

120km/h. 

Đề tài 42 

Nghiên cứu kết cấu và kiểm nghiệm tính năng ổn định toa xe kéo theo tuyến 

Bến Thành-Suối Tiên 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Văn Thắm 

Sinh viên thực hiện: Cao Hoàng Anh Thắng 

Vũ Đình Văn 
   Lớp: Tầu điện - Metro 1 57 

Tầu điện - Metro 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về kết cấu toa xe tuyến Bến Thành-Suối Tiên  

- Xây dựng chương trình tính ổn định toa xe kéo theo tuyến Bến Thành-Suối Tiên  

- Tính toán kiểm nghiệm tính năng ổn định toa xe kéo theo tuyến Bến Thành-Suối Tiên 

Đề tài 43 

Nghiên cứu tính toán biến dạng lốp ô tô bằng phần mềm Ansys 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thành Công 

Sinh viên thực hiện: Vũ Tiến Đạt 

Lê Hải Thanh 
   Lớp: Cơ khí ô tô_ 3 57 

Cơ khí ô tô_ 3 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu  

- Xây dựng mô hình  

- Tính toán biến dạng ô tô trong một điều kiện tải trọng 

Đề tài 44 

Nghiên cứu mạng CAN trong hệ thống điều khiển ô tô 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Mạnh Hùng 

Sinh viên thực hiện: Đinh Văn Đức 

Trần Thế Thắng 

Lê Việt Anh 

   Lớp: Cơ khí ô tô_ 3 57 

Cơ khí ô tô_ 3 57 

Cơ khí ô tô_ 3 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về mạng CAN  

- Mô hình mạng CAN trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các bộ phận trong hệ thống điều 

khiển (các ECU, cảm biến, bộ chấp hành) ô tô.   

- Khai thác sử dụng và sửa chữa hệ thống điều khiển ô tô sử dụng mang CAN. 

Đề tài 45 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CAD/CAE để lựa chọn các thông số hợp lý cho 

việc thiết kế khuôn dập tấm 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Hưởng 

Sinh viên thực hiện: Chu Minh Tú 

Ngô Khánh Toàn 

Ngô Đăng Kiên 

Phạm Đức Đương 

   Lớp: Công nghệ chế tạo CK 1 58 

Công nghệ chế tạo CK 1 58 

Công nghệ chế tạo CK 1 58 

Công nghệ chế tạo CK 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng sản phẩm  

- Ứng dụng phần mềm CAD/CAE để xác định thông số hợp lý khi dập chi tiết hình 

cầu bán kính R40 mm dày 1mm 

Đề tài 46 

Nghiên cứu thiết kế bộ phận cấp phôi tự động cho khuôn dập tấm 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Hưởng 

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Hoàng 

Trần Hoàng Đức 

Hoàng Văn Tú 

Nguyễn Kim Thắng 

   Lớp: Công nghệ chế tạo CK 1 58 

Công nghệ chế tạo CK 1 58 

Công nghệ chế tạo CK 1 58 

Công nghệ chế tạo CK 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu các phương pháp cấp phôi vào khuôn  

- Nghiên cứu thiết kế bộ phận cấp phôi tự động cho khuôn đột cụ thể 

Đề tài 47 

Nghiên cứu trang bị bộ tăng áp cho động cơ xăng không tăng áp 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Khương Thị Hà 

Sinh viên thực hiện: Vũ Việt Anh 

Phạm Mẫn Nhuận 

Trịnh Đức Anh 

   Lớp: Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về động cơ đốt trong  

- Ưu, nhược điểm của động cơ xăng không tăng áp  

- Giải pháp tăng áp cho động cơ  

- Lựa chọn và đánh giá hiệu quả của giải pháp tăng áp cho động cơ xăng không tăng 

áp 

Đề tài 48 

Tìm hiểu công nghệ phối khí thông minh trên động cơ ô tô hiện đại 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Công Báo 

Sinh viên thực hiện: Chu Hữu Phúc 

Đặng Quang Huy 

Đỗ Văn Hoàn 

Nguyễn Hữu Sơn 

Nguyễn Hà Anh 

   Lớp: Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về cơ cấu phối khí  

- Công nghệ phối khí thông minh  

- Đánh giá ưu nhược điểm của từng công nghệ 

Đề tài 49 

Ứng dụng Catia xây dựng mô hình mô phỏng gia công thanh truyền trên Động 

cơ đốt trong 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Cao Văn 

Sinh viên thực hiện: Phạm Viết Thọ 

Ngô Quang Ninh 

Nguyễn Văn Tuấn 

Anh 

Bùi Xuân Tùng Lâm 

Đỗ Văn Hải 

   Lớp: Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

                                                 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan vấn đề nghiên cứu  

- Quy trình công nghệ gia công thanh truyền  

- Mô phỏng quá trình gia công  

- Ứng dụng Catia 
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Đề tài 50 

Tìm hiểu hệ trang bị động lực trên máy bay 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Khương Thị Hà 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Quang 

Nguyễn Duy Quang 

Trung 

Phạm Quốc Khánh 

   Lớp: Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

                                                     

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về thiết bị bay  

- Nguyên tắc hoạt động của thiết bị bay  

- Hệ động lực trên máy bay  

- Sơ đồ bố trí hệ động lực trên máy bay 

Đề tài 51 

Thiết kế và chế tạo thiết bị cảnh báo người lái quên thực thể sống khi rời xe 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Thị Thanh Huyền 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Long 

Lê Ngọc Anh 

Phùng Tiến Sơn 

   Lớp: Kỹ sư tài năng CK ô tô 59 

Kỹ sư tài năng CK ô tô 59 

Kỹ thuật cơ khí ô tô 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Thiết kế thiết bị cảnh báo người lái quên thực thể sống trên xe. Khi chủ xe rời xe, 

thiết bị được cấp điện để hoạt động, cảm biến hình ảnh quét toàn bộ trong xe và cảm 

biến nhiệt độ đo nhiệt độ và độ ẩm. Nếu trong xe có vật hoặc người, sẽ chụp ảnh báo 

cho chủ xe sau mỗi 5 phút để có phương án xử lý kịp thời. 

Đề tài 52 

Tối ưu hóa năng lượng sử dụng trên ô tô điện theo mô hình động lực học 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Như 

Sinh viên thực hiện: Đinh Văn Huy 

Hoàng Công Huy 

Lê Ngọc Anh 

Nguyễn Nguyên 

Nhật Tân 

Nguyễn Duy Long 

   Lớp: Kỹ sư tài năng CK ô tô K59 

Kỹ sư tài năng CK ô tô K59 

Kỹ sư tài năng CK ô tô K59 

                                                 

Kỹ sư tài năng CK ô tô K59 

Kỹ sư tài năng CK ô tô K59 

Tóm tắt nội dung: 
- Xây dựng mô hình tính toán tiêu thụ năng lượng của ô tô điện có xét đến động lực 

học của hệ thống truyền lực.  

- Xây dựng mô hình động lực học tối ưu năng lượng tiêu thụ và áp dụng phương pháp 

tìm nghiệm tối ưu cho mô hình động lực học (dynamic programming) để tối ưu hóa 

chiến lược chuyển số theo năng lượng. 
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Đề tài 53 

Nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời trên xe bus 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Xuân Thiệp 

Sinh viên thực hiện: Đồng Văn Sĩ 

Trần Nam Long 

Nguyễn Mạnh Thắng 

Nguyễn Mạnh Thắng 

Bùi Tiến Dũng 

   Lớp: Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.  

- Nghiên cứu về năng lượng mặt trời và pin mặt trời.  

- Ứng dụng pin mặt trời trên xe bus. 

Đề tài 54 

Nghiên cứu sử dụng dung dịch DEF, Adblue xử lý khí thải động cơ diesel                     

trên ô tô tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Xuân Thiệp 

Sinh viên thực hiện: Đặng Đình Song 

Dương Tuấn Thành 

Nguyễn Quý 

Dương 

Nguyễn Văn Hùng 

Nguyễn Xuân Dũng 

   Lớp: Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

                                                 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tình hình ô nhiễm môi trường do khí xả động cơ ở Việt Nam  

- Các thành phần phát thải độc hại trong khí xả động cơ diesel  

- Các giải pháp giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel.  

- Nghiên cứu sử dụng dung dịch DEF, Adblue xử lý khí thải động cơ diesel.  

- Kết quả xử lý khí thải sau khi sử dụng dung dịch DEF, Adblue. 

Đề tài 55 

Nghiên cứu công nghệ Fuel Cell trên phương tiện giao thông 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Văn Trấn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Long 

Nguyễn Thế Hào 

Nguyễn Ngọc Hiếu 

   Lớp: Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu  

- Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động một số loại fuel cell  

- Tính toán các tham số cơ bản của fuel cell 

Đề tài 56 

Tìm hiểu về năng lượng gió ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Công Báo 

Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Thuấn 

Nguyễn Quốc Hưng 

Nguyễn Văn Thiết 

Trần Đức Trung 

   Lớp: Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về năng lượng gió  

- Công nghệ sản suất điện gió  

- Ứng dụng của năng lượng gió 

Đề tài 57 

Nghiên cứu sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu thay thế cho ĐCĐT 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Hoài Đức 

Sinh viên thực hiện: Cao Đình Đức 

Phạm Thành Long 

Hoàng Ánh Dương 

Nguyễn Thị Lan 

   Lớp: Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Kỹ thuật CK động lực 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Phân tích tổng quan tình hình an ninh năng lượng và an ninh môi trường làm cơ sở 

lựa chọn nhiên liệu thay thế trên động cơ lựa chọn.  

- Tính toán phương án lựa chọn 

Đề tài 58 

Tìm hiểu công nghệ động cơ Boxer trên ô tô hiện đại 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Cao Văn 

Sinh viên thực hiện: Trần Đức Bình 

Nguyễn Kiều Anh 
   Lớp: Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Kỹ thuật máy động lực 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan vấn đề nghiên cứu  

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ boxer  

- Tính toán động học và động lực học 
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Đề tài 59 

Nghiên cứu hệ thống lái có trợ lực trên ô tô 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Văn Trấn 

Sinh viên thực hiện: Trần Thế Vinh 

Nguyễn Văn Doanh 

Cao Anh Tài 

   Lớp: Cơ khí ô tô_ 1 58 

Cơ khí ô tô_ 1 58 

Cơ khí ô tô_ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô  

- Tìm hiểu nguyên lý các hệ thống lái trên ô tô  

- Phân tích kết cấu hệ thống lái  

- Tìm hiểu được nguyên bộ điều khiển trợ lực lái  

- Tính toán động học hệ thống lái 

Đề tài 60 

Nghiên cứu thiết kế bút in 3D 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Ngọc Hiền 

Sinh viên thực hiện: Cao Minh Anh 

Trần Mạnh Sơn 

Lê Mạnh Quang 

Biện Xuân Hoan 

Nguyễn Anh Đức 

   Lớp: TĐH TK cơ khí 1 58 

TĐH TK cơ khí 1 57 

TĐH TK cơ khí 1 58 

TĐH TK cơ khí 1 58 

TĐH TK cơ khí 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ chế in Mô hình hóa bồi đắp lắng đọng (FDM)  

- Bút in 3D với công nghệ FDM  

- Tính toán thiết kế bút in 3D  

- Tạo lập mô hình, bản vẽ 

Đề tài 61 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo chi tiết đầu khuấy trong công nghệ hàn ma sát 

khuấy hợp kim nhôm 5052  chiều dày 3 mm 

 

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Hào 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Quang 

Nguyễn Trung Thìn 

Nguyễn Đức Giang 

Nguyễn Danh Trình 

   Lớp: Kỹ thuật CK động lực 1 59 

Kỹ thuật CK động lực 1 59 

Kỹ thuật cơ khí 3 59 

Kỹ thuật cơ khí 3 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu nguyên lý, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của công nghệ hàn ma sát 

khuấy.  

- Nghiên cứu thiết kế, nghiên cứu lập quy trình nhiệt luyện cho đầu khuấy.  

- Chế tạo đầu khuấy ứng dụng hàn hợp kim nhôm tấm 5052 với chiều dày 3mm. 

Đề tài 62 

Thiết kế, chế tạo mẫu  dây chuyền phân loại bưu phẩm 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Ngọc Hiền 

Sinh viên thực hiện: Phan Trọng Trung Đức 

Phan Thanh Hiệp 

Đỗ Công Doanh 

                                           

Bùi Duy Hiển 

Phạm Văn Minh 

   Lớp: TĐH TK cơ khí 1 58 

Tự động hóa 1 57 

Trang bị Điện-Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT1 58 

TĐH TK cơ khí 1 58 

TĐH TK cơ khí 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát các cấu trúc phân loại bưu phẩm trên thế giới và lựa chọn cấu trúc thiết kế.  

- Thiết kế 3d, mô phỏng hoạt động trên phần mềm 

- Thiết kế, xây dựng phần điều khiển cho dây chuyền  

- Thử nghiệm: Gia công mô hình dây chuyền (sử dụng công nghệ in 3d). 

Đề tài 63 

Nghiên cứu phương pháp kiểm tra không phá hủy chi tiết gia công bằng 

phương pháp đúc 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Anh Vũ 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Ninh 

Nguyễn Văn Phong 

Phạm Văn Minh 

Nguyễn Minh Khuê 

   Lớp: TĐH TK cơ khí 1 57 

TĐH TK cơ khí 1 57 

TĐH TK cơ khí 1 58 

TĐH TK cơ khí 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan các khuyết tật xảy ra trong quá trình đúc  

- Nghiên cứu phương pháp kiểm tra không phá hủy cho chi tiết càng lắc được gia công 

đúc 
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CÁC TIỂU BAN 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
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Đề tài 1 

Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều khiển ổn định và giám sát nhiệt độ lò 

điện trở qua mạng wifi 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Thuý Nga 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Long 

Vũ Mạnh Cường 

Lê Thanh Thiện 

Lê Tuấn Tuynh 

Lê Trọng Quyền 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cảm biến đo nhiệt độ, bộ biến đổi nguồn AC-AC, bộ điều khiển, module 

truyền thông wifi.   

- Thiết kế mạch điện phần cứng.  

- Xây dựng giao diện giám sát nhiệt độ trên PC.  

- Thử nghiệm trên mô hình. 

Đề tài 2 

Thiết kế chế tạo robot quan trắc độ rung lắc dây văng của cầu dây văng 

Giảng viên hướng dẫn:TS. Lê Thị Thuý Nga 

Sinh viên thực hiện: Trương Thế Mão 

Vũ Thế Khải 

Nguyễn Hoàng Việt 

Trần Quang Minh 

Đỗ Văn Thành 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cảm biến đo rung lắc, bộ điều khiển, module truyền thông wifi.    

- Thiết kế mạch điện phần cứng.        

- Xây dựng giao diện giám sát độ rung lắc của dây văng trên PC   

- Thử nghiệm trên mô hình 

Đề tài 3 

Nghiên cứu phương pháp điều khiển truy nhập áp dụng cho mạng cảm biến 

không dây 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Huy Ngọc 

Đỗ Đình Mạnh 

Nguyễn Quang Phú 

Ngô Thị Hạnh 

   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu tổng quan về mạng cảm biến không dây  

- Nghiên cứu mô hình và các phương pháp điều khiển truy nhập áp dụng trong mạng 

cảm biến không dây  

- Xây dựng mạng cảm biến và thử nghiệm phương pháp điều khiển truy nhập 

Đề tài 4 

Nghiên cứu kỹ thuật đa truy nhập theo mã thưa (SCMA) cho                               

hệ thống thông tin di động 5G 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đàm Mỹ Hạnh 

Sinh viên thực hiện: Mai Vũ Thế Huỳnh 

Doãn Hữu Hoàng 

Ngô Quốc Hưng 

Đào Trường Giang 

Nguyễn Anh Thắng 

   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tiến trình phát triển từ hệ thống thông tin di động 1G đến 5G.               

- Các kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến sử dụng trong các hệ thống thông tin di động từ 

1G đến 4G.   

- Hệ thống thông tin di động 5G.                            

- Kỹ thuật đa truy nhập theo mã thưa (SCMA) cho hệ thống thông tin di động 5G 

Đề tài 5 

Nghiên cứu thiết kế thiết bị thu thập số liệu từ xa cho máy tính đầu máy D19E 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Nghĩa 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Ngọc Quyền 

                               

Điền Văn Công 

                            

Lê Minh Hiệp 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát cấu trúc hệ thống điều khiến trên đầu máy D19E  

- Khảo sát cấu trúc máy tính D19E -Thiết kế chế tạo thử nghiệm mạch giao tiếp với 

máy tính đầu máy  

- Xây dựng chương trình điều khiển cho mạch ghép nối  

- Tổ chức dữ liệu và chương trình giám sát 
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Đề tài 6 

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển hãm động năng cho động cơ một chiều 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Nghĩa 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Khánh Duy 

                                  

Lương Việt Hùng 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Phân tích các chế độ làm việc của động cơ một chiều.  

- Khảo sát cấu trúc và nguyên lý hoạt động của bộ biến đổi DC-DC. 

- Thiết kế bộ điều khiển hãm động năng trên cơ sở bộ biến đổi DC-DC  

- Chế tạo và thử nghiệm 

Đề tài 7 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng cho                                                    

hệ truyền động thang máy 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. An Thị Hoài Thu Anh 

Sinh viên thực hiện: Phạm Quang Tiến 

                                    

Nguyễn Tiến Đạt 

                                  

Lương Huỳnh Đức 

                               

Phạm Thanh Tùng 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ truyền động biến tần - động cơ xoay chiều cho thang máy chung cư  

- Chỉnh lưu tích cực Nghịch lưu điều khiển vec tơ  

- Mô phỏng đánh giá năng lượng tiết kiệm hệ truyền động biến tần - động cơ cho thang máy 

Đề tài 8 

Nghiên cứu giải pháp điều khiển và giám sát từ xa các thiết bị điện trong nhà sử 

dụng PLC S7-1200 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Văn Thăng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Khuê 

Phạm Hải Giang 

Trần Văn Minh 

Nguyễn Đình Phúc 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình web, ngôn ngữ lập trình AWP trong PLC S7-1200.  

- Lập trình Websever trong PLC S7-1200. 

Đề tài 9 

Thiết kế chế tạo tủ khóa bằng vân tay 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Tiềm 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Thành 

Nguyễn Khắc Chính 

Dương Viết Đức 

Nguyễn Tiến Hùng 

Phan Xuân Sánh 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về tủ khóa;  

- Tính chọn linh kiện thiết bị và thiết kế phần cứng tủ khóa bằng vân tay;  

- Thuật toán và chương trình điều khiển tủ khóa;  

- Thử nghiệm và đánh giá kết quả. 

Đề tài 10 

Nghiên cứu xây dựng mạng vô tuyến trên nền Arduino                                            

sử dụng các mô đun thu phát 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Hoài Trung 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Dương 

Đào Xuân Việt 

Trịnh Quang Huy 

Nguyễn Duy Hợp 

   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nguyên lý hoạt động của mô đun thu phát   

- Mạng vô tuyến sử dụng mô đun thu phát   

- Thiết kế mạng vô tuyến trên nền Arduino sử dụng các mô đun thu phát 

Đề tài 11 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp newton-raphson trong phân tích mạch điện 

trung áp hệ thống cung cấp điện giao thông đường sắt đô thị 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Khôi 

Sinh viên thực hiện: Lê Viết Dũng 

Nguyễn Văn Hoài 

Đỗ Văn Hiếu 

Nguyễn Bá Đạt 

   Lớp: Kỹ thuật điện 1 59 

Kỹ thuật điện 1 59 

Kỹ thuật điện 2 59 

Kỹ thuật điện 1 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Thuật toán newton-raphson xác định các thông số mạch điện.  

- Xây dựng chương trình matlab thực hiện thuật toán newton-raphson để xác định các 

thông số mạch điện trung áp trong hệ thống cung cấp điện giao thông đô thị.  

- Mô phỏng kiểm nghiệm trên mạch trung áp hệ thống cung cấp điện tuyến Cát Linh - 

Hà Đông. 

Đề tài 12 

Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng vận hành tàu điện đô thị bằng 

thu hồi năng lượng hãm tái sinh 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. An Thị Hoài Thu Anh 

Sinh viên thực hiện: Triệu Văn Giang 

                                     

Nguyễn Ngọc Hải 

                                  

Trác Văn Dương 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan các giải pháp tiết kiệm năng lượng chạy tàu.  

- Thu hồi năng lượng hãm tái sinh bằng thiết bị tích trữ năng lượng: siêu tụ, ắc qui...  

- Thu hồi năng lượng hãm tái sinh bằng các bộ chỉnh lưu tích cực đặt tại trạm điện kéo.  

- Đánh giá mức năng lượng thu hồi được bằng kết quả mô phỏng trên phần mềm Matlab 

Đề tài 13 

Thiết kế chế tạo mô hình xe tự hành trong nhà xưởng 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Tiềm 

Sinh viên thực hiện: Lê Minh Hiếu 

Nguyễn Mậu Toàn 

Lê Đức Triệu 

Hoàng Ngọc Bình 

Nguyễn Minh 

Quang 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về xe tự hành trong nhà xưởng;  

- Tính chọn linh kiện, thiết bị, thiết kế chế tạo mô hình phần cứng xe tự hành;  

- Thuật toán và chương trình điều khiển xe tự hành;  

- Thử nghiệm và đánh giá kết quả. 
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Đề tài 14 

Nghiên cứu thiết kế phần cứng FPGA cho hệ thống thu phát  vô tuyến OFDM 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Hoài Trung 

Sinh viên thực hiện: Ngô Văn Thành 

Ninh Văn Đức 

Nguyễn Văn Ninh 

Nguyễn Đức Hợp 

Bùi Thanh Vĩnh 

   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu hệ thống thu phát OFDM và ứng dụng  

- Nguyên lý thiết kế phần cứng FPGA  

- Thiết kế phần cứng FPGA cho hệ thống thu phát OFDM 

Đề tài 15 

Nghiên cứu mô phỏng, định vị sự cố đường dây trung áp 22kV                                      

của đường sắt đô thị 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Phường 

Sinh viên thực hiện: Vũ Đức Hiếu 

                               

Hoàng Anh Quân 

                              

Nguyễn Viết Hoà 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về lưới điện kéo vòng ngoài của đường sắt đô thị   

- Tìm hiểu phương pháp sóng lan truyền xác định vị trí sự cố ngắn mạch đường dây 

trung áp Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống 

Đề tài 16 

Nghiên cứu sử dụng phần mềm REVIT thiết kế cấp điện cho tòa nhà 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Mạnh Tiến 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Linh 

                             

Nguyễn Ngọc Lâm 

                                  

Nguyễn Sơn Thủy 

                                

Phí Quang Hóa 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

Tính chọn phụ tải, dây dẫn, Áptomát, ổ cắm, phương án di dây lắp đặt thiết bị 

Đề tài 17 

Nghiên cứu hệ thống cân băng tải trong nhà máy sản xuất xi măng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Duy Nghĩa 

Sinh viên thực hiện: Ngô Văn Lộc 

                              

Bùi Tuấn Dương 

                                

Lê Giáp Tùng 

                        

Nguyễn Văn 

Phương 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống cân băng tải  

- Tính toán và lựa chọn thiết bị  

- Thiết kế hệ thống điều khiển cân băng tải 

Đề tài 18 

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị điểm danh sinh viên sử dụng công nghệ RFID 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Tú 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Cường 

Đặng Minh Hiếu 

Nguyễn Văn Quang 

Lê Trọng Trà 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu, tìm hiểu về công nghệ RFID.  

- Tìm hiểu về hệ quản trị SQL Server và phần mềm Visual Studio.  

- Tìm hiểu về vi điều khiển PIC16F887A.  

- Thiết kế mạch phần cứng và truyền thông lên máy tính.  

- Thiết kế chương trình phần mềm 

Đề tài 19 

Nghiên cứu công nghệ NFC và ứng dụng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Diệu Linh 

Sinh viên thực hiện: Mai Thị Ngọc Anh 

Nguyễn Tùng Giang 

Nguyễn Đắc Tuấn 

Nguyễn Thế Sơn 

   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về công nghệ NFC  

- Các kỹ thuật xử lý trong NFC  

- Ứng dụng của NFC 

Đề tài 20 

Lập trình C# cho bài toán giao tiếp giữa PC với PLC S7-1200 sử dụng OPC 

Sever 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Văn Thăng 

Sinh viên thực hiện: Lê Trí Thành 

Đặng Thanh Bình 

Ngô Văn Sơn 

Nguyễn Hữu Mạnh 

Nguyễn Minh 

Hoàng 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Sử dụng OPC Sever giao tiếp giữa PC với PLC S7-1200.  

- Lập trình giao diện điều khiển và giám sát trên PC sử dụng gói phần mềm Visual 

Studio.  

- Đóng gói file chạy. 

Đề tài 21 

Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển thiết bị điện bằng giọng nói 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Quý 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Thiên 

Nguyễn Quyết 

Thắng 

Trần Thanh Ngân 

Trương Đức Thắng 

Trương Gia Hải 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

                                                   

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu lý thuyết về điều khiển thiết bị điện thông qua giọng nói  

- Thiết kế mạch điện tử và lâp trình điều khiển thiết bị điện thông qua giọng nói 

Đề tài 22 

Nghiên cứu và đánh giá chất lượng điện năng trong hệ thống                                     

cung cấp điện công nghiệp 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Việt Phúc 
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Sinh viên thực hiện: Vũ Minh Hiếu 

                                

Đặng Quang Tú 

                            

Bùi Thị Thanh 

Xuân 

Đoàn Huy Hoàng 

                                

Trần Ngọc Hiếu 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu chất lượng điện năng hệ thống cung cấp điện công nghiệp theo lý thuyết  

- Tiến hành đo thực nghiệm các thông số chất lượng điện áp dựa trên các máy phân 

tích chất lượng điện năng đang được ứng dụng hiện nay do công ty Emin tài trợ  

- Phân tích chất lượng điện năng trong quá trình vận hành hệ thống cung cấp điện công 

nghiệp 

Đề tài 23 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình bơm xăng bán tự động sử dụng công nghệ RFID 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Tú 

Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Cẩm Tú 

Nguyễn Khánh Hòa 

Hoàng Trung Kiên 

Nguyễn Thành Luân 

Trần Ngọc Hiếu 

   Lớp: Tự động hóa và ĐK 1 57 

Tự động hóa và ĐK 1 57 

Tự động hóa và ĐK 1 57 

Tự động hóa và ĐK 1 57 

Tự động hóa và ĐK 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về hệ thông bơm xăng tự động.  

- Tìm hiểu về công nghệ RFID.  

- Tìm hiểu về hệ quản trị SQL Server và lập trình C# trên phần mềm Visual Studio.  

- Thiết kế mạch phần cứng sử dụng vi điều khiển và truyền thông lên máy tính.  

- Thiết kế thuật toán và chương trình điều khiển.  

- Xây dựng chương trình phần mềm 

Đề tài 24 

Nghiên cứu thiết kế mạch đọc ma trận cảm biến mềm định hướng                            

ứng dụng cho da robot 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Quý 
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Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Mão 

Vũ Ngọc Đăng 

Phùng Tiến Bộ 

Trần Đức Tiện 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về cấu tạo nguyên lý hoạt động của ma trận cảm biến mềm  

- Thiết kế chế tạo mạch, lập trình chíp nhúng  

- Thử nghiệm trong việc phát hiện tác động lên da robot 

Đề tài 25 

Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân dạng vật thể sử dụng Camera IP                           

và thư viện ImageAI 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Quang Sơn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Đức 

Trần Huy Hoàng 

Ngô Đức Tài 

Phạm Văn Đức 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu hệ thống Camera IP  

- Tìm hiểu các thành phần của thư viện ImageAI   

- Xây dựng ứng dụng cho bài toán nhận dạng vật thể 

Đề tài 26 

Tìm hiểu các công nghệ toà nhà thông minh và ứng dụng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Quang Sơn 

Sinh viên thực hiện: Vũ Tuấn Tú 

Phạm Quang Linh 

Nguyễn Văn An 

Bùi Minh Phú 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về tòa nhà thông minh  

- Nghiên cứu các thành phần điện tử-điều khiển trang bị trong tòa nhà thông minh   

- Cơ chế hoạt động 

Đề tài 27 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình đàn Piano điện tử 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải 
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Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Huy 

Đỗ Anh Tuấn 

Đinh Duy Thiện 

Phạm Bá Duy 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về nguyên lý tạo âm thanh của đàn piano  

- Thiết kế mạch điện tử đàn piano điện dựa trên các linh kiện điện tử cơ bản 

Đề tài 28 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển động cơ BLDC sử dụng trong hệ 

thống điều hòa Inverter 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Khuyến 

Vũ Thị Ngọc 

Mai Văn Tú 

Phạm Văn Tân 

Ngô Tạo Quyết 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu nguyên lý hệ thống điều hòa Inverter  

- Thiết kế mạch công suất nghịch lưu 3 pha  

- Thiết kế mạch bù công suất PFC   

- Thiết kế mạch vi xử lý điều khiển  

- Xây dựng phần mềm điều khiển  

- Thử nghiêm mạch 

Đề tài 29 

Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống điều khiển thiết bị                                              

thông minh bằng trợ lý ảo 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Hưng 

Sinh viên thực hiện: Trần Trọng Trường 

Trần Quốc Hiệu 

Nguyễn Văn Huy 

Nguyễn Văn Lộc 

Khuất Văn Huy 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu một số thiết bị gia dụng thông minh  

- Nghiên cứu phương pháp điều khiển thiết bị qua trợ lý ảo của Google  

- Xây dựng mạch và phần mềm điều khiển một sô thiết bị gia dụng thông minh thông 

qua trợ lý ảo của Google 
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Đề tài 30 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình thiết bị cảnh báo điểm mù cho xe ô tô 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Hưng 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Văn Kiên 

Trịnh Xuân Trung 
   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về điểm mù của xe ô tô  

- Nghiên cứu một số phương pháp cảnh báo điểm mù của xe ô tô  

- Thiết kế mô hình mạch điều khiển cảnh báo điểm mù của xe để hỗ trợ lái xe 

Đề tài 31 

Thiết kế bộ điều khiển cho thiết bị bay không người lái dạng Quadcopter 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Thanh Bình 

Sinh viên thực hiện: Đặng Văn Hào 

Bùi Đại Nghĩa 

Phạm Tiến Đạt 

Nguyễn Sỹ Trung 

Nguyễn Hoàng Anh 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu nguyên tắc tính toán thiết kế, sơ đồ và các thiết bị hợp thành cơ bản của 

một Quadcopter  

- Xây dựng chương trình tính toán, mô phỏng   

- Thiết kế một thiết bị bay dạng  Quadcopter và phát triển tính năng cho bộ điều khiển 

Đề tài 32 

Xây dựng chương trình điểm danh cho lớp học áp dụng thuật toán xử lý và 

nhận diện khuôn mặt với góc nhìn nghiêng 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Thanh Bình 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Anh 

Lưu Trọng Hiếu 

Đỗ Hồng Nhung 

Lê Quý Minh 

Nguyễn Vũ Hoàng 

Lan 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu sơ đồ và các thiết bị hợp thành cơ bản của một hệ thống nhận diện đối tượng  

- Nghiên cứu xây dựng chương trình máy tính phát hiện đối tượng ứng dụng thuật toán 

góc ảnh nghiêng  

- Thử nghiệm chương trình 
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Đề tài 33 

Thiết kế chế tạo mạch cấp nguồn sử dụng pin năng lượng mặt trời 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thanh Huyền 

Sinh viên thực hiện: Trịnh Trường Giang 

Tạ Hữu Đức 

Giáp Xuân Sơn 

Giáp Xuân Sơn 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu đặc điểm và cách thiết kế mạch nguồn nói chung và mạch nguồn sử dụng 

năng lượng mặt trời;  

- Thiết kế mạch điện tử điều khiển quá trình nạp  

- Thử nghiệm với một số thiết bị 

Đề tài 34 

Phát triển bộ xử lý tín hiệu số sử dụng Kit phát triển FPGA Spartan 3E 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Việt Hà 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Hào 

Nguyễn Danh Thành 

Khuất Phú Chiến 

Nguyễn Văn Đức 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về thực hiện DSP trên FPGA  

- Kit phát triển FGPA Spartan 3E/ Spartan 3E và các công cụ thiết kế  

- Giao tiếp ADC/DAC với FPGA  

- Thực hiện một ứng dụng xử lý tín hiệu số (bộ lọc số) trên FPGA 

Đề tài 35 

Xây dựng chương trình giao tiếp dữ liệu giữa vi điều khiển và máy tính phục vụ 

bài toán giám sát chuyển động 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Mạnh Cường 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trọng Lâm 

Lê Thị Ngọc Ánh 

Đặng Đồng Tuấn Anh 

Trịnh Đình Hiểu 

Nguyễn Bá Anh Đức 

   Lớp: Kỹ thuật điện tử - VT 4 59 

Kỹ thuật điện tử - VT 4 59 

Kỹ thuật điện tử - VT 4 59 

Kỹ thuật điện tử - VT 4 59 

Kỹ thuật điện tử - VT 4 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về các hệ thống giám sát chuyển động  

- Tìm hiểu về các phương án thực hiện thường gặp  

- Lựa chọn phương án và phạm vi nghiên cứu  

- Xây dựng chương trình cho vi điều khiển và máy tính 

Đề tài 36 

Phát triển ứng dụng theo dõi nhịp tim trên điện thoại Android trên cơ sở điện 

toán đám mây và cảm biến mềm 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Thành Trung 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Năng Đạt 

Nguyễn Văn Dũng 

Phạm Quốc Đạt 

Ngô Hữu Phúc 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Chế tạo thiết bị đo nhịp tim sử dụng cảm biến mềm  

- Phát triển App trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android kết nối thiết bị đo nhịp 

tin và sử dụng  dữ liệu đám mây 

- Thử nghiệm trong Phòng thí nghiệm 

Đề tài 37 

Nghiên cứu thuật toán cân động xe ô tô với cảm biến mềm trong giám sát 

phương tiện giao thông 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đào Thanh Toản 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Tuấn 

Lê Đức Anh 

Ninh Quý Khang 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN K47 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật điện tử - VT 4 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu cảm biến mềm và thuật toán cân động trên cơ sở xung tín hiệu  

- Thiết kế và thi công mạch phần cứng  

- Xây dựng chương trình máy tính  

- Thử nghiệm tại khuôn viên Trường ĐH GTVT 

Đề tài 38 

Nghiên cứu mạng cá nhân không dây  chuẩn 6LoWPAN và ứng dụng 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Minh 
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Sinh viên thực hiện: Đào Quang Thiện 

Nguyễn Xuân Hiếu 

Nguyễn Hoài Nam 

Phùng Quang Linh 

Nguyễn Tuấn Anh 

   Lớp: Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về công nghệ WPAN;  

- Kiến trúc phân lớp, kiến trúc mạng và các đặc tính kỹ thuật của công nghệ  

6LoWPAN;  

- Nghiên cứu ứng dụng chuẩn 6LoWPAN cho mạng cảm biến không dây tiêu thụ năng 

lượng thấp. 

Đề tài 39 

Thiết kế chế tạo bộ thu thập dữ liệu dạng ma trận trên cơ sở vi điều khiển 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Mạnh Cường 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Minh 

Nguyễn Công Phú 

Nguyễn Thành Long 

Đỗ Thu Trang 

Phạm Minh Phương 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT - VT 4 59 

Kỹ thuật ĐT - VT 4 59 

Kỹ thuật ĐT - VT 4 59 

Kỹ thuật ĐT - VT 4 59 

Kỹ thuật ĐT - VT 4 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Phân tích các dạng dữ liệu cần thu thập  

- Thực hiện kết nối hệ thống dữ liệu dạng ma trận với vi điều khiển  

- Thiết kế bộ lọc và khuếch đại tín hiệu 

Đề tài 40 

Nghiên cứu công nghệ màn hình OLED và khả năng ứng dụng trong                          

kỹ thuật truyền hình 

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tiến Hưng 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Hồng 

Phạm Việt Hùng 
   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu vật liệu bán dẫn truyền thống nền silic (LED)       

- Tìm hiểu vật liệu bán dẫn thế hệ mới hữu cơ (OLED)                  

- So sánh LED và OLED  

- Đánh giá ưu điểm của OLED so với LED. 
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Đề tài 41 

Nghiên cứu công nghệ blockchain và ứng dụng trong thanh toán điện tử 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Hồng Quân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

Lê Thị Ngọc Thu 

Đỗ Khắc Thịnh 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Phân tích các đặc điểm cơ bản của blockchain  

- Nghiên cứu thành toán điện tử và tiền số   

- Ứng dụng của blockchain trong thanh toán điện tử 

Đề tài 42 

Nghiên cứu mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao bằng Optisystem 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Toàn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trường Dũng 

Nguyễn Bá Toàn 

Đào Công Đăng 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Xây dựng mô hình hệ thống thông tin quang tốc độ cao sử dụng các mã điều chế khác 

nhau như NRZ, RZ  

- So sánh năng lực hoạt động của hệ thống thông tin quang với các mức công suất 

quang khác nhau  

- Mô phỏng hệ thống sử dụng Optisystem 

Đề tài 43 

Nghiên cứu, chuyển mạch quang MEMS và triển khai ứng dụng trong hệ thống 

thông tin quang 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Chu Công Cẩn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu 

Huệ 

Trịnh Thị Minh 

Anh 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

                                                   

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Các số liệu so sánh, đánh giá các thông số và khả năng ứng dụng của chuyển mạch 

quang MEMS với các loại chuyển mạch quang khác  

- Kiến nghị các giải pháp triển khai ứng dụng chuyển mạch quang MEMS vào hệ thống 

thông tin quang tại Việt Nam 
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Đề tài 44 

Nghiên cứu các giải pháp và xu hướng nâng cao độ phân giải                                       

của truyền hình HDTV 

 

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tiến Hưng 

Sinh viên thực hiện: Ngô Quang Dũng 

Trần Tất An 

Phạm Minh Hiếu 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nguyên lý phân tích và tổng hợp hình ảnh kỹ thuật số.              

- Những khó khăn và thiếu sót của truyền hình kỹ thuật số                                               

- Trí tuệ nhân tạo, khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao độ phân giải 

hình ảnh lên 8K hoặc hơn trong truyền hình kỹ thuật số. 

Đề tài 45 

Nghiên cứu điều khiển nhà thông minh qua mạng Internet 

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Trịnh Long (Công ty TNHH ứng dụng giải pháp 

công nghệ) 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Linh 

Mai Sơn Tùng 

Nguyễn Văn Đức 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về nhà thông minh  

- Nghiên cứu điều khiển nhà thông minh qua mạng Internet 

Đề tài 46 

Nghiên cứu hệ mã hóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tử 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Hồng Quân 

Sinh viên thực hiện: Đoàn Trọng Thăng 

Nguyễn Đình Lợi 

Trần Quốc Trung 

Trương Quang Hiệp 

Hoàng Hải Bằng 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật điện tử - VT 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về hệ mã công khai  

- Nghiên cứu ứng dụng của hệ mã công khai trong chữ ký điện tử  

- Lập trình mô phỏng hệ mã hóa công khai 
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Đề tài 47 

Nghiên cứu công nghệ wifi-offload giảm tải dữ liệu cho các mạng di động 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Toàn 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Như Tiến 

Nguyễn Mạnh Hào 

Đỗ Quang Phú 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu các giải pháp giảm tải dữ liệu di động  

- Nghiên cứu các mô hình triển khai dịch vụ wifi-offload 

Đề tài 48 

Nghiên cứu chế tạo bảng điện tử  được điều khiển vô tuyến cho thi đấu  Tennis 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trung Dũng 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Hoan 

Nguyễn Phương Vũ 

Nguyễn Thanh Tùng 

Hoàng Duy Nam 

Đậu Đức Tuấn 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về luật chơi và cách hiển thị tỷ số, kết quả trận đấu.  

- Nghiên cứu giải pháp điều khiển không dây dùng sóng vô tuyến với khoảng cách đến 

200m.  

- Thiết kế bộ điều khiển và bảng LED hiển thị làm việc ngoài trời.  

- Kết nối tích hợp các modul   

- Thử nghiệm tại sân Tennis ĐH GTVT 

Đề tài 49 

Nghiên cứu hệ thống quản lý và giám sát tập trung điện năng tiêu thụ của các 

phụ tải trong trường ĐHGTVT 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trung Dũng 

Sinh viên thực hiện: Phùng Thế Dũng 

Nguyễn Danh Dương 

Lê Việt Dũng 

   Lớp: Tự động hóa 1 57 

Tự động hóa 1 57 

Tự động hóa 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống quản lý và giám sát.  

- Nghiên cứu giải pháp xác định trạng thái sử dụng của các phòng học.  
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- Phân tích lựa chọn bộ điều khiển và giải pháp truyền thông phù hợp.  

- Xây dựng các kịch bản cấp điện cho một số phụ tải theo thời gian thực.   

- Tích hợp hệ thống và xây dựng phần mềm. 

Đề tài 50 

Nghiên cứu và ứng dụng học máy vào phát hiện tắc nghẽn trong mạng định 

nghĩa bằng phần mềm 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Chử Hoài Nam 

Sinh viên thực hiện: Phùng Trí Kiên 

Trần Quốc Toản 

Lương Thế Vinh 

Nguyễn Mạnh Tú 

   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về học máy, SDN, các phương pháp phát hiện tắc nghẽn trong mạng;  

- Xây dựng và thử nghiệm mô hình học máy để phát hiện tắc nghẽn trong SDN 

Đề tài 51 

Nghiên cứu kỹ thuật xác thực nút cho bảo mật trong mạng IoT 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Đức Trung 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Dũng 

Nguyễn Văn Long 

Đặng Trung Sỹ 

   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Mục tiêu bảo mật trong IoT   

- Xác thực dựa trên khóa công khai;  

- Xác thực dựa trên mã hóa và chữ ký số  

- Các giải pháp bảo mật trong IoT 

Đề tài 52 

Nghiên cứu mạng NB-IoT 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Khởi 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Danh Đông 

Ngô Xuân Phương 

Ngọ Thị Lưu 

   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 

Kỹ thuật Viễn thông 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về mạng NB-IoT  

- Nghiên cứu các kỹ thuật sử dụng trong mạng NB-IoT  

- Nghiên cứu kiến trúc chất lượng dịch vụ của mạng NB-IoT 

Đề tài 53 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo và cảnh báo nhiên liệu áp dụng cho 

phương tiện giao thông 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cồ Như Văn 

Sinh viên thực hiện: Phan Trung Hiếu 

Trần Văn Khanh 

Tăng Tuấn Minh 

Nguyễn Văn Luân 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về thiết bị đo và cảnh báo nhiên liệu, phương pháp trích xuất tín hiệu  

- Thiết kế mô hình, lựa chọn linh kiện vật tư và chế tạo thiết bị phần cứng  

- Xây dựng thuật toán và chương trình phần mềm.  

- Thử nghiệm, hoàn thiện và đánh giá kết quả. 

Đề tài 54 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bảng điện tử theo dõi năng suất ứng dụng trong các 

khu công nghiệp 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cồ Như Văn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Hiệp 

Phạm Văn Hải 

Nguyễn Trọng Thiện 

Nguyễn Hồng Phong 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống theo dõi năng suất trong các khu công nghiệp  

- Thiết kế mô hình, lựa chọn linh kiện vật tư và chế tạo thiết bị phần cứng  

- Xây dựng thuật toán và chương trình phần mềm.  

- Thử nghiệm, hoàn thiện và đánh giá kết quả. 

Đề tài 55 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý sinh viên 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Khởi 
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Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Mỹ Linh 

Trần Duy Bình 

Vũ Huy Duyên 

Lê Hải Nam 

   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Kỹ thuật Viễn thông 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về công nghệ Blockchain  

- Nghiên cứu các kỹ thuật sử dụng trong Blockchain  

- Ứng dụng Blockchain vào xây dựng cấu trúc hệ thống quản lý sinh viên 

Đề tài 56 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hướng dẫn đỗ xe ôtô thông minh                              

trong hầm tòa nhà 

 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Lương Miên 

Sinh viên thực hiện: Trần Mạnh Thắng 

Phạm Huy Nam 

Nguyễn Tất Hiếu 

Cấn Ngọc Sơn 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Khái quát về hệ thống hướng dẫn đỗ xe ôtô thông minh  

- Xây dựng mô hình thiết bị hướng dẫn đỗ xe ôtô trong hầm tòa nhà  

- Xây dựng phần mềm hướng dẫn đỗ xe ôtô trong hầm tòa nhà 

Đề tài 57 

Nghiên cứu chế tạo thiết bị cảnh báo nguy cơ va chạm xe máy                                     

với vật cản trên đường 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Lương Miên 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Trọng 

Đặng Minh Tú 

Trần Thị Thùy Linh 

Trần Thị Hoa 

Trịnh Hoàng Long 

   Lớp: TĐH 1 58 

TĐH 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về giải pháp công nghệ hệ thống hỗ trợ lái xe DAS  

- Thiết kế chế tạo thiết bị cảnh báo nguy cơ va chạm xe máy với vật cản trên đường sử 

dụng vi xử lý  

- Xây dựng phần mềm và thử nghiệm thiết bị 
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Đề tài 58 

Điều khiển và giám sát áp suất đường ống cấp nước sinh hoạt sử dụng PLC 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Minh Đắc (Cty Thanh Thien) 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan Anh 

Phạm Hồng Vinh 

Nguyễn Hữu Phước 

Phạm Quốc Bảo 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống cấp nước sinh hoạt  

- Xây dựng mô hình thiết bị đường ống cấp nước sinh hoạt  

- Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát áp suất đường ống cấp nước sinh hoạt 

Đề tài 59 

Nhận dạng và điều khiển nhiệt độ quá trình sấy vật liệu sử dụng vi xử lý 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Trung Kiên (Cty Nhat Minh) 

Sinh viên thực hiện: Đàm Quang Đạt 

Đinh Quốc Chung 

Võ Duy Trụ 

Trần Đức Đạt 

   Lớp: TĐH và điều khiển 1 57 

TĐH và điều khiển 1 57 

TĐH và điều khiển 1 57 

TĐH và điều khiển 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát đường đặc tính nhiệt độ của quá trình sấy vật liệu  

- Xây dựng mô hình thiết bị quá trình sấy vật liệu  

- Nhận dạng quá trình nhiệt sấy vật liệu  

- Thiết kế chế tạo thiết bị điều khiển nhiệt độ của quá trình sấy vật liệu 

Đề tài 60 

Thiết kế tủ điều khiển PLC để tự động cấp nước lạnh vào nồi chưng cất rượu 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Minh Đắc (Cty Thanh Thien) 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Chiến 

Bùi Mạnh Cường 

Vũ Mạnh Cường 

Trần Anh Tuấn 

Lưu Tất Thành 

   Lớp: Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tự động hóa 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu quá trình chưng cất rượu truyền thống  

- Thiết kế chế tạo thùng chưng cất rượu 10 lit  

- Thiết kế chế tạo tủ điều khiển PLC để tự động quá trình cấp nước lạnh vào thùng 

chưng cất rượu 



52 * TTNCKH 

Đề tài 61 

Nghiên cứu ứng dụng học sâu trong bài toán phát hiện và theo vết người đi bộ 

định hướng ứng dụng trong thành phố thông minh 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thúy Bình 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Khắc Huy 

Giáp Kim Anh 

Khương Thùy 

Trang 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 57 

Kỹ thuật điện tử - VT 4 59 

Kỹ thuật điện tử - VT 4 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về thành phố thông minh  

- Tìm hiểu về học máy; bài toán phát hiện và theo vết đối tượng  

- Xây dựng chương trình máy tính phát hiện và theo vết người đi bộ 

Đề tài 62 

Nghiên cứu tích hợp bộ điều khiển thiết bị điện gia dụng sử dụng giọng nói 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Vân 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Thành 

Hoàng Quang Anh 

Lê Đức Hải 

Lê Minh Ngọc 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Mô hình điều khiển thiết bị điện trong gia đình  

- Nghiên cứu các công nghệ nhận dạng giọng nói và ứng dụng  

- Xây dựng mô hình điều khiển thiết bị điện Smarthome 

Đề tài 63 

Phát triển App giám sát từ xa một số tham số của mạch nạp sử dụng pin                      

năng lượng mặt trời 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thanh Huyền 

Sinh viên thực hiện: Trần Đức Dũng 

Vũ Xuân Hiếu 
   Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về các tham số của mạch nạp sử dụng pin năng lượng mặt trời  

- Xây dựng mạch giám sát các tham số: dòng, áp, công suất tức thời đầu vào, công suất 

tức thời đầu ra   

- Làm App giám sát 
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Đề tài 64 

Xây dựng ứng dụng IoT giám sát và hiển thị dữ liệu đo của gia tốc kế                        

trên FPGA 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Việt Hà 

Sinh viên thực hiện: Giáp Xuân Sơn    Lớp: Kỹ thuật ĐT và Tin học CN 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về thực hiện ứng dụng IoT trên FPGA  

- Kit phát triển FPGA DE10 Nano  

- Giao tiếp I2C giữa FPGA và cảm biến  

- Đọc dữ liệu cảm biến từ thư viện và I/O   

- Hiển thị dữ liệu trên web dùng mã nguồn mở 

Đề tài 65 

Nghiên cứu bộ điêu khiển hệ thống cảnh báo nháy vàng đảm bảo an toàn giao 

thông sử dụng năng lượng mặt trời 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Vân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 

Phạm Hoàng Anh 

Đỗ Văn Hải 

Trần Anh Tuấn 

Lê Việt Cường 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về công nghệ sạc/xả sử dụng năng lượng mặt trời  

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng chế độ sạc/xả năng lượng mặt trời phù hợp tải đặc 

thù  

- Xây dựng thuật toán và thiết kế bộ điều khiển 

Đề tài 66 

Nghiên cứu hệ thống tự động chăm sóc cây trồng tưới tiêu                                     

và chiếu sáng thông minh 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trịnh Văn Mỹ 

Sinh viên thực hiện: Mẫn Thị Thanh Hoa 

Nguyễn Mạnh Long 

Chu Thị Hạnh 

Nguyễn Khắc Thiện 

Nguyễn Công Hậu 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan hệ thống  

- Một số trang thiết bị  cơ bản  

- Lựa chọn xây dựng mô hình tưới tiêu, chiếu sáng sử dụng Arduino 

Đề tài 67 

Nghiên cứu các dữ liệu cần thiết để quản lý và điều khiển giao thông đường bộ 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Duy Việt 

Sinh viên thực hiện: Lê Mạnh Tiến 

Lê Tuấn Hải 

Đào Tuấn Tùng 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về cơ sở dữ liệu  

- Cấu trúc cơ sở dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu  

- Ứng dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý và điều khiển giao thông  

- Nghiên cứu các dữ liệu cần thiết để quản lý và điều khiển giao thông đường bộ 

Đề tài 68 

Nghiên cứu phương pháp thu thập và tổ chức lưu trữ dữ liệu các phương tiện 

đường bộ trên tuyến trục chính đô thị 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Duy Việt 

Sinh viên thực hiện: Trần Duy Anh 

Bùi Đình Mạnh 

Đỗ Thành Chung 

Nguyễn Văn Sơn 

Nguyễn Văn Công 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về cơ sở dữ liệu  

- Phương pháp thu thập và lưu trữ dữ liệu   

- Ứng dụng cho thu thập dữ liệu các phương tiện đường bộ trên tuyến trục chính 

Đề tài 69 

Nghiên cứu và xây dựng mô hình Hệ thống thông tin chỉ dẫn lịch trình và thông 

tin hành khách trên xe buýt 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trịnh Văn Mỹ 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đắc Long 

Vũ Văn Duy 

Đỗ Đức Lâm 

Nguyễn Hoàng Long 

Chu Minh Sinh 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH 3 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 3 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 3 59 

Kỹ thuật xây dựng CTGT 3 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 3 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống thông tin hành khách  

- Cấu trúc và chức năng hệ thống thông tin hành khách cho xe buýt  

- Xây dựng mô hình hệ thống chỉ dẫn lịch trình trên xe buýt 

Đề tài 70 

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị giám sát điều khiển logic từ xa sử dụng GPRS 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Hà Dũng 

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Phong 

Bùi Đức Lương 

Bùi Vũ Thái 

Nguyễn Duy Trung 

Lê Hồng Quân 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu vi điều khiển và khả năng vận dụng điều khiển logic  

- Nghiên cứu khả năng kết nối, truyền thông sử dụng mạng GPRS  

- Nghiên cứu lựa chọn các thiết bị liên quan 

Đề tài 71 

Nghiên cứu ứng dụng IoT để ổn định nhiệt độ phòng sử dụng Arduiro 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Đạt  

Sinh viên thực hiện: Phạm Đức Lộc 

Thiều Quang Thành 

Nguyễn Quốc Toản 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về IoT, Arduino  

- Xây dựng mô hình IoT ổn định nhiệt độ phòng 

Đề tài 72 

Nghiên cứu ứng dụng IoT phát hiện và giám sát vị trí tàu 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Thị Hương 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Vũ Tiến Đạt 

Đàm Thế Tôn 

Phạm Khánh Toàn 

Hoàng Đức Nam 

Nguyễn Thành Lộc 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về ứng dụng IoT trong đường sắt  

- Tìm hiểu về cảm biến phát hiện đoàn tàu 

Đề tài 73 

Nghiên cứu thiết bị cảnh báo cháy rừng sử dụng công nghệ Lora 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Thị Hương 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Linh 

Đỗ Thị Phương 
   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về mạng Lora  

- Một số trang thiết bị cơ bản trong cảnh báo cháy rừng và giải pháp kết nối dữ liệu  

- Lựa chọn xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng sử dụng công nghệ Lora 

Đề tài 74 

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống IoT cảnh báo các thông số của môi trường nước 

trong nuôi thủy sản 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Đạt  

Sinh viên thực hiện: Lê Hải Long 

Lê Thế Lân 

Lê Minh Duy 

Hoàng Đức Thắng 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản và nhu cầu cần ứng dụng IoT trong nuôi trồng 

thủy sản  

- Nghiên cứu ứng dụng IoT trong nuôi trồng thủy sản 

Đề tài 75 

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển vị trí trong truyền động điện một chiều 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Hà Dũng 

Sinh viên thực hiện: Trần Doãn Tuấn Anh    Lớp: Tự động hóa 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động và điều khiển của động cơ một chiều, bước…  

- Nghiên cứu và lựa chọn loại vi điều khiển và thiết bị điều khiển phù hợp  

- Xây dựng mô hình thiết bị điều khiển 
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Đề tài 76 

Xây dựng hệ thống giám sát giao thông tại một ngã tư sử dụng                                       

kỹ thuật xử lý ảnh 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Lý 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Chính Thắng 

Đặng Xuân Trọng 

Trần Tiến Đạt 

Nguyễn Đức Dương 

Nguyễn Tuấn Anh 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Kỹ thuật ĐK và TĐH 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về công nghệ xử lý ảnh trong giao thông  

- Ngôn ngữ Python trong kỹ thuật xử lý ảnh   

- Xây dựng thuật toán xử lý ảnh các phương tiện tham gia giao thông tại một ngã tư  

- Chương trình lập trình 

Đề tài 77 

Nghiên cứu xác định chiều dài dòng chờ tại nút giao đèn tín hiệu                                  

giao thông sử dụng xử lý ảnh 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Trọng Thuật 

Sinh viên thực hiện: Lại Văn Sỹ 

Dư Xuân Hưng 

Lê Minh Duy 

   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về giao thông đô thị  

- Một số trang thiết bị ckhảo sát dòng giao thông  

- Tìm hiểu được về tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu  

- Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng thuật toán xử lý ảnh tính toán chiều dài dòng chờ 

xe  

- Phát triển chiều dài dòng chờ quy đổi sang thời gian trễ 

Đề tài 78 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ảnh phục vụ đếm lưu lượng hành khách 

lên/xuống xe bus 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Trọng Thuật 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Việt Anh 

Nguyễn Thị Phượng 
   Lớp: Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 

Kỹ thuật ĐK và TĐH GT 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về quy trình kiểm soát hành khách lên/xuống xe bus  

- Nghiên cứu về kỹ thuật xử lý ảnh số  

- Xây dựng thuật toán nhận dạng đếm hành khách lên/xuống xe bus 

Đề tài 79 

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ứng dụng ITS tại một số đô thị lớn                            

của Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Quang Khải 

Sinh viên thực hiện: Khổng Minh Hải 

Bùi Thị Thanh Mai 

Nguyễn Tiến Tú 

   Lớp: Kỹ thuật VT 1 58 

Kỹ thuật VT 1 58 

Kỹ thuật VT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về việc ứng dụng ITS ở các đô thị lớn trên thế giới  

- Đánh giá thực trạng triển khai ITS tại các đô thị lớn trong nước như Hà Nội, TP. Hồ 

Chí Minh 

Đề tài 80 

Nghiên cứu mô hình hệ thống an ninh trong nhà thông minh 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Quang Khải 

Sinh viên thực hiện: Phạm Diệu Thuỳ 

Lê Thị Cẩm Nhung 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

Hoàng Thị Mai 

   Lớp: Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về an ninh trong hệ thống thông tin  

- Các thách thức và yêu cầu đảm bảo an ninh trong nhà thông minh  

- Nghiên cứu mô hình hệ thống an ninh trong nhà thông minh: hệ thống an ninh, camera 

giám sát và báo cháy. 

Đề tài 81 

Ứng dụng trợ lý ảo của Google trong hệ thống điều khiển thiết bị thông qua 

giọng nói 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Trần Tấn Tài 

Hoàng Thế Thủy 

Nguyễn Quốc Cường 

Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Văn Tuấn 

   Lớp: Kỹ thuật VT 1 58 

Kỹ thuật VT 1 58 

Kỹ thuật VT 1 58 

Kỹ thuật VT 1 58 

Kỹ thuật VT 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về ứng dụng trợ lý ảo của Google  

- Xây dựng thiết bị có khả năng kết nối với các máy chủ trong IoT  

- Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công cụ trợ lý ảo Google trong điều khiển thiết bị từ 

xa qua IoT 

Đề tài 82 

Nghiên cứu công nghệ nhận diện khuôn mặt và ứng dụng trong                                  

thời đại công nghệ 4.0 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Quang Thanh 

Sinh viên thực hiện: Phạm Trung Hiếu 

Nguyễn Trọng Phương 

Hoàng Tùng Sơn 

Nguyễn Đức Vinh 

Nguyễn Trọng Minh 

   Lớp: Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Kỹ thuật VT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về công nghệ nhận diện khuôn mặt  

- Nhận diện khuôn mặt với Raspberry Pi, OpenCV và SQLite Studio 

- Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt với vi điều khiển Raspberry Pi 

Đề tài 83 

Nghiên cứu ứng dụng máy tính nhúng Raspberry vào hệ thống nhà thông minh 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Phường 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trần Đạt 

                                      

Lê Quang Đô 

                                 

Hồ Sỹ Phương 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

-Tổng quan về hệ thống nhà thông minh   

- Cấu trúc và đặc điểm của máy tính nhúng Raspberry  

- Thiết kế hệ thống điều khiển nhà thông minh sử dụng máy tính Raspberry 

Đề tài 84 

Nghiên cứu ứng dụng mạng Lora trong điểu khiển, quản lý chiếu sáng đô thị 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Khương 



60 * TTNCKH 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Hiếu 

                              

Nguyễn Văn Sự 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về điều khiển và quản lý chiếu sáng đô thị   

- Tìm hiểu về mạng Lora cho ứng dụng IoT tầm xa  

- Thiết kế hệ thống điều khiển, quản lý chiếu sáng đô thị ứng dụng mạng Lora 

Đề tài 85 

Tối ưu cự ly và số lượng trạm lặp quang trong hệ thống thông tin quang 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Chu Công Cẩn 

Sinh viên thực hiện: Trần Trọng Chương 

                                       

Phạm Minh Hiếu 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và truyền 

thông 1 57 

Kỹ thuật thông tin và truyền 

thông 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Các tham số của bộ khuếch đại quang và hệ thống thông tin quang   

- Xây dựng phương pháp tính toán tối ưu khoảng cách và số lượng trạm lặp quang sử 

dụng trong hệ thống 

Đề tài 86 

Nghiên cứu điều khiển tốc độ động cơ KĐB-RLS bằng phương pháp tuyến tính 

hóa chính xác với đạo hàm trạng thái 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Thanh Hà 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lê Thúy    Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan ĐK tựa từ thông rotor -FOC, mô hình điều khiển động cơ KĐB-RLS 

KĐB.   

- Tổng quan các phương pháp ĐK phi tuyến cho mạch vòng tốc độ.   

- Nghiên cứu và thiết kế ĐK tốc độ bằng phương pháp tuyến tính hóa chính xác với 

đạo hàm phản hồi trạng thái.  

- Kết quả mô phỏng Matlab -Simulink, thực nghiệm. 
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Đề tài 87 

Nghiên cứu phương pháp bảo vệ rơ le lưới điện kéo hệ thống đường sắt đô thị 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Việt Phúc 

Sinh viên thực hiện: Mai Xuân Hiền 

                                       

Lê Văn Ninh 

                              

Nguyễn Thảo Nhi 

                              

Trần Đức Thắng 

                                 

Đỗ Văn Dương 

   Lớp: Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Trang bị điện - Điện tử trong 

công nghiệp và GTVT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Các vấn đề chung của bảo vệ lưới điện kéo hệ thống đường sắt đô thị  

- Nghiên cứu sơ đồ logic bảo vệ rơ le  

- Xây dựng mô hình trên phần mềm matlab 

Đề tài 88 

Nghiên cứu tìm hiểu về thuật toán nhận dạng đối tượng trong ảnh  và ứng dụng 

trong nhận dạng biển số xe, đếm xe 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Hải Phong 

Lưu Minh An 

Đỗ Minh Đức 

Lê Văn Nghĩa 

Lê Huy Tiến 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Các khái niệm về đối tượng trong ảnh  

- Thuật toán phát hiện bounding-box biển số và nhận dạng số                                                                                                                                                                                                                                                              

- Ứng dụng đếm xe 

Đề tài 89 

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển luồng và tối ưu kích thước khung tin trong 

mạng truyền số liệu 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Hoàng Hoa 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thắng 

Nguyễn Xuân Nam 

Vũ Thị Ngoan 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 



62 * TTNCKH 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu về mạng TCP/IP  

- Nghiên cứu các kỹ thuật và giao thức điều khiển luồng  

- Các thuật toán xác định kích cỡ khung dữ liệu 

Đề tài 90 

Nghiên cứu giao thức điều khiển luồng và giải pháp nâng cao hiệu                       

sử dụng đường truyền 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Hoàng Hoa 

Sinh viên thực hiện: Bùi Tất Cảnh 

Nguyễn Minh Hiếu 

Đỗ Ngọc Hiếu 

Vũ Văn Huy 

   Lớp: Kỹ thuật viễn thông 2 K59 

Kỹ thuật viễn thông 2 K59 

Kỹ thuật viễn thông 2 K59 

Kỹ thuật viễn thông 2 K59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu các thuật  toán điều khiển luồng trong mạng truyền số liệu  

- Nghiên cứu các giao thức điều khiển luồng  

- Phân tích và đánh giá sự phụ thuộc của tốc độ truyền và hiệu suất truyền dẫn với các 

thông số của đường truyền 
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CÁC TIỂU BAN 

KHOA VẬN TẢI - KINH TẾ 
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Đề tài 1 

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ống hút thân thiện môi trường trên địa 

bàn nội thành Hà Nội 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Huệ 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Phạm Thị Thu Thủy 

Ngô Phương Thảo 

Đỗ Thị Phương 

   Lớp: Kế toán tổng hợp 2 58 

Kế toán tổng hợp 2 58 

Kế toán tổng hợp 2 58 

Kế toán tổng hợp 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hành vi người tiêu dùng  

- Thực trạng tiêu thụ sản phẩm ống hút thân thiện môi trường trên địa bàn nội thành 

Hà Nội  

- Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ống hút thân thiện môi trường trên địa bàn nội 

thành Hà Nội 

Đề tài 2 

Nghiên cứu hoàn thiện ứng dụng phần mềm kế toán kiotviet trong việc bán 

hàng online của sinh viên 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung 

Sinh viên thực hiện: Nông Phương Thảo 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 
   Lớp: Kế toán 1 59 

Kế toán 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tính năng và Ưu nhược điểm của phần mềm Kiotviet đối với việc bán hàng online 

của sinh viên  

- Thực trạng ứng dụng phần mềm kế toán trong việc bán hàng online của sinh viên 

hiện nay  

- Hoàn thiện cách ứng dụng phần mềm kiotviet đối với việc bán hàng online của sinh 

viên 

Đề tài 3 

Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng thủ công của sinh viên. 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Hoàng 

Đào Vân Huế 

Bạch Thanh Nhàn 

Đỗ Thuỳ Linh 

Ngô Thị Phương Chi 

   Lớp: Kế toán 1 59 

Kế toán 1 59 

Kế toán 1 59 

Kế toán 1 59 

Kế toán 1 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hàng thủ công của sinh viên và thị trường tiêu thụ hàng thủ công của 

sinh viên   

- Thực trạng thị trường hàng thủ công của sinh viên Nghiên cứu giải pháp giúp sinh 

viên phát triển thị trường này 

Đề tài 4 

Một số giải pháp thu hút sinh viên sử dụng thư viện                                          

trường Đại học Giao thông Vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Thơm 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Diệu Ly 

Nguyễn Hương Giang 

Lê Thị Thu Phương 

Ngô Phương Thúy 

   Lớp: Kế toán 1 59 

Kế toán 1 59 

Kế toán 1 59 

Kế toán 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận chung về vai trò của thư viện trường - thực trạng việc sử dụng thư viện 

trường ĐH GTVT của sv trong trường   

- Đề xuất một số giải pháp thu hút sinh viên sử dụng thư viện trường đại học GTVT 

Đề tài 5 

Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp vận tải kinh doanh xe hợp 

đồng du lịch ở Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trịnh Thanh Thủy 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Oanh 

Lê Hải Anh 

Thái Thị Mỹ Hảo 

   Lớp: Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý thuyết về công nghệ thông tin và kinh doanh vận tải du lịch  

- Thực trạng hoạt động kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh 

nghiệp kinh doanh xe hợp đồng du lịch ở Hà Nội   

- Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp vận tải kinh doanh xe 

hợp đồng du lịch ở Hà nội 

Đề tài 6 

Nghiên cứu nhu cầu sử dụng phương tiện xe điện 4 bánh của khách du lịch tại 

Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thu Hằng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Việt 

Phạm Lan Anh 

Đặng Hồng Đức 

Phạm Thị Ly 

   Lớp: Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về du lịch và phương tiện xe điện 4 bánh   

- Thực trạng nhu cầu sử dụng phương tiện xe điện 4 bánh của khách du lịch tại Hà Nội  

- Giải pháp tăng nhu cầu sử dụng phương tiện xe điện 4 bánh cho khách du lịch tại Hà 

Nội 

Đề tài 7 

Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thông tin an toàn hàng hải trên 

các phương tiện thuỷ nội địa 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thu Hằng 

Sinh viên thực hiện: Phạm Khánh Ly 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Lụa 

Lê Thị Vân Anh 

   Lớp: Kinh tế vận tải thuỷ bộ 1 58 

Kinh tế vận tải thuỷ bộ 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hệ thống AIS và VHF trên phương tiện thuỷ nội địa   

- Thực trạng quản lý và khai thác hệ thống AIS và VHF trên phương tiện thuỷ nội địa   

- Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống AIS và VHF trên các phương tiện 

thuỷ nội địa 

Đề tài 8 

Nghiên cứu hành vi sử dụng rượu bia của sinh viên và đề xuất giải pháp hạn chế 

việc sử dụng rượu bia trong sinh viên 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Đức Thung 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nga 

Nguyễn Thị Thúy Mai 
   Lớp: Kinh tế 1 59 

Kinh tế 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về sử dụng rượu bia, đặc biệt là đối với sinh viên  

- Khảo sát thực tế về mức độ sử dụng rượu bia trong sinh viên  

- Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế việc sử dụng rượu bia trong sinh viên 

Đề tài 9 

Nghiên cứu chiến lược truyền thông của Vinfast trong việc                                          

phát triển sản phẩm ô tô 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Chu Kiều Linh 

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Thu Thủy 

Hoàng Thị Phương Thảo 

Nguyễn Phương Dung 

Lương Thị Xuân Phương 

   Lớp: Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về chiến lược truyền thông Marketing;  

- Thực trạng chiến lược truyền thông của Vinfast;  

- Những điểm khác biệt trong chiến lược truyền thông của Vinfast trong việc phát triển 

sản phẩm ô tô. 

Đề tài 10 

Nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng đi muộn của sinh viên trường đại 

học Giao thông vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quang    Lớp: Quản trị DN BCVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Một số vấn đề về việc đi muộn .  

- Thực trạng đi muộn của sinh viên.Điều tra khảo sát nguyên nhân đi muộn của sinh 

viên.  

- Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng đến lớp muộn của sinh viên trường Đại học 

giao thông vận tải. 

Đề tài 11 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn phương tiện giao thông 

của sinh viên tại thành phố Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn:TS. Trần Đức Thung 

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thùy Diệp 

Lê Thị Minh Phương 
   Lớp: Kinh tế 1 59 

Kinh tế 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hành vi lựa chọn phương tiện giao thông của sinh viên  

- Khảo sát thực tế để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi lựa chọn phương 

tiện giao thông của sinh viên tại thành phố Hà Nội  

- Đưa ra một số khuyến nghị đối với sinh viên và doanh nghiệp vận tải 

Đề tài 12 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình chia sẻ tri thức của sinh viên 

khoa Vận tải - Kinh tế, trường Đại học Giao thông vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đăng Quang 

Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Huệ Anh 

Trần Thị Hòa 

Lưu Thị Hương 

   Lớp: Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tri thức, chia sẻ tri thức, các nhân tố ảnh hưởng đến 

quá trình chia sẻ tri thức.  

- Điều tra khảo sát ý kiến của sinh viên Khoa Vận tải - Kinh tế về các nhân tố ảnh 

hưởng đến quá trình chia sẻ tri thức  

- Đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường việc chia sẻ tri thức của sinh viên Khoa 

Vận tải - Kinh tế, trường đại học Giao thông vận tải.  

Đề tài 13 

Giải pháp tăng cường động lực học tập của sinh viên Khoa Vận tải Kinh tế - 

Trường Đại học giao thông vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dương Hữu Tuyến 

Sinh viên thực hiện: Vũ Bình Dương 

Khương Văn Lực 

Lê Việt Phương 

   Lớp: Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về động lực học tập của sinh viên  

- Đánh giá thực trạng động lực học tập của sinh viên Khoa Vận tải Kinh tế - Trường 

Đại học giao thông vận tải  

- Đề xuất được những giải pháp nhằm tăng cường động lực học tập của sinh viên Khoa 

Vận tải Kinh tế - Trường Đại học giao thông vận tải 

Đề tài 14 

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên 

Khoa Vận tải Kinh tế - Trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dương Hữu Tuyến 

Sinh viên thực hiện: Phạm Khánh Huyền 

Trần Thị Huyền Trang 

Nguyễn Thị Hà 

   Lớp: Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên và các yếu tố 

tác động  

- Xác định các yếu tố tác động đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên Khoa Vận 

tải Kinh tế - Trường Đại học Giao thông Vận tải  

- Đề xuất những giải pháp nhằm gia tăng nhận thức và ý định của sinh viên Khoa Vận 

tải Kinh tế - Trường Đại học Giao thông Vận tải về khởi sự kinh doanh 
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Đề tài 15 

Ứng dụng hệ thống chỉ số hiệu suất (KPI) trong công tác chăm sóc chủ hàng tại 

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tiến Quý 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Hương 

Phang Thanh Hoàng 

Nguyễn Thị Khánh Linh 

Physone PHAEGMALY 

   Lớp: KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về chỉ số hiệu suất KPI.  

- Đánh giá thực trạng công tác chăm sóc chủ hàng tại Công ty cổ phần vận tải đường 

sắt Hà Nội.  

- Ứng dụng hệ thống chỉ số hiệu suất KPI trong công tác chăm sóc chủ hàng tại Công 

ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội 

 

Đề tài 16 

Nghiên cứu giải pháp nhằm gia tăng giá trị tài sản thương hiệu của                        

Trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Khoa 

Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Ngọc Anh 

Nguyễn Thị Huyền 

Dương Văn Tân 

   Lớp: Kinh tế 1 59 

Kinh tế 1 59 

Kinh tế 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan lý thuyết về tài sản thương hiệu  

- Đo lường giá trị tài sản thương hiệu của Trường Đại học Giao thông Vận tải theo 

cảm nhận của sinh viên  

- Giải pháp nhằm gia tăng giá trị tài sản thương hiệu của Trường Đại học Giao thông 

Vận tải 

Đề tài 17 

Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng khi lựa chọn và sử dụng ứng dụng công 

nghệ gọi xe ô tô 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Chu Kiều Linh 

Sinh viên thực hiện: Mai Thị Hiền 

Nguyễn Thị Phương Loan 

Nguyễn Quỳnh Trang 

   Lớp: Kế toán 2 59 

Kế toán 2 59 

Kế toán 2 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hành vi người tiêu dùng;  

- Thực trạng việc lựa chọn và sử dụng ứng dụng công nghệ gọi xe ô tô;  

- Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn và sử dụng ứng dụng công nghệ gọi xe 

ô tô của người tiêu dùng. 

Đề tài 18 

Nghiên cứu về chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam từ năm 2008 tới nay 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hoàng Mai 

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Khang 

Nguyễn Thị Hiền 
   Lớp: Quản trị DN BCVT 1 58 

Quản trị DN BCVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về tỷ giá hối đoái.  

- Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam qua các thời kỳ.  

- Một số kiến nghị về chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam. 

Đề tài 19 

Giải pháp ứng dụng KOL (người có ảnh hưởng) marketing nhằm thu hút hành 

khách sử dụng dịch vụ vận tải  tại Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tiến Quý 

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Hương 

Trần Thanh Hạ 

Nguyễn Quang Minh 

Lê Thị Thu 

Vũ Thị Nhàn 

   Lớp: KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan chung về KOL marketing.  

- Đánh giá thực trạng công tác ứng dụng KOL marketing tại Công ty cổ phần vận tải 

đường sắt Hà Nội.  

- Giải pháp ứng dụng KOL marketing nhằm thu hút hành khách sử dụng dịch vụ vận 

tải tại Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội 

Đề tài 20 

Nghiên cứu hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên ngành kinh tế trường 

Đại học Giao thông vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Trần Minh Dương 

Nguyễn Thị Nga 

Trần Thị Hồng Nhung 

   Lớp: Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Hệ thống hóa một số vấn đề về hành vi, hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên.  

- Đánh giá thực trạng hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên ngành kinh tế trường 

Đại học giao thông vận tải.   

- Đề xuất giải pháp giúp sinh viên ngành kinh tế trường Đại học giao thông vận tải  sử 

dụng mạng xã hội hợp lý hơn. 

Đề tài 21 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo đối với sinh viên 

ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Khoa 

Sinh viên thực hiện: Đào Ngọc Hạnh 

Lê Thị Phương Quỳnh 

Trần Anh Đào 

   Lớp: Quản trị kinh doanh 2 59 

Quản trị kinh doanh 2 59 

Quản trị kinh doanh 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan lý thuyết về chất lượng dịch vụ và đo lường chất lượng dịch vụ  

- Thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, 

Trường Đại học Giao thông Vận tải  

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo đối với sinh viên ngành Quản 

trị kinh doanh, Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Đề tài 22 

Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Trung tâm Phát triển 

Giao thông đô thị và nông thôn - Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận 

tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đinh Trung Hiếu 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Loan 

Hoàng Thị Liên 

Phạm Minh Thành 

Đoàn Thùy Dương 

   Lớp: Kế toán 2 59 

Kế toán 2 59 

Kế toán 2 59 

Kế toán 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp.  

- Thực trạng về động lực làm việc của nhân viên tại Trung tâm Phát triển Giao thông 

đô thị và nông thôn - Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.  

- Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Trung tâm Phát triển Giao 

thông đô thị và nông thôn - Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải. 
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Đề tài 23 

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm trà sữa của sinh viên trên địa bàn Quận 

Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đinh Trung Hiếu 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phan Thị Ánh 

Nguyễn Thị Trà 

   Lớp: Kế toán tổng hợp 2 58 

Kế toán tổng hợp 2 58 

Kế toán tổng hợp 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hành vi mua của người tiêu dùng và tổng quan thị trường trà sữa tại 

quận Cầu Giấy, Hà Nội  

- Điều tra, khảo sát hành vi tiêu dùng sản phẩm trà sữa của sinh viên trên địa bàn Quận 

Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội  

- Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm trà sữa của 

sinh viên trên địa bàn Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 

Đề tài 24 

Nghiên cứu lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh chuỗi quán cơm take away tại 

Mỹ Đình - Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Cao Ý 

Sinh viên thực hiện: Bùi Bích Hiền 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Nguyễn Văn Hướng 

Nguyễn Thị Quỳnh Chi 

Nguyễn Thị Thu 

Phương 

   Lớp: Quản trị DN vận tải 1 58 

Quản trị DN vận tải 1 58 

Quản trị DN vận tải 1 58 

Quản trị DN vận tải 1 58 

Quản trị DN vận tải 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận chung về lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh chuỗi nhà hàng  

- Điều tra nhu cầu thị trường về cơm nóng take away tại Mỹ Đình - Hà Nội  

- Lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh chuỗi quán cơm take away tại Mỹ Đình - Hà 

Nội 

Đề tài 25 

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động GTVT 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Lan Hương 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Linh 

Nguyễn Thị Lan 

Nguyễn Thị Hạnh 

Trịnh Thị Minh Thư 

   Lớp: Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về biến đổi khí hậu   

- Tác động của biến đổi khí hậu dối với hoạt động của GTVT tại Việt Nam 

Đề tài 26 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics khu kinh tế cửa 

khẩu tỉnh Cao Bằng 

Giảng viên hướng dẫn: TS. An Minh Ngọc 

Sinh viên thực hiện: Phạm Hữu Tuấn Anh 

Nguyễn Phương Anh 

Nguyễn Thị Liên 

Phạm Thị Thu Hà 

   Lớp: Quản trị logistics 1 58 

Quản trị logistics 1 58 

Quản trị logistics 1 58 

Quản trị logistics 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động logistics khu kinh tế cửa khẩu  

- Thực trạng về hoạt động logistics khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao bằng  

- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao bằng 

Đề tài 27 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách miễn phí xe buýt đến hành vi đi lại của 

người cao tuổi tại Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Tú 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Tuấn 

Nguyễn Thị Hoài 
   Lớp: Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hành vi đi lại  

- Hiện trạng đi lại của người cao tuổi và chính sách miễn phí xe buýt tại Hà Nội.  

- Phân tích ảnh hưởng của chính sách miễn phí xe buýt đến hành vi đi lại ở người cao 

tuổi tại Hà Nội 

Đề tài 28 

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên về việc ứng dụng CNTT phục vụ 

sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Tú 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thuý Hằng 

Nguyễn Tùng Long 

Nguyễn Hữu Vỹ 

Phạm Đức Thành 

   Lớp: Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan lý thuyết về sự hài lòng  

- Nghiên cứu thực trạng sự hài lòng của sinh viên về việc ứng dụng CNTT của trường 

Đại học Giao thông Vận tải  

- Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên về việc ứng dụng CNTT phục 

vụ sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải 

Đề tài 29 

Nghiên cứu giải pháp phát triển dịch vụ ví điện tử MoMo của công ty cổ phần di 

động trực tuyến (M_Service) 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Tú 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Huyền 

Đặng Thị Thanh Thảo 

Đặng Thị Thanh Trang 

   Lớp: Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận chung về thanh toán điện tử và ví điện tử Thực trạng triển khai dịch vụ 

ví điện tử MoMo của công ty cổ phần di động trực tuyến (M_Service)  

- Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ví điện tử MoMo của công ty cổ phần di động 

trực tuyến (M_Service) 

Đề tài 30 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển vận tải hàng hóa đa biên ở Việt 

Nam trên tinh thần của Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa 

qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (Hiệp định GMS-

CBTA) 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng Mai 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Việt Hằng 

                                             

Phạm Thị Thanh Thủy 

                             

Trương Ánh Hồng 

                                     

Lê Thị Hợp 

   Lớp: Khai thác vận tải đa phương 

thức 1 58 

Khai thác vận tải đa phương 

thức 1 58 

Khai thác vận tải đa phương 

thức 1 58 

Khai thác vận tải đa phương 

thức 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về vận tải hàng hóa đa biên và hiệp định (Hiệp định GMS-CBTA) Phân 

tích đánh giá hoạt động vận tải hàng hóa đa biên tại Việt Nam theo Hiệp định GMS-

CBTA  

- Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động vận tải hàng hóa đa biên trên tinh thần 

hiệp định GMS-CBTA 
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Đề tài 31 

Nghiên cứu chính sách giá dịch vụ điện thoại di động đối với khách hàng học 

sinh, sinh viên của Tổng công ty viễn thông Mobifone 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hoàng Mai 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Lê Thị Trung Anh 

Vũ Thị Trang 

Phan Thị Mai 

   Lớp: Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Kinh tế BCVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận chung về marketing và chính sách giá.  

- Thực trạng chính sách giá dịch vụ điện thoại di động của Tổng công ty viễn thông 

Mobifone với khách hàng là học sinh, sinh viên.  

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách giá dịch vụ điện thoại di động của Tổng công 

ty viễn thông Mobifone với khách hàng là học sinh, sinh viên. 

Đề tài 32 

Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu tài chính  để quản trị vốn lưu động của công ty cổ 

phần - Ứng dụng tại Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội 

 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Sinh viên thực hiện: Vũ Đức Quý 

Nguyễn Như Ý 

Hồ Thị Hằng 

   Lớp: KTVT đường sắt 1 58 

KTVT đường sắt 1 58 

KTVT đường sắt 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần (CTCP).   

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu tài chính  để quản trị vốn lưu động của CTCP.   

- Ứng dụng hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn lưu động của CTCP vận tải 

đường sắt Hà Nội 

Đề tài 33 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên 

Đại học GTVT 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Tú 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Linh 

Hồ Thị Thủy 

Đinh Thị Anh Thơ 

   Lớp: Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hành vi tiêu dùng và mua sắm trực tuyến.  

- Hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên đại học GTVT.  

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên Đại 

học GTVT. 

Đề tài 34 

Các giải pháp nâng cao tốc độ đưa hàng của doanh nghiệp                                       

thương mại điện tử Lazada 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vương Thị Hương Thu 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 

Hoàng Thị Thu Hương 

Nguyễn Thị Mai 

Bùi Thị Kiều Trang 

Mã Văn Dũng 

   Lớp: Kinh tế vận tải 1 59 

Kinh tế vận tải 1 59 

Kinh tế vận tải 1 59 

Kinh tế vận tải 1 59 

Kinh tế vận tải 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về doanh nghiệp thương mại điện tử Lazada  

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kinh doanh của doanh nghiệp Lazada  

- Các giải pháp nâng cao tốc độ đưa hàng cho doanh nghiệp thương mại điện tử Lazada 

Đề tài 35 

Nghiên cứu đánh giá sự suy giảm vận tốc và tổn thất thời gian lưu thông trên 

một số tuyến đường đô thị tại TP. Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Anh Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Uyên 

Trần Thị Yến 

Nguyễn Thị Hằng 

Trịnh Thị Đào 

Mai Thị Hiền 

   Lớp: Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

QH và quản lý GT vận tải                  

đô thị 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về năng lực thông hành của đường đô thị  

- Hiện trạng giao thông trên một số trục đường đô thị Hà Nội  

- Đánh giá suy giảm vận tốc và tổn thất thời gian trên một số tuyến đường đô thị 

Đề tài 36 

Ứng dụng mô phỏng VISSIM để xác đinh thời gian tiếp cận đến nhà ga  tuyến 

đường sắt đô thị số 2 Cát Linh - Hà Đông 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Anh Tuấn 
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Sinh viên thực hiện: Trịnh Thế Tài 

Đoàn Quang Đạt 

Vũ Văn Lượng 

Trần Văn Duy 

Lê Công Hoan 

   Lớp: QH và QL GTVT đô thị 1 57 

QH và QL GTVT đô thị 1 57 

QH và QL GTVT đô thị 1 57 

QH và QL GTVT đô thị 1 57 

Khai thác vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về tiếp cận nhà ga và điểm dừng đỗ của tuyến VTHKCC  

- Hiện trạng hạ tầng và nhu cầu tiếp cận nhà ga tuyến ĐSĐT số 2  

- Xác định thời gian tiếp cận bình quân đến nhà ga tuyến ĐSĐT số 2 

Đề tài 37 

Nghiên cứu giải pháp kết nối vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác 

trong vận tải đa phương thức tại Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Lan Hương 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Công 

Vương Mạnh Cường 

Văn Thị Thu Hà 

Ngô Thị Hường 

Đỗ Thị Ngân 

   Lớp: Khai thác VT đường bộ và TP 1 58 

Khai thác VT đường bộ và TP 1 58 

Khai thác VT đường bộ và TP 1 58 

Khai thác VT đường bộ và TP 1 58 

Khai thác VT đường bộ và TP 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về kết nối vận tải, vận tải đa phương thức   

- Hiện trạng của kết nối vận tải đường bộ và các phương thức vận tải trong vận tải đa 

phương thức;  

- Một số giải pháp kết nối hoạt động của vận tải đường bộ trong VTĐPT 

Đề tài 38 

Hoàn thiện công tác quản lý tiềm lực vận tải cho khu vực phòng thủ tỉnh Quảng 

Ninh trong sự nghiệp BVTQ 

Giảng viên hướng dẫn: NCS ThS Nguyễn Huy Thụ (Học viện hậu cần) 

Sinh viên thực hiện: Đào Thịnh Vượng    Lớp: VTKT đường bộ và TP 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về công tác quản lý tiềm lực vận tải cho KVPT tỉnh, thành phố;  

-  trạng quản lý tiềm lực vận tải cho KVPT tỉnh Quảng Ninh;  

- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiềm lực vận tải cho KVPT tỉnh 

Quảng Ninh trong sự nghiệp BVTQ. 
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Đề tài 39 

Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi phí giao hàng chặng cuối của Công ty cổ 

phần công nghệ Sendo trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thảo 

Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hà Trang 

Phùng Thị Nhàn 

Trần Ngọc Ánh 

Nguyễn Bích Phương 

Trần Thị Thu Thủy 

   Lớp: Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về giao hàng chặng cuối trong TMĐT  

- Hiện trạng hoạt động giao hàng chặng cuối của Công ty cổ phần công nghệ Sendo   

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí giao hàng hàng chặng cuối của Sendo 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Đề tài 40 

Đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thùy Linh 

Sinh viên thực hiện: Đào Thị Thảo Linh 

Thân Thị Nga 

Hoàng Thị Trang 

Nguyễn Phương Thảo 

   Lớp: Kinh tế vận tải thuỷ bộ 1 58 

Kinh tế vận tải thuỷ bộ 1 58 

Kinh tế vận tải ô tô 1 58 

Kinh tế vận tải ô tô 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hiệu quả, hiệu quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt.  

- Thực trạng hoạt động VTHKCC bằng xe buýt của Hà Nội.  

- Đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt. 

Đề tài 41 

Nghiên cứu hoàn thiện công tác trợ giá VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Thanh Tùng 

Sinh viên thực hiện: Hà Văn Hào 

Nguyễn Quang Hào 

Mai Phương Thảo 

Phạm Thị Biên Hòa 

   Lớp: Kinh tế vận tải thuỷ bộ 1 58 

Kinh tế vận tải ô tô 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về trợ giá VTHKCC trong đô thị  

- Hiện trạng công tác trợ giá VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội  

- Nghiên cứu hoàn thiện công tác trợ giá VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 
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Đề tài 42 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn giao thông đối với VTHKCC bằng xe 

buýt ở Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Thanh Tùng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 

Bùi Minh Hiếu 

Hoàng Thị Thúy 

   Lớp: Kinh tế vận tải 2 59 

Kinh tế vận tải 2 59 

Kinh tế vận tải 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về an toàn giao thông;  

- Hiện trạng An toàn giao thông đối với loại hình VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội;  

- Đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông đối với loại hình VTHKCC bằng xe 

buýt ở Hà Nội 

Đề tài 43 

Nghiên cứu giải pháp tăng cường hoạt động marketing trực tuyến cho Công ty 

lữ hành Ha noi Tourist 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Văn Giang 

Sinh viên thực hiện: Phạm Thùy Chinh 

Phạm Thị Ngân 

Nguyễn Thị Hằng 

   Lớp: Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về Marketing và Marketing trong kinh doanh lữ hành;  

- Thực trạng hoạt động marketing của Công ty lữ hành Hanoi Tourist; 

- Giải pháp nâng cao hoạt động marketing trực tuyến cho Công ty lữ hành Hanoi 

Tourist 

Đề tài 44 

Nghiên cứu giải pháp tăng doanh thu từ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Hường 

Sinh viên thực hiện: Bùi Duy Đức 

Phùng Thị Linh 

Phạm Thị Thùy Linh 

   Lớp: Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Kinh tế vận tải du lịch 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về khách du lịch quốc tế và các nguồn thu từ khách du lịch nước ngoài 

đến Việt Nam.  

- Thực trạng tình hình khai thác thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam  

- Giải pháp tăng doanh thu từ khách du lịch Quốc tế đến Viết Nam 
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Đề tài 45 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng cho công ty 

Giao Hàng Tiết Kiệm 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Hải Sơn 

Sinh viên thực hiện: Phùng Thị Ánh Linh 

Vũ Thị Mỹ Linh 
   Lớp: Kinh tế vận tải ô tô 1 58 

Kinh tế vận tải ô tô 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về dịch vụ và chất lượng dịch vụ giao nhận hàng  

- Thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận hàng tại công ty GHTK  

- Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giao nhận hàng tại công ty GHTK 

Đề tài 46 

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào hoạt động kinh doanh 

của Doanh Nghiệp vận tải tại Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Thạch Minh Quân 

Sinh viên thực hiện: Trần Mạnh Tiến 

Bùi Thị Hoa 

Nguyễn Hồng Hải 

   Lớp: Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về ứng dụng TMĐT vào HĐKD của DN  

- Thực trạng ứng dụng TMĐT vào HĐKD của các DN Việt Nam   

- Giải pháp tăng cường ứng dụng TMĐT vào HĐKD của các DN Việt Nam 

Đề tài 47 

Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu cung ứng dịch vụ VTHKCC bằng xe 

buýt ở Thủ đô Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Văn Giang 

Sinh viên thực hiện: Mai Khánh Huyền 

Phạm Thành Đạt 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

   Lớp: Kinh tế vận tải ô tô 1 58 

Kinh tế vận tải ô tô 1 58 

Kinh tế vận tải ô tô 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về công tác đấu thầu trong hoạt động VTHKCC bằng xe buýt;  

- Thực trạng hoạt động VTHKCC bằng buýt và công tác đấu thầu trong hoạt động 

VTHKCC bằng xe buýt ở Thủ đô Hà Nội;  

- Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu trong hoạt động VTHKCC bằng xe buýt ở 

Thủ đô Hà Nội. 
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Đề tài 48 

Giải pháp hoàn thiện công tác giảng dạy kĩ năng mềm cho sinh viên trường Đại 

học Giao thông Vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thị Nhự 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Tuấn 

Lê Tuấn Anh 

Phạm Thị Mai Anh 

   Lớp: Kinh tế xây dựng 2 59 

Kinh tế xây dựng 2 59 

Kinh tế xây dựng 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về kĩ năng mềm  

- Đánh giá công tác giảng dạy kĩ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Giao thông 

Vận tải.  

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác giảng dạy kĩ năng mềm cho sinh viên 

trường Đại học Giao thông Vận tải. 

Đề tài 49 

Nghiên cứu sự tác động của việc trang bị kĩ năng mềm đến chất lượng đầu ra 

của sinh viên  trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thị Nhự 

Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Giang 

Hoàng Thị Hồng Loan 

Nguyễn Thị Phương Linh 

Hoàng Thị Thanh Tâm 

   Lớp: Kinh tế xây dựng 2 59 

Kinh tế xây dựng 2 59 

Kinh tế xây dựng 2 59 

Kinh tế xây dựng 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về kĩ năng mềm  

- Đánh giá kĩ năng mềm của sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải theo tiêu chí 

được đào tạo và không được đào tạo kĩ năng mềm. 

- Sự tác động của việc trang bị kĩ năng mềm đến chất lượng đầu ra của sinh viên trường 

Đại học Giao thông Vận tải 

Đề tài 50 

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên khoa Vận tải - Kinh tế với mạng 

wifi của trường ĐH GTVT 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Thạch Minh Quân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hậu 

Thân Thị Kim Anh 

Lê Thị Thùy Dương 

Trịnh Thị Thúy Hường 

   Lớp: Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan sự hài lòng của khách hàng  

- Hiện trạng nhu cầu và sự hài lòng của sinh viên khoa VTKT đối với mạng wifi của 

trường đại học GTVT  

- Đánh giá sự hài lòng và đề xuất giải pháp 

Đề tài 51 

Giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh cho  doanh nghiệp                              

thương mại điện tử Tiki 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vương Thị Hương Thu 

Sinh viên thực hiện: Hồ Trọng Hùng 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Hoàng Thị Linh Chi 

Hà Thị Huyền Trang 

Nguyễn Thị Quỳnh 

   Lớp: KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

KTVT đường sắt 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về thương mại điện tử  

-  Đánh giá thực trạng công tác kinh doanh thương mại điện tử của Tiki  

- Giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp  thương mại điện tử Tiki 

Đề tài 52 

Nghiên cứu hiện trạng dịch vụ khách hàng của                                                             

Công ty cổ phần công nghệ Sendo 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thảo 

Sinh viên thực hiện: Bùi Thanh Nam 

Đỗ Thị Huế 

Nguyễn Thị Hoài Thương 

Phùng Thị Trâm 

   Lớp: Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

QH và quản lý GTVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về đánh giá dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp TMĐT  

- Hiện trạng hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ Sendo  

- Đánh giá hiện trạng dịch vụ khách hàng của Công ty cổ phần công nghệ Sendo 

Đề tài 53 

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chuỗi cung ứng sữa                                              

tại Công ty TH True Milk 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đinh Thị Thanh Bình 
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Sinh viên thực hiện: Đặng Lê Tùng Minh 

Xiong Vonekham 

Vũ Đức Mạnh 

Hoàng Lan Anh 

Bùi Thị Thùy Linh 

   Lớp: QH và quản lý GTVT 1 58 

QH và quản lý GTVT 1 58 

QH và quản lý GTVT 1 58 

QH và quản lý GTVT 1 58 

QH và quản lý GTVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở ý luận về quản trị chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp sản xuất  

- Hiện trạng chuỗi cung ứng sữa của công ty TH True milk  

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chuỗi cung ứng sữa tại Công ty TH 

True milk 

Đề tài 54 

Giải pháp cải thiện tiếp cận ga Nhổn bằng phương tiện cá nhân cho hành khách 

tuyến ĐSĐT số 3, thành phố Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đinh Thị Thanh Bình 

Sinh viên thực hiện: Khuất Duy Tùng 

Dương Đức Thiện 

Hà Sĩ Ngọc 

Mai Thu Hiền 

Nguyễn Phương Anh 

   Lớp: QH và quản lý GTVT 1 58 

QH và quản lý GTVT 1 58 

QH và quản lý GTVT 1 58 

QH và quản lý GTVT 1 58 

QH và quản lý GTVT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về tiếp cận ga đường sắt ĐSĐT bằng phương tiện cá nhân   

- Hiện trạng tiếp cận ga Nhổn - tuyến ĐSĐT số 3  

- Cải thiện tiếp cận ga Nhổn bằng phương tiện cá nhân cho hành khách 

Đề tài 55 

Nghiên cứu những tác động của quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các FTA đến 

hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Như 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Vân                          

Phan Thị Ngọc 

                               

Nguyễn Thị Quyên 

   Lớp: Vận tải đa phương thức 1 57 

Khai thác vận tải đa phương 

thức 1 58 

Khai thác vận tải đa phương 

thức 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về Quy tắc xuất xứ hàng hóa  

- Phân tích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các FTA của Việt Nam  

- Đánh giá tác động của Quy tắc xuất xứ đến hoạt động giao nhận hàng hóa XNK 
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Đề tài 56 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vải thiều                                     

xuất khẩu sang EU 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thu Huyền 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Phương Anh 

Nguyễn Thị Thu Huệ 

Nguyễn Thị Diệu Anh 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Trần Thị Thanh Huyền 

   Lớp: Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về chuỗi cung ứng và hiệu quả chuỗi cung ứng hàng nông sản xuất 

khẩu  

- Thực trạng hiệu quả chuỗi cung ứng vải thiều sang EU  

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hiệu quả chuỗi cung ứng vải thiều sang EU 

Đề tài 57 

Giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện đơn hàng (lead time) cho Công ty cổ 

phần công nghệ Sendo 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Trương Diệu Thuần 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh 

Nguyễn Thanh Huyền 

   Lớp: Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về logistics và quy trình thực hiện đơn hàng  của doanh nghiệp TMĐT  

- Phân tích hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới thời gian thực hiện đơn hàng (lead 

time) của Công ty cổ phần công nghệ Sendo  

- Đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện đơn hàng (lead time) cho Công ty cổ 

phần công nghệ Sendo 

Đề tài 58 

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nước Detox cho sinh viên nữ                       

trường đại học Giao thông vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Huệ 

Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Thu An 

Phan Thị Lan Anh 

Lê Thị Thường 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

   Lớp: Kinh tế 1 59 

Kinh tế 1 59 

Kinh tế 1 59 

Kinh tế 1 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về hành vi người tiêu dùng  

- Thực trạng tiêu thụ sản phẩm nước Detox của sinh viên nữ trường đại học Giao thông 

vận tải  

- Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nước Detox cho sinh viên nữa trường đại học 

Giao thông vận tải 

Đề tài 59 

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) trong quản lý kho 

hàng tại các cảng thông quan nội địa (ICD) ở Việt Nam 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lâm Quốc Đạt 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Chí Dũng 

                                  

Hoàng Cao Khải 

   Lớp: Khai thác vận tải đa phương 

thức 1 58 

Khai thác vận tải đa phương 

thức 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về trí tuệ nhân tạo -AI trong quản lý kho hàng  

- Phân tích thực trạng công tác quản lý kho hàng hóa xuất nhập khẩu ở cảng thông 

quan nội địa (ICD) ở Việt Nam  

- Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý kho hàng của ICD. 

Đề tài 60 

Nghiên cứu giải pháp kích thích nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt của sinh viên  Đại học Giao thông vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Hường 

Sinh viên thực hiện: Lại Thị Hồng Lệ 

Nguyễn Minh Tuấn 

Hoàng Yến Vy 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

   Lớp: Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hành vi lựa chọn phương tiên đi lại và phương tiên vận tải công cộng 

bằng xe buýt.  

- Thực trạng tình hình sử dụng xe buýt của sinh viên trường đại học Giao thông vận 

tải.  

- Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải sử 

dụng phương tiện VTHKCC bằng xe buýt 
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Đề tài 61 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng sản phẩm mực đông lạnh 

tỉnh Quảng Ninh 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thu Huyền 

Sinh viên thực hiện: Phạm Chi Mai 

Phạm Thị Thúy Nga 

Trần Huyền Hảo 

Phạm Đức Dũng 

Nguyễn Thị Thanh 

   Lớp: Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về chuỗi cung ứng lạnh (Cold Chain) và hiệu quả chuỗi cung ứng hàng 

thực phẩm đông lạnh  

- Thực trạng hiệu quả chuỗi cung ứng sản phẩm mực đông lạnh tỉnh Quảng Ninh  

- Đề xuất giải pháp  nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng sản phẩm mực đông lạnh tỉnh 

Quảng Ninh 

Đề tài 62 

Nghiên cứu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và                                          

việc áp dụng tại Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Lan Anh 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thu Trà 

Trần Huyền Trang 

Vũ Thái Ngân 

   Lớp: Kế toán TH Việt - Anh 1 58 

Kế toán TH Việt - Anh 1 58 

Kế toán TH Việt - Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế  

- Thực trạng triển khai áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các quốc gia  

- Xu hướng áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam 

Đề tài 63 

Tác động của chính sách tài chính đến thị trường nhà ở                                     

cho người thu nhập thấp ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Lan Anh 

Sinh viên thực hiện: Phạm Hồng Hải 

Nguyễn Tuấn Anh 

Trần Công Minh 

   Lớp: KTXD CTGT Việt - Anh 1 58 

KTXD CTGT Việt - Anh 1 58 

KTXD CTGT Việt - Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về chính sách tài chính và thị trường nhà ở cho người  thu nhập thấp  

- Thực trạng thị trường nhà ở cho người  thu nhập thấp tại Việt Nam dưới tác động 

chính sách tài chính của Nhà nước  

- Đề xuất ý kiến  nâng cao hiệu quả của các chính sách tài chính 
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Đề tài 64 

Đề xuất giải pháp đẩy mạnh sử dụng ví điện tử của sinh viên                                 

trường đại học Giao thông vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Nguyệt Hằng 

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Hiền Mai 

Võ Thị Thu Phương 

Lê Diệu Linh 

   Lớp: Kế toán tổng hợp 2 58 

Kế toán tổng hợp 2 58 

Kế toán tổng hợp 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về ví điện tử  

- Thực trạng  sử dụng ví điện tử của sinh viên trường đại học Giao thông vận tải  

- Giải pháp đẩy mạnh sử dụng ví điện tử của sinh viên trường đại học Giao thông vận 

tải 
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KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
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Đề tài 1 

Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải 

trong giai đoạn hiện nay 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Sỹ Trung 

Sinh viên thực hiện: Trần Thái An 

Đỗ Xuân Lợi 
   Lớp: Kỹ thuật XD CTGT 2 59 

Kỹ thuật XD CTGT 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý luận vầ lối sống văn hóa của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải   

- Thực trạng việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên cho sinh viên Trường Đại 

học Giao thông vận tải hiện nay  

- Các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Trường 

Đại học Giao thông vận tải trong tình hình hiện nay 

Đề tài 2 

Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của                              

sinh viên Đại học Giao thông vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Tâm 

Sinh viên thực hiện: Trần Kim Long 

Bùi Đức Dũng 

Trần Văn Quang 

   Lớp: Xây dựng CĐ bộ 3 58 

Xây dựng CĐ bộ 3 58 

Xây dựng CĐ bộ 3 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu khái quát về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện 

nay.  

Thực trạng vấn đề ý thức của sinh viên Trường ĐHGTVT về vấm đề bảo vệ môi 

trường.  

- Đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho sinh 

viên Đại học Giao thông vận tải 

Đề tài 3 

Nâng cao trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu học tập nghiên cứu                             

của sinh viên Khoa Đào tạo quốc tế 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thế Lượng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Vũ Tuấn    Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Đánh giá thực trạng trình độ tiếng Anh của sinh viên khoa ĐTQT hiện nay  

- Đưa ra kiễn nghị giải pháp nâng cao trình độ tiếng anh cho sinh viên Khoa Đào tạo 

Quốc tế 
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Đề tài 4 

Tìm hiểu tác động của tâm lý đám đông đối với sinh viên                                     

Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Thanh Phúc 

Sinh viên thực hiện: Đặng Mai Hương 

Đặng Minh Phú 
   Lớp: Kỹ thuật XD CĐ bộ 2 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Những vấn đề lý luận chung về tâm lý, tâm lý đám đông  

- Tác động, ảnh hưởng của tâm lý đám đông đối với sinh viên Trường Đại học Giao 

thông vận tải hiện nay 

Đề tài 5 

Vận dụng “Luật hấp dẫn” vào việc nâng cao chất lượng học tập của sinh viên 

Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Thành 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Kỳ Duyên 

Mai Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Văn Linh 

   Lớp: Khai thác vận tải 2 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Khái lược về "Luât hấp dẫn"  

- Vận dụng "Luật hấp dẫn" vào nâng cao chất lượng học tập của sinh viên Trường Đại 

học Giao thông vận tải hiện nay 

Đề tài 6 

Tìm hiểu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0                                                 

đối với ngành cơ khí ô tô hiện nay 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Xuân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Vinh    Lớp: Kỹ sư tài năng Cơ khí ô tô K59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  

- Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành cơ khí ô tô hiện nay 

Đề tài 7 

Tìm hiểu “Di chúc”của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với việc học tập, 

rèn luyện của sinh  viên Trường Đại học Giao thông vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hoa 

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngọc Anh 

Trần Thị Ngọc Anh 
   Lớp: Kinh tế xây dựng 2 59 

Kinh tế xây dựng 2 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu nội dung "Di chúc" của chủ tịch Hồ Chí Minh  

- Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với học tập, rèn luyện của sinh viên 

Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay 

Đề tài 8 

Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa vào việc học tập môn triết học của sinh viên 

trường Đại học Giao thông vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Hải 

Sinh viên thực hiện: Trương Thanh Quỳnh 

Võ Khánh Cường 
   Lớp: Kỹ thuật XD CTGT 2 60 

Kỹ thuật XD CTGT 2 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về phương pháp sơ đồ hóa  

- Một số giải pháp nhằm nâng cao việc vận dụng phương pháp sơ đồ hóa vào việc học 

tập môn triết học của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải 

Đề tài 9 

Tìm hiểu tác phẩm “Dám bị ghét” của Alfred Adler  và ý nghĩa đối với việc học 

tập, rèn luyện  của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Thành 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Khánh Linh 

Nguyễn Thị Kim Thùy 

Nguyễn Thị Thanh Hải 

Vũ Thùy Trang 

Nguyễn Thị Huyền 

   Lớp: QTKD (59,60) 4 60 

Kỹ thuật cơ khí  3 60 

Khai thác vận tải (59,60) 1 60 

Khai thác vận tải (59,60) 1 60 

QTKD (59,60) 4 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu tâm lý học của Alfred Adler trong tác phẩm "Dám bị ghét"  

- Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu đối với việc học tập và rèn luyện của sinh viên Trường 

Đại học Giao thông vận tải hiện nay 

Đề tài 10 

Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo qua các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên 

Trường Đại học Giao thông Vận tải hiện nay 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Văn Hiệp 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Anh 

Phạm Văn Thanh 
   Lớp: CTGT công chính 1 58 

CTGT công chính 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận và nội dung giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho sinh viên  

- Thực trạng giáo dục ý thức chủ quyền cho sinh viên hiện nay  

- Một số hình thức hoạt động ngoại khóa để giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho 

sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay 

Đề tài 11 

Những tác động của Luật An ninh mạng đến việc sử dụng mạnh xã hội của sinh 

viên trường ĐHGTVT hiện nay 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lã Quý Đô 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Thị Ngọc Hà 
   Lớp: Kinh tế vận tải 2 59 

Kinh tế vận tải 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nội dung luật an ninh mạng  

- Thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường ĐHGTVT hiện nay  

- Giải pháp sử dụng mạng xã hội theo Luật an ninh mạng đối với sinh viên Trường Đại 

học Giao thông vận tải hiện nay 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TTNCKH * 95 

 

 

 

CÁC TIỂU BAN 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Đề tài 1 

Tìm hiểu cấu trúc tìm kiếm hướng khóa xâu Trie và ứng dụng tính độ tương 

đồng xâu trong văn bản 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Dũng 

Sinh viên thực hiện: Nghiêm Xuân Dương 

Bùi Minh Trí 

Trần Thị Hiên 

   Lớp: Công nghệ thông tin 1 58 

Công nghệ thông tin 1 58 

Công nghệ thông tin 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu cách xây dựng các cấu trúc R-way Trie, TrieST, Ternary Search Tries 

(TST). 

- Nghiên cứu các tính chất ưu việt của các thuật toán cài đặt trên chúng.  

- Tìm hiểu độ tương đồng xâu và nghiên cứu thuật toán duyệt cây Trie theo chiều sâu 

để tính độ tương đồng đó. 

Đề tài 2 

Tìm hiểu thuật toán tìm xâu con lặp dài nhất và ứng dụng tìm xâu con lặp và 

xâu con chung dài nhất 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Dũng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Qúy Triệu 

Bùi Minh Thảo 

Đào Đức Thao 

   Lớp: Công nghệ thông tin 1 58 

Công nghệ thông tin 1 58 

Công nghệ thông tin 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu một số thuật toán tìm tiền tố chung dài nhất của hai xâu, sắp xếp hậu tố, 

đánh chỉ mục xâu. 

- Nghiên cứu xây dựng cấu trúc SuffixArray và tìm xâu con lặp dài nhất. 

- Cài đặt các lớp trên và áp dụng chúng để giải bài toán tìm xâu con chung dài nhất. 

Đề tài 3 

Tìm hiểu về chatbot và phát triển chatbot cho các công ty cấp nước sạch 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Thông 

Sinh viên thực hiện: Đinh Ngọc Sơn    Lớp: Công nghệ thông tin 3 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu chatbot, botpress  

- Tìm về lập trình API  

- Thiết kế các flow của chatbot chăm sóc khách hàng cho công ty cấp nước sạch 
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Đề tài 4 

Nghiên cứu và tìm hiểu nền tảng stream dữ liệu phân tán Apache Kafka 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Minh Cường 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Khải 

Khổng Minh Hải 
   Lớp: Công nghệ thông tin 4 58 

Công nghệ thông tin 4 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Hiểu được Apache Kafka giải quyết vấn đề gì  

- Nắm được các khái niệm trong Kafka  

- Nắm được cách sử dụng và phát triển ứng dụng trên nền tảng này 

Đề tài 5 

Ứng dụng khai phá dữ liệu vào việc phân tích đánh giá và hỗ trợ tư vấn học tập 

trong trường đại học 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Từ Tất Huân 

Phạm Nguyên Thành 
   Lớp: Công nghệ thông tin 4 55 

Công nghệ thông tin 3 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Thu thập các nguồn dữ liệu về sinh viên các khoá trong khoa CNTT trường ĐH 

GTVT.  

- Phân loại dữ liệu theo các thuộc tính như khoa, khoá, năm sinh, quê quán, năm sinh, 

...  

- Xây dựng các báo cáo trực quan dựa trên dữ liệu đã thu thập và tiền xử lý  

- Phân tích dữ liệu và đưa ra nhận định về các khía cạnh khác nhau từ dữ liệu đã được 

trực quan hoá. 

Đề tài 6 

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý lớp học phần trong hệ thống đào tạo tín chỉ 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Minh Hiếu 

Phạm Thị Lan Oanh 
   Lớp: Công nghệ thông tin 1 57 

Công nghệ thông tin 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu nghiệp vụ của lớp học phần, sự mong muốn của giảng viên và sinh viên đối 

với những công cụ cần hỗ trợ cho lớp học nhằm tăng khả năng truyền đạt thông tin 1 

cách tối đa  

- Phân tích và thiết kế hệ thống  

- Xây dựng ứng dụng quản lý lớp học phần trên nền tảng web 
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Đề tài 7 

Nghiên cứu và tìm hiểu Apache Spark cho hệ thống big data 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Minh Cường 

Sinh viên thực hiện: Đặng Công Duy    Lớp: Công nghệ thông tin 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Hiểu được kiến trúc của Apache Spark và vấn đề mà nó giải quyết  

- Biết cách sử dụng nền tảng Apache Spark và xây dựng ứng dụng demo 

Đề tài 8 

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm học tập cho trẻ em trên thiết bị di động 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lại Mạnh Dũng 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Toàn 

Lê Nguyễn Duy Quang 

Nguyễn Trọng Thắng 

Mầu Thị Ngoan 

Nguyễn Thị Ngọc Mai 

   Lớp: Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về phát triển ứng dụng trên android  

- Khảo sát các ứng dụng dạy trẻ em học  

- Tìm hiểu cách xây dựng các chức năng tương tác người dùng trên android 

Đề tài 9 

Xây dựng phần mềm minh hoạ các thuật toán dùng trong mạng máy tính 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Toàn 

Sinh viên thực hiện: Lê Sơn Tùng    Lớp: Công nghệ thông tin 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

Xây dựng phần mềm minh hoạ các thuật toán: Dijkstra Bellman Ford Checksum CRC 

Mã hamming IP subnetting 

Đề tài 10 

Tìm hiểu kỹ thuật phân cụm FCM và ứng dụng để phân cụm ảnh 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Văn Đức 

Sinh viên thực hiện: Lê Quý Cần    Lớp: Công nghệ thông tin 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu các kỹ thuật phân cụm 

- Tìm hiểu thuật toán phân cụm FCM  

- Tìm hiểu cấu trúc file ảnh. xây dựng phần mềm phân cụm ảnh. 
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Đề tài 11 

TÌm hiểu các phương pháp thay đổi histogram để nâng cao chất lượng ảnh 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Văn Đức 

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Thưởng    Lớp: Công nghệ thông tin 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu histogram và các phương pháp thay đổi histogram  

- Tìm hiểu các phương pháp tuyến tính, phi tuyến, cân bằng histogram xây dựng phần 

mềm nâng cao chất lượng ảnh bằng phương pháp thay đổi histogram 

Đề tài 12 

Xây dựng website tư vấn trang trí và bán đồ nội thất 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thu Hường 

Sinh viên thực hiện: Ngô Tuấn Anh 

Đỗ Tuấn Nghĩa 

Vũ Hải Dương 

Nguyễn Đức Khải 

Ngô Ngọc Hải 

   Lớp: Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát tìm hiểu các ứng dụng web về mô phỏng thiết kế hiện có.  

- Xây dựng ứng dụng bằng ASP.NET dựa trên mô hình MVC  

- Nghiên cứu và tìm ra và sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ  mô phỏng đồ họa trên 

web để xây dựng ứng dụng.  

- Xây dựng ứng dụng bán đồ nội thất đồng thời trợ giúp người mua hàng chọn được 

món đồ nội thất ưng ý nhất dựa trên mô phỏng trực quan bằng hình ảnh. 

Đề tài 13 

Xây dựng website hỗ trợ đánh giá quá trình học tập của sinh viên. 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thu Hường 

Sinh viên thực hiện: Bùi Đức Phú 

Nguyễn Thị Yên 

Nguyễn Mai Hồng 

Trương Công Long 

   Lớp: Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu quy trình phát triển ứng dụng web  

- Nghiên cứu kỹ thuật lập trình theo mô hình MVC trong PHP  

- Phân tích và cài đặt website hỗ trợ đánh giá quá trình học tập của sinh viên, với các 

chức năng: Hỗ trợ giảng viên dạy học phần có thể điểm danh, giao bài tập cho sinh 

viên, nhập điểm bài tập, tự động đánh giá điểm quá trình cho sinh viên. 
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Đề tài 14 

Nghiên cứu các thuật toán nhận dạng khuôn mặt và ứng dụng 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hiếu Cường 

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng Khoa 

Hoàng Vĩnh Tiến 

Trần Hùng Tới 

   Lớp: Công nghệ thông tin 4 58 

Công nghệ thông tin 4 58 

Công nghệ thông tin 4 58 

Tóm tắt nội dung: 

Nghiên cứu một số thuật toán nhận dạng khuôn mặt phổ biến như PCA, SVM, các thư 

viện liên quan trong .NET, OpenCV và vận dụng để xây dựng ứng dụng 

Đề tài 15 

Xây dựng phần mềm đàm thoại trực tuyến 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Toàn 

Sinh viên thực hiện: Đoàn Văn Lực    Lớp: Công nghệ thông tin 3 58 

Tóm tắt nội dung: 

Tìm hiểu các giao thức mạng, các API lập trình mạng, xây dựng chương trình đàm 

thoại trực tuyến tận dụng kết nối Internet phục vụ cho công việc đa dạng 

Đề tài 16 

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng xác định hàm lượng Calories trong thức ăn 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Phúc 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Tùng 

Nguyễn Văn Hùng 

Tạ Xuân Hiếu 

Nguyễn Đức Tuấn Anh 

Nguyễn Tiến Thành 

   Lớp: Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Dựa trên hình ảnh và quá trình tiền xử lý hình ảnh kết hợp với các thuật toán học máy 

để có thể nhận dạng và phân loại thức ăn cũng như xác được hàm lượng Calories có 

trong thức ăn. 

- Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết cũng như các thư viện để triển khai cài đặt một sản 

phẩm. 

Đề tài 17 

Xây dựng Website quảng bá sản phẩm nhạc cụ 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Phúc 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Bắc 

Hoàng Văn Trình 
   Lớp: Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 
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Đỗ Xuân Chiến 

Bùi Kim Quang 

Nguyễn Việt Tùng 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Web và trên cơ sở đó xây dựng một Website cho 

phép bán và quảng bá các dụng cụ âm nhạc như Ghita, Piano, trống ... 

Đề tài 18 

Xây dựng website quản lý đoàn viên Khoa CNTT -                                                  

Trường Đại học Giao thông vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Việt Hưng 

Sinh viên thực hiện: Trần Thăng Long 

Đoàn Minh Giang 

Đỗ Văn Hải 

Phạm Trung Kiên 

Nguyễn Văn Khánh 

   Lớp: Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình web PHP  

- Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đoàn viên - xây dựng website quản lý đoàn viên 

cho Khoa CNTT của trường Đại học GTVT. 

Đề tài 19 

Nghiên cứu và áp dụng PGP trong hệ thống quản lý công văn 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Cao Thị Luyên 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Tráng 

Nguyễn Ngọc Dự 

Vũ Minh Khánh 

Trần Hải Quân 

Phạm Văn Đệ 

   Lớp: Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu thuật toán PGP và ứng dụng trong bảo mật tài liệu  

- Tìm hiểu quy trình quản lý công văn ở 1 đơn vị   

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng quản lý công văn  

- Tìm hiểu thư viện BouncyCastle để xây dựng chương trình quản lý công văn có tính 

năng bảo mật tài liệu 

Đề tài 20 

Xây dựng hệ thống nhận dạng chất lượng sản phẩm dựa trên thị giác máy tính 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Ngọc Dũng 
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Sinh viên thực hiện: Lê Minh Hiếu 

Nguyễn Đình Bình 
   Lớp: Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

Các hệ thống cảnh báo thảm họa Các mô hình học sâu 

Đề tài 21 

Fall Detection with Human Pose Estimation using Deep Neural Networks 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Ngọc Dũng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Nghĩa 

Vũ Quang Tuyền 

Chu Trần Đại 

   Lớp: Công nghệ thông tin 2 57 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Tóm tắt nội dung: 

skeleton 3D database feature extraction pose reconstruction Fall detection 

Đề tài 22 

Nghiên cứu giấu tin thuận nghịch dựa vào phép biến đổi nguyên trên ảnh số 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Cao Thị Luyên 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Minh 

Trần Anh Dũng 

Trần Minh Quang 

   Lớp: Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

Tìm hiểu cấu trúc ảnh số, kỹ thuật giấu tin nói chung và kỹ thuật giấu tin dựa theo 

phép biến đổi nguyên nói riêng. 

Đề tài 23 

Giấu tin thuận nghịch trên các điểm ảnh lớn nhất và nhỏ nhất của                      

khối bằng kỹ thuật PVO 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Kim Sao 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Mạnh 

Trần Đức Trung 

Đỗ Hải Yên 

   Lớp: Công nghệ thông tin 4 58 

Công nghệ thông tin 4 58 

Công nghệ thông tin 4 58 

Tóm tắt nội dung: 

Tìm hiểu về giấu tin thuận nghịch dựa trên PVO 
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Đề tài 24 

Nhận diện khuôn mặt sử dụng Microsoft Cognitive 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 

Sinh viên thực hiện: Đào Như Anh 

Lê Anh Đức 
   Lớp: Công nghệ thông tin 4 58 

Công nghệ thông tin 4 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, nhận diện khuôn mặt  

- Tìm hiểu về Face API (1 thành phần của Micorsoft Cognitive Services)  

- Tìm hiểu về ứng dụng web Java-Spring, Database, triển khai ứng dụng trên thực tế 

Đề tài 25 

Tìm hiểu về laravel và ứng dụng thiết kế trang Web bán giày 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thu Trang    Lớp: Công nghệ thông tin 4 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về framework Laravel, ngôn ngữ PHP  

- Xây dựng trang Web bán giày online 

Đề tài 26 

Xây dựng game Tôm - Hùm 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Xuân Tích 

Sinh viên thực hiện: Lê Quang Duy 

Tạ Quang Huy 
   Lớp: Công nghệ thông tin  1 59 

Công nghệ thông tin  1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát phân tích kịch bản game Tôm - Hùm  

- Nghiên cứu thuật toán cho game 2 đối thủ  

- Xây dựng ứng ụng 

Đề tài 27 

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý ký túc xá Đại Học GTVT 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Xuân Tích 

Sinh viên thực hiện: Lương Hữu Anh 

Vũ Văn Nam 
   Lớp: Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Hỗ trợ Ban Quản Lý Ký Túc Xá quản lý việc đăng ký phòng ở được đơn giản thuận 

tiện, thống kê thực trạng phòng, thực trạng sinh viên đang ở  

- Hỗ trợ sinh thủ tục đặt phòng ở ký túc xá được đơn giản thuận tiện 

Đề tài 28 

Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ quyết định và xây dựng hệ thống gợi ý 

Giảng viên hướng dẫn:ThS. Trần Vũ Hiếu 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn 

Trương Xuân Chiểu 

Lê Trọng Quân 

Lê Huy Tuân 

   Lớp: Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu các phương pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định recommend system 

như collaborative filtering, content-based filtering  

- Xây dựng ứng dụng gợi ý cho khách hàng. 

Đề tài 29 

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ các hoạt động học tập trực tuyến 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lại Mạnh Dũng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Cường 

Nguyễn Văn Hiền 

Nguyễn Trung Nam 

Phạm Thị Tuyết 

Đỗ Hồng Uyên 

   Lớp: Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu các công nghệ phát triển web  

- Khảo sát các hoạt động giảng dạy tại khoa cntt  

- Tìm hiểu và khai thác các nền tảng phát triển các ứng dụng hỗ trợ giảng dạy 

Đề tài 30 

Xây dựng ứng dụng học tiếng Nhật 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Dư 

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Thái 

Trần Thị Nhẫn 
   Lớp: Công nghệ thông tin 1 57 

Công nghệ thông tin 3 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát tìm hiểu các app tiếng nhật hiện có.  

- Xây dựng app theo mô hình MVC,MVP  

- Đưa ứng dụng lên store và phát triển người dùng 
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Đề tài 31 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phòng học tại Trường ĐHGTVT              

dành cho cán bộ quản lý 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Dư 

Sinh viên thực hiện: Khuất Văn Chung 

Bùi Thị Minh Châu 

Đặng Thị Lan Hương 

Doãn Ngọc Bảo 

Nguyễn Huy Sơn 

   Lớp: Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Công nghệ thông tin 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu công nghệ lập trình web  

- Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý phòng học tại Trường ĐHGTVT 

Đề tài 32 

Xây dựng ứng dụng đặt lịch khám cho phòng khám tư 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Vũ Hiếu 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Huấn 

Bùi Minh Đức 

Đào Trung Thành 

Đỗ Minh Đức 

   Lớp: Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Công nghệ thông tin 3 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Thiết kế wireframe, mô hình phân rã chức năng, mô hình cơ sở dữ liệu cho ứng dụng 

quản lý phòng khám tư  

- Xây dựng ứng dụng với đầy đủ các chức năng đã thiết kế 

Đề tài 33 

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng khuôn mặt và ứng dụng phát triển ứng 

dụng chấm công nhân viên 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Thông 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trung Nghĩa 

Trần Hoàng Giang 
   Lớp: Công nghệ thông tin 3 57 

Công nghệ thông tin 3 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về học máy, phương pháp xây dựng mô hình học máy dựa trên thư viện các 

thư viện học máy.  

- Tìm hiểu các kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt đã được phát triển, đi sâu vào một mô 

hình nhận dạng khuôn mặt dựa trên học sâu.  

- Áp dụng mô hình nhận dạng khuôn mặt phát triển một ứng dụng thực tế 
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Đề tài 34 

Thiết kế và phát triển ứng dụng chơi game 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lương Thái Lê 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Đăng 

Nguyễn Thanh Bình 

Bùi Hữu Đức Hoàng 

Nguyễn Đức Tài 

   Lớp: Công nghệ thông tin 3 59 

Công nghệ thông tin 3 59 

Công nghệ thông tin 3 59 

Công nghệ thông tin 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu các thư viện đồ họa  

- Thiết kế và xây dựng game đảm bảo các chức năng cần thiết và có các tương tác hấp 

dẫn 

Đề tài 35 

Tìm hiểu một số thuật toán phân lớp và phát triển công cụ phân lớp dữ liệu 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lương Thái Lê 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Thảo 

Phạm Minh Hải 

Vũ Thùy Linh 

Lương Thị Hương 

Nguyễn Thị Nga 

   Lớp: Công nghệ thông tin 3 59 

Công nghệ thông tin 3 59 

Công nghệ thông tin 3 59 

Công nghệ thông tin 3 59 

Công nghệ thông tin 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu một số thuật toán phân lớp  

- Thiết kế và phát triển công cụ phân lớp dữ liệu sử dụng các thuật toán tìm hiểu được 

Đề tài 36 

Tìm hiểu về deep leaning và ứng dụng trong nhận dạng đối tượng 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thanh Hà 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Cương 

Nguyễn Khắc Đức Quân 

Vũ Anh Tuấn 

Đặng Ngọc Duy 

Nguyễn Lưu Hiếu 

   Lớp: Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Công nghệ thông tin 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về học máy  

- Ngôn ngữ lập trình python, thư viện học máy tensorflow, webservices  

- Xây dựng ứng dụng nhận dạng đối tượng 
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Đề tài 1 

Tìm hiểu một số phương pháp nâng cao trong lý thuyết xác suất 

 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Long 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Cao Văn Anh 

Nguyễn Đăng Khanh 

Trần Bình Minh 

   Lớp: Toán ứng dụng 1 59 

Toán ứng dụng 1 59 

Toán ứng dụng 1 59 

Toán ứng dụng 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý thuyết xác suất: giới thiệu về Lý thuyết xác suất, các phép toán tổ hợp, xác suất 

có điều kiện và công thức Bayes từ đó áp dụng vào các bài toán tính xác suất.  

- Biến ngẫu nhiên: Giới thiệu một số Biến ngẫu nhiên thường gặp và kỳ vọng có điều 

kiện từ đó áp dụng vào bài toán tính kỳ vọng, tính xác suất. 

Đề tài 2 

Cơ sở Groebner và một số ứng dụng 

Giảng viên hướng dẫn: Mai Phước Bình 

Sinh viên thực hiện: Thân Thị Kim Anh 

Nguyễn Thị Hậu 

Lê Thị Thùy Dương 

Trịnh Thị Thúy Hường 

   Lớp: Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

Giới thiệu về cơ sở Groebner của một ideal trong vành đa thức nhiều biến. Kết thức và 

ứng dụng. Bài toán thành viên ideal. Điều kiện để hai ideal I,J bằng nhau trong vành 

đa thức. Giải hệ phương trình đa thức bằng phép khử. 

Đề tài 3 

Một số mô hình phân loại với biến phụ thuộc là biến định tính 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Hương 

Sinh viên thực hiện: Phan Minh Hoàng 

Chu Đình Hoàng 

Trần Việt Hoàng 

   Lớp: CTGT đô thị  Việt-Nhật 1 59 

Kỹ thuật xây dựng 1 59 

Kỹ thuật xây dựng 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu một số mô hình phân loại với biến phụ thuộc là biến định tính: mô hình 

hồi quy logistic, mô hình cây phân loại.  

- Đánh giá chất lượng các mô hình, so sánh các mô hình.  

- Xử lý với bộ dữ liệu cụ thể sử dụng phần mềm thống kê R. 



TTNCKH * 111 

Đề tài 4 

Tìm hiểu một số thiết kế kiến trúc tháp trụ cầu theo các chữ cái: phân tích tính 

thẩm mỹ và những ưu nhược điểm cơ bản về kinh tế, kỹ thuật 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Đức Chinh 

Sinh viên thực hiện: Hà Trọng Lâm 

Tạ Văn Hải 

Nguyễn Hồng 

Phúc 

   Lớp: VL Công nghệ XD Việt- Pháp 1 59 

VL Công nghệ XD Việt- Pháp 1 59 

VL Công nghệ XD Việt- Pháp 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan tháp trụ cầu trong kết cấu cầu.  

- Tìm hiểu một số thiết kế kiến trúc tháp trụ cầu theo các chữ cái.     

- Phân tích tính thẩm mỹ và ưu nhược điểm về kinh tế, kỹ thuật của kiến trúc tháp trụ 

cầu theo các chữ cái.  

- Nghiên cứu chế tạo một mô hình cầu với thiết kế kiến trúc tháp trụ cầu là một trong 

các chữ cái. 

Đề tài 5 

Thuật toán Hungary và bài toán lập lịch công việc 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngọc 

Đỗ Thị Liên 

Nguyễn Thị Thủy 

   Lớp: Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Kinh tế vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về thuật toán Hungary  

- Áp dụng thuật toán để tìm lời giải cho một số bài toán quy hoạch tuyến tính điển hình  

- Tìm hiểu về một số bài toán lập lịch công việc 

Đề tài 6 

Tìm hiểu về mô đun chuỗi bất định trên đại số Virasoro                                               

và các đại số có liên quan 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Huy Hoàng 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Văn Khoa 

Bùi Khánh Vân 
   Lớp: Toán ứng dụng 1 59 

Kế toán 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Xây dựng một bản tổng quan nghiên cứu về đại số Virasoro và các đại số liên quan; 

về khái niệm mô đun Harish - Chandra; giới thiệu những kết quả chung của bài toán 

phân loại mô đun Harish - Chandra.  

- Đi sâu vào tìm hiểu việc xác định cấu trúc của mô đun chuỗi bất định. 



112 * TTNCKH 

Đề tài 7 

Tìm hiểu phương pháp tự luyện kĩ năng nghe nhằm nâng cao khả năng nghe 

hiểu tiếng Anh cho sinh viên trường đại học Giao thông vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Thị Thanh Vân 

Sinh viên thực hiện: Trần Đăng Thìn 

                                

Lưu Ngọc Thắng 

                              

Trần Cao Nguyên 

                             

Nguyễn Tiến Đạt 

                            

Nguyễn Minh Nhật 

   Lớp: Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Trình bày cơ sở lý thuyết về kĩ năng nghe.   

- Khảo sát khả năng nghe tiếng Anh của sinh viên.  

- Đề xuất giải pháp tự luyện kĩ năng nghe. 

Đề tài 8 

Một số ứng dụng của tích phân trong vật lý 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trịnh Thị Trang 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Yến    Lớp: Khai thác vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

Đề tài trình bày một số ứng dụng của tích phân trong vật lý như: tính áp lực của chất 

lỏng lên thành phẳng, tính công sinh ra bởi lực biến thiên, tìm moment quán tính, trọng 

tâm bề mặt... 

Đề tài 9 

Ứng dụng thuật toán Dijkstra trong bài toán tìm đường đi ngắn nhất. 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Thị Mai 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Thu Phương 

Nguyễn Tiến Quyền 
   Lớp: Toán ứng dụng 1 59 

Toán ứng dụng 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất.  

- Xây dựng tập dữ liệu thực tế dựa trên bản đồ Hà nội, Google map, GPS... để xác định 

khoảng cách giữa các nút giao giữa các tuyến đường.  

 - Lời giải số mô phỏng cho bài toán áp dụng. 
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Đề tài 10 

Khảo sát việc học giáo trình tiếng Anh A1 nhằm nâng cao chất lượng học tập 

của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Minh Phương 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Viết Dũng    Lớp: Quản trị kinh doanh (59,60) 2 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về giáo trình  

- Thực trạng việc sử dụng giáo trình Tiếng Anh A1 của sinh viên trường Đại học Giao 

thông vận tải  

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng giáo trình 

Đề tài 11 

Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor mô phỏng quá trình lắp ghép và hoạt 

động của cụm lắp cơ khí 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lương Đức Chung 

Sinh viên thực hiện: Phạm Hải Dương 

Nguyễn Như Thế 

Phạm Ngọc Tuân 

   Lớp: Kỹ thuật cơ khí động lực 1 59 

Kỹ thuật cơ khí động lực 1 59 

Kỹ thuật cơ khí động lực 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu sử dụng phần mềm Autocad.  

- Tìm hiểu sử dụng phần mềm Autodesk Inventor.  

- Mô phỏng các chi tiết và cụm lắp cơ khí. 

Đề tài 12 

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên Khoa 

Đào tạo Quốc tế - trường Đại học GTVT 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thanh Hiền 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trung Hiếu 

                         

Hoàng Tùng Lâm 

                          

Nguyễn Quang Anh 

                              

Lương Hoàng Hiệp 

                                    

Lê Thành Trung 

   Lớp: Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

Xây dựng CTGT 1 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tiến hành khảo sát về các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên 

khoa Đào tạo Quốc tế  

- Xử lý số liệu  

- Phân tích kết quả thu được  

- Đề xuất được các giải pháp khắc phục 

Đề tài 13 

Tìm hiểu chuẩn đầu ra tiếng Pháp B2 cho sinh viên các lớp Chất lượng cao 

Khoa Đào tạo Quốc tế trường Đại học GTVT 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Diệu Thúy 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Linh 

Trần Ngọc Bảo Trung 
   Lớp: CĐ bộ Việt -  Pháp 1 59 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

Tìm hiểu các tiêu chí về các kỹ năng nghe, cấu trúc ngôn ngữ, đọc, nói của chuẩn đầu 

ra tiếng Pháp B2 nội bộ trường ĐH GTVT, từ đó đề xuất các phương pháp học hiệu 

quả để đạt chuẩn đầu ra tiếng Pháp B2 cho sinh viên các lớp CLC Khoa ĐTQT 

Đề tài 14 

Tìm hiểu quy trình sản xuất dấm chuối bằng phương pháp lên men 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Xuân 

Sinh viên thực hiện: Hà Duy Dũng 

Lương Văn Quang 

   Lớp: KTXD đường bộ 2  K57 

KTXD 03 K59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về dấm (axit axetic)  

- Tìm hiểu quy trinh sản xuất dấm chuối theo phương pháp lên men và sản xuất trong 

công nghiệp  

- Thực nghiệm và kết quả 

Đề tài 15 

Giải số bài toán biên Dirichlet của phương trình parabolic tuyến tính 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Việt Hương 

Sinh viên thực hiện: Trần Quốc Thiện    Lớp: Toán ứng dụng 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu phương pháp Gauss và phương pháp lặp để giải hệ phương trình tuyến tính.  

- Nghiên cứu phương pháp sai phân giải bài toán biên Dirichlet đối với phương trình 

parabolic 1 chiều và 2 chiều.  

- Lập trình thử nghiệm trên phần mềm MATLAB 
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Đề tài 16 

Một số vấn đề về tính gần đúng giá trị hàm số bằng đạo hàm cấp một 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Dũng 

Sinh viên thực hiện: Giáp Kim Anh    Lớp: Kỹ thuật điện tử - VT 4 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu một số bài toán tính gần đúng thường gặp trong Giải tích.  

- Nêu ra lớp hàm có thể áp dụng được công thức tính xấp xỉ.   

- Chỉ ra tầm quan trọng của sai số trong tính gần đúng. 

Đề tài 17 

Tìm hiểu một số ứng dụng của vật liệu từ công nghệ cao 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Quách Duy Trường 

Sinh viên thực hiện: Cao Văn Tuyến 

Nguyễn Văn Trọng 

Nguyễn Tùng Linh 

Nguyễn Đình Hải 

Nguyễn Minh Chiến 

   Lớp: Kỹ thuật điện (59,60) 1 60 

Kỹ thuật điện (59,60) 1 60 

Kỹ thuật điện (59,60) 1 60 

Kỹ thuật điện (59,60) 1 60 

Kỹ thuật điện (59,60) 1 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu thế nào là vật liệu từ. 

- Tìm hiểu thế nào là vật liệu từ công nghệ cao.  

- Một số ứng dụng của vật liệu từ công nghệ cao. 

Đề tài 18 

Tìm hiểu quy trình thu hồi kim loại đất hiếm từ nam châm ổ cứng máy tính thải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Xuân 

Sinh viên thực hiện: Phùng Hải Anh 

Dương Minh Khanh 

Ngô Văn Hải 

Nguyễn Văn Hiếu 

Nguyễn Thị Phương 

Nga 

   Lớp: Kỹ thuật XD đường bộ 2 59 

Kỹ thuật XD đường bộ 2 59 

Kỹ thuật XD đường bộ 2 59 

Kỹ thuật XD đường bộ 2 59 

Kỹ thuật XD đường bộ 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về kim loại đất hiếm và nam châm thải của thiết bị điện tử  

- Tìm hiểu quy trình thu hồi kim loại đất hiếm từ nam châm của ổ cứng máy tính thải 

và ứng dụng của kim loại đất hiếm thu hồi được. 
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Đề tài 19 

Thuật toán hồi quy tuyến tính trong Python và ứng dụng 

 

Giảng viên hướng dẫn:ThS. Phan Văn Nam 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Mười 

Trần Quang Hiếu 
   Lớp: Toán ứng dụng (59,60) 1 60 

Toán ứng dụng (59,60) 1 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Một số hàm toán trong Python.  

- Giới thiệu bài toán hồi quy.  

- Tìm ước lượng hệ số hồi quy và thuật toán giải bài toán hồi quy tuyến tính.  

- Một vài ví dụ thực tiễn áp dụng thuật toán hồi quy tuyến tính. 

Đề tài 20 

Một số lỗi thường gặp trong giao tiếp Tiếng Pháp với người bản ngữ                          

do khác biệt văn hóa 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Chanh 

Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Công 

                                     

Tạ Quang Vinh 

   Lớp: Vật liệu Công nghệ xây dựng 

Việt- Pháp 1 58 

Vật liệu Công nghệ xây dựng 

Việt- Pháp 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Đưa ra một số lỗi tình huống thông qua quá trình quan sát các giờ học tiếng Pháp với 

giáo viên người Pháp cũng các giao tiếp giữa sinh viên Việt nam với các sinh viên 

người Pháp  

- Một số đề xuất cho việc giảng dạy các giờ học Tiếng Pháp tại Trường ĐHGTVT 

Đề tài 21 

Sử dụng lập trình Matlab để tính phản lực liên kết của kết cấu                          

dầm tĩnh định nhiều vật 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Minh Phúc 

Sinh viên thực hiện: Trần Hoàng Long    Lớp: Chưa phân lớp K59 

Tóm tắt nội dung: 

- Lập các biểu thức tính toán tổng quát cho từng bài toán.  

- Lập trình Matlab với giao diện Guide.  

- Kết luận và đề xuất ứng dụng. 
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Đề tài 22 

Một số vấn đề về các định lý giá trị trung bình và ứng dụng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hải Hà 

Sinh viên thực hiện: Trần Anh Tú    Lớp: Kỹ sư tài năng CKOT 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu các định lí giá trị trung bình như Bolzano, Rolle, Lagrange,...  

- Áp dụng vào các bài toán như giải phương trình, hệ phương trình tuyến tính, tính tích 

phân, điểm bất động, điểm cực trị...   

- Nghiên cứu một số dạng tương đương và mở rộng. 

Đề tài 23 

Tìm hiểu chế tạo vật liệu silica từ tro bay nhiệt điện 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Chu Tiến Dũng 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Hà 

Lê Anh Phong 

Nguyễn Hồng Phúc 

Đinh Văn Lượng 

   Lớp: XD Cầu - Đường bộ 2 57 

XD Cầu - Đường bộ 2 57 

XD Cầu - Đường bộ 2 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về tro bay  

- Phương pháp chế tạo silica từ tro bay nhiệt điện  

- Tìm hiểu khả năng ứng dụng của silica trong vật liệu mới 

Đề tài 24 

Ứng dụng lý thuyết biến dạng bé bậc cao trong việc giải các bài toán cơ học 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Thị Toan 

Sinh viên thực hiện: Trịnh Trung Lập    Lớp: Chưa phân lớp K60 

Tóm tắt nội dung: 

- Khái niệm lý thuyết biến dạng bé trong cơ học  

- Trình bày lý thuyết biến dạng bé bậc 1 và bậc cao  

- Áp dụng lý thuyết biến dạng bé trong việc giải các bài toán cơ học 

Đề tài 25 

Mô phỏng chuyển động của một vài cơ cấu bằng lập trình Matlab 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Minh Phúc 

Sinh viên thực hiện: Trần Đình Quang    Lớp: Chưa phân lớp K60 

Tóm tắt nội dung: 

- Sử dụng phần mềm Solidworks để vẽ 3D các bộ phận trong cơ cấu.  

- Lập trình Matlab để cơ cấu 3D chuyển động theo thời gian 
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Đề tài 26 

Cực tiểu hàm lồi và ứng dụng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Huyên 

Sinh viên thực hiện: Vũ Đình Độ 

Nguyễn Minh Đức 
   Lớp: Toán ứng dụng (59,60) 1 60 

Toán ứng dụng (59,60) 1 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Các kiến thức cơ bản về tập lồi, hàm lồi.   

- Bài toán quy hoạch lồi, điều kiện tối ưu.   

- Một số phương pháp tìm cực tiểu hàm lồi.   

- Áp dụng vào giải một số bài toán cụ thể. 

Đề tài 27 

Tìm hiểu qui trình chế tạo vật liệu composite g-C3N4/TiO2. và nghiên cứu tính 

chất vật lí, khả năng quang xúc tác của vật liệu 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đoàn Thị Thúy Phượng 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Khắc Thịnh 

Bùi Khánh Diệp 

Vũ Tùng Lâm 

   Lớp: Kỹ thuật thông tin và TT 1 57 

Kế toán 1 60 

Kỹ thuật XD CT GT 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu tổng quan vật liệu g-C3N4.  

- Trình bày phương pháp chế tạo mẫu, các thiết bị được sử dụng trong quá trình đo 

đạc.  

- Nghiên cứu về cấu trúc, tính chất của hệ vật liệu g-C3N4. 

Đề tài 28 

Tìm hiểu sự ảnh hưởng của thời gian nung lên tính chất vật lí và khả năng 

quang xúc tác của vật liệu g-C3N4 chế tạo từ Urê 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đoàn Thị Thúy Phượng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Lộc 

Chu Huy Hoàng 

Trương Ngọc Anh 

   Lớp: Kỹ thuật điện tử - VT 1 59 

Kỹ thuật điện tử - VT 1 59 

Kỹ thuật điện tử - VT 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát đặc trưng cấu trúc của vật liệu.  

- Nghiên cứu tính chất vật lý của vật liệu.  

- Tìm hiểu khả năng ứng dụng. 
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Đề tài 29 

Ứng dụng của lực từ và cảm ứng điện từ trong thực tiễn 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Quảng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Hùng 

Nguyễn Minh Giang 

Lê Như Hiếu 

Nguyễn Đình Dũng 

Dương Quang Vinh 

   Lớp: Kỹ thuật ĐT - VT (59,60) 1 60 

Kỹ thuật ĐT - VT (59,60) 1 60 

Kỹ thuật ĐT - VT (59,60) 1 60 

Kỹ thuật ĐT - VT (59,60) 1 60 

Kỹ thuật ĐT - VT (59,60) 1 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu về lực từ và hiện tượng cảm ứng điện từ  

- Báo cáo về một số ứng dụng của lực từ và hiện tượng cảm ứng điện từ trong thực 

tiễn.  

- Chế tạo mô hình chạy được sử dụng lực từ hoặc cảm ứng điện từ. 

Đề tài 30 

Tìm hiểu về sơn lót epoxy bảo vệ chống ăn mòn thép cacbon sử dụng hạt nano 

SiO2 tro trấu mang chất ức chế ion Ce3+ 

 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Mai 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Hoàng 

Nguyễn Thị Diệu Anh 

Ngô Hoàng Việt 

Trần Việt Dũng 

   Lớp: CĐ bộ Việt -  Pháp 1 60 

CĐ bộ tiếng Anh 1 60 

CĐ bộ tiếng Anh 1 60 

Kỹ thuật XDCTGT 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về ăn mòn kim loại, các phương pháp bảo vệ kim loại  

- Tìm hiểu thành phần của sơn lót epoxy có sử dụng hạt nano SiO2 tro trấu mang chất 

ức chế ion Ce3+ 

Đề tài 31 

Cải thiện kĩ năng đọc hiểu bài thi IELTS cho sinh viên                                          

trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phúc Hiển 

Hứa Việt Anh 

Nguyễn Bằng Giang 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Nguyễn Đại Nguyên 

   Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 59 

CĐ bộ tiếng Anh 1 59 

CĐ bộ tiếng Anh 1 59 

CĐ bộ tiếng Anh 1 59 

CĐ bộ tiếng Anh 1 59 



120 * TTNCKH 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu thực trạng dạy và học đọc hiểu IELTs tại trường đại học GTVT  

- Đề xuất các giải pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu IELTS cho sinh viên 

Đề tài 32 

Trở ngại trong việc giao tiếp Tiếng Anh của sinh viên trường                              

Đại Học Giao Thông Vận Tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đinh Minh Tần 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan Anh 

Trịnh Thanh Mai 
   Lớp: Kế toán 1 60 

Kế toán 3 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu khó khăn trong việc giao tiếp Tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Giao 

Thông Vận Tải  

- Khảo sát thực trạng giao tiếp Tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Giao Thông 

Vận Tải  

- Đề xuất các biện pháp khắc phục 

Đề tài 33 

Nghiên cứu lựa chọn dung sai trong thiết kế chi tiết máy 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Tuấn Anh 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Duy 

Lê Mạnh Hoàng 
   Lớp: Kỹ thuật cơ khí ô tô 3 59 

Kỹ thuật cơ khí ô tô 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan công nghệ chế tạo chi tiết máy 

- Nghiên cứu về dung sai lắp ghép 

Đề tài 34 

Tìm hiểu hệ thống tự động tưới nước bằng cảm biến độ ẩm 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Xuân Tuyên 

Sinh viên thực hiện: Ngô Đức Duy 

Nguyễn Đình Việt 

Trịnh Bá Nghĩa 

Đinh Minh Quý 

Nguyễn Thị Thu Hoài 

   Lớp: Kỹ thuật điện (59,60) 1 60 

Kỹ thuật xây dựng 4 59 

Kỹ thuật điện (59,60) 1 60 

Công nghệ TT (59,60) 5 60 

Kinh tế vận tải ô tô 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Lịch sử ra đời và các hệ quả của các cuộc cách mạng công nghiệp Cấu tạo và nguyên 

lý cảm biến độ ẩm  

- Ứng dụng vào trong các lĩnh vực đặc biệt là nông nghiệp 
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Đề tài 35 

Học từ vựng tiếng Anh thông qua các video tình huống 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Văn Tùng 

Sinh viên thực hiện: Phạm Đức Thắng    Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu khảo sát thực trạng học từ vựng của sinh viên ĐHGTVT  

- Đề xuất phương pháp học từ vựng qua các video tình huống 

Đề tài 36 

Học tiếng Pháp thông qua việc tìm hiểu văn hóa văn minh của nước Pháp. 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phương Lan 

Sinh viên thực hiện: Hà Trọng Lâm 

Trần Quốc Tiến 

Lưu Minh Châu 

   Lớp: VL Công nghệ XD Việt- Pháp 1 59 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 59 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu một số nét văn hóa, phong tục tập quán của người Pháp. Một vài so sánh 

với văn hóa Việt Nam.   

- Đề xuất phương pháp học hiệu quả các kỹ năng của tiếng Pháp. 

Đề tài 37 

Sử dụng mạng xã hội góp phần nâng cao hiệu quả tự học tiếng Anh giao tiếp. 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Bích Hạnh 

Sinh viên thực hiện: Phan Minh Hoàng 

Vũ Hoàng Phúc 

Ngô Tấn Sơn 

   Lớp: CTGT đô thị  Việt-Nhật 1 59 

CTGT đô thị  Việt-Nhật 1 59 

CĐ bộ tiếng Anh 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát và phân tích thực trạng việc sử dụng mạng xã hội trong tự học tiếng Anh 

của sinh viên Đại học Giao thông Vận tải.  

- Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên học tiếng Anh giao tiếp qua một số mạng xã hội. 

Đề tài 38 

Tìm hiểu về giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng mặt trời trong các 

thiết bị công trình giao thông 

 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Hòa 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Lê Anh Dũng 

Bùi Trung Vương 
   Lớp: Cơ điện tử 2 60 

Kỹ thuật XDCT GT 3 60 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về năng lượng mặt trời, về hiện tượng quang điện; 

- Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời và hiệu 

suất của các thiết bị đó;  

- Đưa ra được cách làm tăng hiệu suất sử dụng năng lượng. 

Đề tài 39 

Tìm hiểu phương pháp tổng hợp màng polypyrole trong môi trường axit 

sucxinic bằng phương pháp điện hóa 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Thị Tuyết Lan 

Sinh viên thực hiện: Đặng Quang Tuyến 

Lại Xuân Trưởng 
   Lớp: Kỹ thuật XD CTGT 2 59 

Kỹ thuật XD CTGT 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan kiến thức về ăn mòn kim loại và các phương pháp bảo vệ kim loại.  

- Tìm hiểu phương pháp Tổng hợp màng polypyrole trong môi trường axit sucxinictrên 

bề mặt thép CT3 và một số phương pháp xác định cấu trúc của màng polypyrole .  

- Tìm hiểm ứng dụng của màng phủ trong việc bảo vệ chống ăn mòn kim loại. 

Đề tài 40 

Tìm hiểu phương pháp tổng hợp màng phủ polypyrole trong dung dịch natri 

salixylat trên nền thép CT3 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Thị Tuyết Lan 

Sinh viên thực hiện: Trương Thế Kiên 

Nguyễn Thế Phan 
   Lớp: Kỹ thuật XD cầu đường bộ 5 59 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan lý thuyết về ăn mòn kim loại và các phương pháp bảo vệ kim loại.  

- Tìm hiểu phương pháp tổng hợp màng polypyrole trên bề mặt thép CT3.  

- Tìm hiểm ứng dụng của màng phủ trong việc bảo vệ chống ăn mòn kim loại. 

Đề tài 41 

Thiết lập phương trình vi phân chuyển động của hệ nhiều bậc tự do                         

trong tọa độ suy rộng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Ba Liên 

Sinh viên thực hiện: Vũ Hải Long 

Trần Thị Hiên 

Phạm Trung Thanh Tùng 

Lưu Văn Huấn 

   Lớp: Kỹ thuật cơ khí 2 59 

Kỹ thuật cơ khí 2 59 

Kỹ thuật cơ khí 2 59 

Kỹ thuật cơ khí 2 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nguyên lí DAlembert- Largange cho cơ hệ.  

- Thiết lập phương trình Largange loại II cho hệ nhiều bậc tự do.  

- Ứng dụng phương trình Largange loại II vào ba bài toán cụ thể. 

Đề tài 42 

Tính phản lực liên kết của kết cấu khung tĩnh định nhiều vật sử dụng Autocad 

và lập trình Matlab 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Nguyên Thành 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trung Đức    Lớp: Chưa phân lớp K59 

Tóm tắt nội dung: 

- Lập các biểu thức tính toán tổng quát cho từng bài toán.  

- Vẽ các hình vẽ trên AutoCad  

- Lập trình Matlab với giao diện Guide  

- Kết luận và đề xuất ứng dụng 
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CÁC TIỂU BAN 

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ  
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Đề tài 1 

Nghiên cứu tính chất cơ lý của xỉ tro đốt từ chất thải rắn đô thị làm vật liệu xây 

dựng các công trình giao thông 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Hanh 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Hùng 

                        

Nguyễn Trọng Việt 

                                     

Tạ Quang Vinh 

                                

Nguyễn Mạnh Dũng 

                                  

Đoàn Thanh Phong 

   Lớp: Vật liệu Công nghệ xây dựng 

Việt- Pháp 1 58 

Vật liệu Công nghệ xây dựng 

Việt- Pháp 1 58 

Vật liệu Công nghệ xây dựng 

Việt- Pháp 1 58 

Vật liệu Công nghệ xây dựng 

Việt- Pháp 1 58 

Vật liệu Công nghệ xây dựng 

Việt- Pháp 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Hệ thống hóa các công nghệ về xử lý và tái sử dụng tro xỉ đang được áp dụng trên 

thế giới.    

- Phân tích thực nghiệm các tính chất cơ lý và địa kỹ thuật với các điều kiện thí nghiệm 

khác nhau trên các mẫu XTĐ thu được từ các nhà máy đốt rác thải sinh hoạt. 

Đề tài 2 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình 3D trong thiết kế nút giao đô thị 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đào Duy Lâm 

Sinh viên thực hiện: Mạc Văn Nam 

Nguyễn Thiện Bách 
   Lớp: CTGT đô thị  Việt-Nhật 1 57 

CTGT đô thị  Việt-Nhật 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về các mô hình 3D BrIM và ứng dụng thực tiễn  

- Phân tích so sánh các mô hình, các phần mềm ứng dụng khác nhau (Sofistik, 

Autodesk, Catia, Revit,...)  

- Thiết kế nút giao đô thị sử dụng BrIM  

- Ví dụ ứng dụng cụ thể trong thiết kế cầu vượt nút giao.  

- Đề xuất kiến nghị 

Đề tài 3 

Nghiên cứu rủi ro của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án BOT giao 

thông ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phương Châm 
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Sinh viên thực hiện: Tạ Mạnh Linh 

                                     

Trần Thị Nhiên 

                              

Nguyễn Thị Sang 

                              

Vũ Xuân Trường 

                                

Phạm Trọng Hưởng 

   Lớp: Kinh tế xây dựng Công trình 

Giao thông Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng Công trình 

Giao thông Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng Công trình 

Giao thông Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng Công trình 

Giao thông Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng Công trình 

Giao thông Việt - Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý luận chung về rủi ro và quản lý rủi ro  

- Xác định danh mục các rủi ro của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án BOT 

giao thông ở Việt Nam  

- Đề xuất một số giải pháp hạn chế và ứng phó với các rủi ro của nhà đầu tư trong quá 

trình thực hiện các dự án BOT giao thông ở Việt Nam. 

Đề tài 4 

Nghiên cứu ảnh hưởng của co ngót nhiệt đến tính dính bám của cốt thép và bê 

tông bằng phần mềm PTHH Abaqus 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Thái Minh Quân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trường Sơn 

Lê Tiến Khoa 

Lục Nguyễn Đức Phong 

   Lớp: CĐ bộ Việt -  Pháp 1 58 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 58 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Xây dựng mô hình bê tông cốt thép trong abaqus  

- Nghiên cứu tính dính bám của cốt thép và bê tông 

Đề tài 5 

Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu tro đáy từ lò đốt rác sinh hoạt 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Châu Lân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Đường 

                                 

Nguyễn Đăng Minh 

                                

Nguyễn Đức Hiếu 

                                

Nguyễn Thiên Long 

                                  

Lương Mạnh Dũng 

   Lớp: Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

XDCTGT 1 58 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

XDCTGT 1 58 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

XDCTGT 1 58 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

XDCTGT 1 58 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

XDCTGT 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu xác định đặc trưng vật lý và cơ học của vật liệu tro đáy 

Đề tài 6 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nano silic đến độ thấm ion clo của bê 

tông sử dụng nano silic và muội silic 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Thái Khắc Chiến 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Khánh Dương 

                                 

Nguyễn Thiện Quang 

                                   

Nguyễn Tuấn An 

                                     

Bạch Quang Đức 

   Lớp: VL Công nghệ XD                        

Việt- Pháp 1 58 

Vật liệu Công nghệ                 

XD Việt- Pháp 1 58 

Vật liệu Công nghệ XD                

Việt- Pháp 1 58 

Vật liệu Công nghệ XD        

Việt- Pháp 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Thiết kế thành phần bê tông có f c = 70 MPa có sử dụng muội silic và nano silic 

- Xác đinh độ thấm ion clo của bê tông ứng với các hàm lượng nano silic khác nhau. 

Đề tài 7 

Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học vật liệu composite kỹ thuật gốc xi 

măng (ECC) trong sữa chữa các công trình giao thông 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Anh 

                                      

Nguyễn Xuân Phương 

                                        

Nguyễn Việt Tùng Lâm 

                               

Nguyễn Hữu Trường 

Nam                         

Nguyễn Hải Đường 

   Lớp: CT tiên tiến-Kỹ thuật            

XDCTGT 1 58 

CT tiên tiến-Kỹ thuật              

XDCTGT 1 58 

CT tiên tiến-Kỹ thuật            

XDCTGT 1 58 

CT tiên tiến-Kỹ thuật            

XDCTGT 1 58 

CT tiên tiến-Kỹ thuật              

XDCTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học vật liệu composite kỹ thuật gốc xi măng;  

- Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thiết kế thành phần vật liệu composite kỹ thuật gốc xi 

măng;  

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định đặc tính cường độ sớm của vật liệu composite kỹ 

thuật gốc xi măng;  

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định quan hệ ứng suất-biến dạng của vật liệu composite 

kỹ thuật gốc xi măng; 
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Đề tài 8 

Nghiên cứu về quản lý doanh nghiệp tại các công ty logistics Việt Nam trong 

thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Loan 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Oanh 

Tạ Thị Hồng Nhung 

Vũ Thị Hồng Hạnh 

Trần Thị Thùy Linh 

Nguyễn Hải Anh 

   Lớp: Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý luận cơ bản về quản lý doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp 4.  

- Đánh giá sự thay đổi cách thức quản lý doanh nghiệp tại các công ty logistics Việt 

Nam trong thời kỳ cách mạng 4.0.  

- Giải pháp hoàn thiện cách thức quản lý doanh nghiệp tại các công ty logistics Việt 

Nam trong thời kỳ cách mạng 4.0 

Đề tài 9 

Nghiên cứu về đăc điểm và các phương pháp thiết kế mặt đường mềm                        

- đường băng sân bay 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Kim Đăng 

Sinh viên thực hiện: Đặng Quốc Linh    Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

Các nội dung cơ bản trong nghiên cứu bao gồm:  

- Đặc diểm chịu tải trọng của mặt đường mềm - đường sân bay và đường ô tô.  

- Các phương pháp thiết kế mặt đường mềm - đường sân bay và đường ô tô, phương 

pháp đang áp dụng ở Việt Nam - các bài toán thiết kế ứng dụng 

- Phân tích làm rõ đặc điểm chịu tải trọng và phương pháp thiết kế - đường băng sân 

bay - các đề xuất trong tính toán thiết kế 

Đề tài 10 

Nghiên cứu ứng dụng RoadLab App và nền tảng dữ liệu ORMA                             

trong quản lý mạng lưới đường bộ 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Kim Đăng 

Sinh viên thực hiện: Đào Nguyên Phương 

Trần Thị Hằng 

Nguyễn Thị Anh 

   Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

Các nội dung chính: 

- Tỉm hiều RoadLab app  

- Các chức năng và ứng dụng trong thu thập dữ liệu đường bộ 

- Tìm hiểu nền tảng thông tin ORMA  

- Các chức năng lưu trữ, hiển thị và quản lý dữ liệu đường bộ 

- Thực hành ứng dụng xây dựng mạng lưới dữ liệu đường bộ ở qui mô nhỏ 

Đề tài 11 

A preliminary survey of attitudes towards public bus transportation                       

service in Hanoi 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thanh Thúy 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Thức 

                             

Trương Khương Duy 

                                  

Đỗ Đình Diện 

   Lớp: CT tiên tiến-Kỹ thuật                       

XDCTGT 1 57 

CT tiên tiến-Kỹ thuật                        

XDCTGT 1 57 

CT tiên tiến-Kỹ thuật                      

XDCTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Study the development of buses in Hanoi  

- Establish the questionnaire which is adapted for Hanoi’s current context and 

incorporated into other service elements identified in previous studies.  

- Investigate public attitudes towards public bus transportation service in Hanoi by 

using the established questionnaire  

- Analyse the collected data 

Đề tài 12 

Mô hình tính toán ứng suất và đánh giá nứt nhiệt của dầm đúc hẫng                      

trong giai đoạn thi công 

 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Anh Tú 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Trường 

Ưng Bình Sơn 

Nguyễn Lê Minh Đăng 

   Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

XD Cầu - Đường bộ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

Xây dựng mô hình tính toán ứng suất và đánh giá nứt nhiệt của dầm đúc hẫng trong 

giai đoạn thi công có xét đến ảnh hưởng của từ biến lên bê tông tuổi sớm 
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Đề tài 13 

Nghiên cứu mô hình dao động và đánh giá mỏi kết cấu nhịp cầu thép do tác 

động của tải trọng đoàn tàu trên đường sắt Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Anh Tú 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Hằng 

Ưng Bình Sơn 

Đỗ Văn Hải 

Hoàng Thị Thùy Linh 

Nguyễn Quang Huy 

   Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 58 

CĐ bộ tiếng Anh 1 58 

CĐ bộ tiếng Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu lý thuyết về các mô hình đánh giá mỏi KCN cầu đường sắt  

- Đề xuất, lựa chọn mô hình áp dụng cho đánh giá mỏi KCN cầu thép trên đường sắt 

Việt Nam  

- Xây dựng mô hình số phân tích mỏi cho 1 KCN cầu thép do tác động của tải trọng 

đoàn tàu 

Đề tài 14 

Nghiên cứu mô hình logistics thu hồi và đánh giá khả năng áp dụng trong các 

công ty xây dựng tại miền Bắc 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Vân Hà 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoàng Minh 

                                     

Nguyễn Minh Thúy 

                                

Nguyễn Thị Hải Vân 

                                     

Trần Thị Huyền Trang 

   Lớp: Kinh tế xây dựng CTGT                

Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng CTGT              

Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng CTGT               

Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng CTGT               

Việt - Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý luận cơ bản về logistics thu hồi trong ngành xây dựng và mô hình phát triển trên 

thế giới  

- Đánh giá thực trạng logistics thu hồi trong các công ty xây dựng phía Bắc  

- Giải pháp phát triển logistics thu hồi trong các công ty xây dựng phía Bắc 

Đề tài 15 

Nghiên cứu các yếu tố bản sắc thương hiệu tác động đến hình ảnh thương hiệu 

Trường Đại học GTVT 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thu Hà 
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Sinh viên thực hiện: Trần Thu Thảo 

Trần Thị Cẩm 

Nhung 

   Lớp: Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của bản sắc thương hiệu và hình ảnh thương hiệu, những 

yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu của Trường ĐH GTVT.  

- Đánh giá thực trạng bản sắc thương hiệu tác động tới hình ảnh thương hiệu của 

Trường Đại học GTVT  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu Đại học GTVT 

Đề tài 16 

Nghiên cứu đặc tính cường độ và độ bền của bê tông hạt nhỏ sử dụng                        

kết hợp tro bay và xỉ lò cao 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Văn Quyết 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Ninh 

                                    

Đỗ Thành Long 

                                   

Vũ Ngọc Huyền 

                                     

Nguyễn Thị Thu Duyên 

                                       

Đặng Thị Lan Anh 

   Lớp: Kinh tế xây dựng CTGT                 

Việt - Anh 1 59 

Kinh tế xây dựng CTGT               

Việt - Anh 1 59 

Kinh tế xây dựng CTGT                 

Việt - Anh 1 59 

Kinh tế xây dựng CTGT                

Việt - Anh 1 59 

Kinh tế xây dựng CTGT               

Việt - Anh 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về việc sử dụng tro bay và xỉ lò cao trong bê tông  

- Thiết kế thành phần bê tông hạt nhỏ sử dụng kết hợp tro bay và xỉ lò cao  

- Xác định cường độ và độ thấm ion clo của bê tông hạt nhỏ sử dụng kết hợp tro bay 

và xỉ lò cao  

- Xác định độ mài mòn nước của bê tông sử dụng kết hợp xỉ lò cao và tro bay 

Đề tài 17 

Nghiên cứu thực nghiệm xác định nước dâng trước cầu do thu hẹp dòng chảy 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Quang Huy 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Tùng Lâm 

                      

Nguyễn Đình Khải 

                                  

Phạm Thu Hà 

                                    

   Lớp: Chương trình tiên tiến-             

Kỹ thuật XD CTGT 1 58 

Chương trình tiên tiến-             

Kỹ thuật XDCTGT 1 58 

Chương trình tiên tiến-                    

Kỹ thuật XDCTGT 1 58 
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Phí Thảo Vân 

                                                 

Trần Hồng Quân 

Chương trình tiên tiến-             

Kỹ thuật XDCTGT 1 58 

Chương trình tiên tiến-                    

Kỹ thuật XDCTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan những nghiên cứu về hiện tượng nước dâng trước cầu do thu hẹp dòng 

chảy;  

- Một số công thức xác định chiều cao cột nước dâng trước cầu do ảnh hưởng của cầu 

thu hẹp dòng chảy;  

- Xây dựng sơ đồ thí nghiệm trong phòng;  

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả;  

- So sánh đánh giá kết quả thí nghiệm và lý thuyết tính theo công thức 

Đề tài 18 

Nghiên cứu ứng xử của người tham gia giao thông tại các vị trí quay đầu              

trong đô thị Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Thu Hương 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh 

Trần Văn Nam 

Nguyễn Quang Minh 

Trần Văn Minh 

Phạm Ngọc Tiến Lực 

   Lớp: CĐ bộ Việt -  Pháp 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Đánh giá thiết kế quay đầu của các nước trên thế giới, nghiên cứu các vị trí quay đầu 

trong đô thị Hà Nội, đưa ra so sánh về thiết kế hình học.   

- Nghiên cứu úng xử của người tham gia tại các vị trí quay đầu.  

- Phân tích sự phù hợp của thiết kế yếu tố hình học với ứng xử của người tham gia giao 

thông. 

Đề tài 19 

Nghiên cứu bùn nạo vét trên biển làm vật liệu đắp 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Châu Lân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lâm Bằng 

Nguyễn Đức Hiếu 

                              

Nguyễn Thiên Long 

                                

Nguyễn Đăng Minh 

   Lớp: Kỹ thuật XD Đường bộ 2 58 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

XDCTGT 1 58 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

XDCTGT 1 58 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

XDCTGT 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu thí nghiệm xác định đặc trưng vật lý và cơ học của vật liệu  bùn cát biển 

trộn với tro bay, xi măng, vôi để gia tăng cường độ của bùn cát biển  

- Nghiên cứu tỉ lệ hợp lý để sử dụng được vật liệu bùn cát biển sau khi trộn làm vật 

liệu đắp 

Đề tài 20 

Nghiên cứu về chiến lược Marketing của công ty Samsung Mobile Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Duy Đức 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương 

Trần Phúc Thịnh 

Nguyễn Hoàng Minh 

Mai Thị Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị Thuý 

   Lớp: Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu chiến lược marketing của công ty Samsung Việt Nam   

- Khảo sát ý kiến người dùng về chiến lược Marketing của Samsung Mobilie Việt Nam  

- Đưa ra kết luận 

Đề tài 21 

Nghiên cứu tính ưu việt của hình thức đấu thầu qua mạng                                           

đối với gói thầu xây lắp 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh Ngọc 

Sinh viên thực hiện: Kiều Phương Tú 

                                         

Đậu Nguyễn Mai Linh 

                                        

Trần Thị Anh Thư 

                                     

Nguyễn Minh Thúy 

                                   

Trần Thị Huyền Trang 

   Lớp: Kinh tế xây dựng CTGT                

Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng CTGT                

Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng CTGT                

Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng CTGT                 

Việt - Anh 1 58 

Kinh tế xây dựng CTGT                

Việt - Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu chung về đấu thầu.    

- Các hình thức đấu thầu.     

- Ưu nhược điểm và mức độ phổ biến của hình thức đấu thầu qua mạng.   

- Một số vấn đề thường gặp trong thực tế.   

- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng đối với gói thầu xây 

lắp 
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Đề tài 22 

Nghiên cứu tính chất cơ học của đá khối nứt nẻ ở Quốc lộ 3B địa phận Bắc Kạn 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Hồng Lam 

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Thắng 

                                

Nguyễn Huy Cường 

                                     

Lã Tiến Đạt 

                                     

Đặng Quang Cường 

   Lớp: CT giao thông đô thị               

Việt-Nhật 1 58 

Công trình giao thông                   

đô thị  Việt-Nhật 1 58 

Công trình giao thông                   

đô thị  Việt-Nhật 1 58 

Chương trình tiên tiến-                

Kỹ thuật XDCTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Đọc lý thuyết về ứng xử vết nứt trong đá và các phương pháp mô phỏng vết nứt.  

- Áp dụng để tính chỉ tiêu cơ học của khối đá nứt nẻ ở Quốc lộ 3B địa phận Bắc Kạn 

Đề tài 23 

Nghiên cứu thực trạng kế toán dự phòng tổn thất tài sản trong                              

doanh nghiệp thương mại 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Bích 

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Yến 

Nguyễn Thị Thảo 
   Lớp: Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nội dung các khoản dự phòng và kế toán các khoản dự phòng theo quy định  

- Thực trạng vận dụng tính toán và kế toán dự phòng tổn thất tài sản ở Doanh nghiệp 

thương mại  

- Đánh giá về ưu nhược điểm và giải pháp hoàn thiện 

Đề tài 24 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của đồng Đô La Mỹ tới tài chính quốc tế thế giới và 

đặc biệt là đối tượng người lao động Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Phạm Duy Đức 

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Hà Anh 

Chu Thị Hoài Phương 

Bùi Thị Hải Yến 

Đặng Thị Hương 

   Lớp: Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Lịch sự ngắn gọn của đồng Đô La Mỹ.  

- Sự ảnh hưởng của đồng Đô La Mỹ tới tình hình tài chính quốc tế thế giới.  

- Khảo sát người dùng về ảnh hưởng của đồng Đô La Mỹ tới Việt Nam như một ví dụ 

về tài chính quốc tế 
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Đề tài 25 

Nghiên cứu thanh toán bằng hình thức ví điện tử tại Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thu Hà 

Sinh viên thực hiện: Đặng Việt Chinh 

Nguyễn Mai Chang 

Nguyễn Tài Linh 

Phạm Thị Tuyết 

Mai 

   Lớp: Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận thanh toán bằng ví điện tử.  

- Đánh giá thực trạng ứng dụng hình thức thanh toán bằng ví điện tử ở Việt Nam hiện 

nay  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hình thức thanh toán bằng ví điện tử tại 

Việt Nam 

Đề tài 26 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu lớp móng mặt đường sử dụng                                              

cát nạo vét từ các cảng 

Giảng viên hướng dẫn: NCS. Nguyễn Tấn Khoa (NCS trường Đại học GTVT) 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Thăng Long 

Đặng Đình Doanh 

Hoàng Hải Nam 

   Lớp: Kỹ thuật xây dựng 3 59 

Kỹ thuật xây dựng 3 59 

CTGT đô thị  Việt-Nhật 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

 - Nghiên cứu tổng quan về cát nạo vét làm đường ôtô,  

- Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thiết kế thành phần của cát nạo vét làm vật liệu lớp 

móng mặt đường; 

- Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của các hàm lượng chất gia cố đến các 

tính chất của vật liệu lớp móng mặt đường. 

Đề tài 27 

Nghiên cứu các vi phạm về hàng hóa trong thương mại điện tử và biện pháp bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dung 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Bích 

Sinh viên thực hiện: Tạ Khánh Linh 

Nguyễn Minh Khuê 

Bùi Hồng Ngọc 

Vũ Hồng An 

   Lớp: Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Khái quát về sự phát triển của Thương mại điện tử ở VN   

- Phân tích thực trạng các vi phạm về hàng hóa trong thương mại điện tử ngành hàng 

thời trang mỹ phẩm hiện nay  

- Đề xuất biện pháp bảo vệ người tiêu dùng từ Nhà nước, Doanh nghiệp và từ phía 

người tiêu dùng 

Đề tài 28 

Nghiên cứu các mô hình giao hàng chặng cuối và đánh giá sự phát triển của mô 

hình giao hàng chặng cuối tại Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Vân Hà 

Sinh viên thực hiện: Tạ Thị Thu Hiền 

Lê Thị Quỳnh 

Vũ Thị Huyền Thư 

Bùi Việt Đức 

   Lớp: Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về logistics và các mô hình giao hàng chặng cuối  

- Đánh giá thực trạng phát triển của các mô hình giao hàng chặng cuối tại Việt Nam  

- Đề xuất một số giải pháp phát triển các mô hình giao hàng chặng cuối tại Việt Nam 
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CÁC TIỂU BAN 

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
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Đề tài 1 

Nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép 

có cốt đai bị ăn mòn 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Cường 

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Hưng 

Nguyễn Văn Lộc 

Nguyễn Duy Thức 

   Lớp: XD DD và công nghiệp 1 57 

XD DD và công nghiệp 1 57 

XD DD và công nghiệp 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn  

- Nghiên cứu thực nghhiệm xác định khả năng chịu lực của kết cấu dầm bê tông cốt 

thép có cốt thép đai bị ăn mòn ở các mức độ khác nhau. 

 - Kết luận 

Đề tài 2 

Ứng dụng phần mềm SWMM (Storm Water Management Model) để thiết kế hệ 

thống thoát nước mặt bền vững cho một đô thị 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Lộc 

Ngô Khắc Đạo 

Đinh Thị Huyền Trang 

   Lớp: Kỹ thuật hạ tầng đô thị 1 57 

Kỹ thuật hạ tầng đô thị 1 57 

Kỹ thuật hạ tầng đô thị 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống thoát nước mặt bền vững.  

- Thiết kế hệ thống thoát nước mặt bền vững cho đô thị bằng phần mềm SWMM.  

- Lấy ví dụ tính toán cho 1 khu đô thị cụ thể.  

- So sánh hiệu quả của hệ thống thoát nước mặt bền vững với hệ thống thoát nước mặt 

truyền thống. 

Đề tài 3 

Nghiên cứu giải pháp mương thấm và kênh thực vật trong các đô thị để đáp ứng 

yêu cầu thoát nước mặt bền vững 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Vân Anh 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Dương Thu Thảo 

   Lớp: Kỹ thuật hạ tầng đô thị 1 57 

Kỹ thuật hạ tầng đô thị 1 57 

                                                                   

Kỹ thuật hạ tầng đô thị 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về các giải pháp thấm và chứa nước trong hệ thống thoát nước mặt bền 

vững.  

- Đề xuất kết cấu, tính toán thủy lực và vận hành, bảo trì cho mương thấm và kênh 

thực vật để đáp ứng yêu cầu thoát nước mặt bền vững.  

- Lấy ví dụ cụ thể cho một đô thị 

Đề tài 4 

Nghiên cứu mô phỏng xác định ứng xử của vách bê tông cốt thép được tăng 

cường bằng vật liệu cốt sợi chịu tải trọng trong mặt phẳng 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Quân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Long 

Hoàng Mạnh Thắng 

Trần Văn Quý 

Lương Thiện Quang 

   Lớp: Kết cấu xây dựng 1 57 

Kết cấu xây dựng 1 57 

Kết cấu xây dựng 1 57 

Kết cấu xây dựng 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Xây dựng mô hình mô phỏng số ứng xử của vật liệu bê tông, vật liệu cốt thép, vật 

liệu cốt thép. 

- So sánh kết quả thu được mô hình mô phỏng số với kết quả thu được từ thí nghiệm 

Đề tài 5 

Nghiên cứu mô phỏng xác định ứng xử của kết cấu nhà nhiều tầng                             

có xét đến tương tác với nền 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đăng Dũng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Huy 

Phạm Văn Trường 

Lưu Tuấn Anh 

   Lớp: XD DD và công nghiệp 1 58 

XD DD và công nghiệp 1 58 

XD DD và công nghiệp 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Xác định ứng xử động của công trình khi có kể đến sự tương tác giữa kết cấu phần 

thân với nền.  

- Xác định sự phân phối lại nội lực của kết cấu phần thân khi có kể đến biến dạng của nền. 

Đề tài 6 

Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ từ mùn cưa 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thanh Hà 

Sinh viên thực hiện: Hà Thị Vân Anh 

Nguyễn Thị Thảo 

Đào Xuân Trung 

Nguyễn Đức Việt 

   Lớp: Kỹ thuật xây dựng 3 59 

Kỹ thuật xây dựng 3 59 

Kỹ thuật xây dựng 3 59 

Kỹ thuật xây dựng 3 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu thu thập số liệu về mùn cưa trên địa bàn Hà nội và các tỉnh lân cận,  

- Nghiên cứu các đặc tính kỹ thuật của mùn cưa,  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mùn cưa đến tính công tác, khối lượng thể tích và cường 

độ của bê tông. 

Đề tài 7 

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp vật liệu bê tông giảm thiểu phát thải CO2               

trong xây dựng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Long 

Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Dũng 

Hoàng Văn Hải 

Nguyễn Đăng Lãm 

Nguyễn Văn Hiếu 

   Lớp: Kỹ thuật xây dựng 4 59 

Kỹ thuật xây dựng 4 59 

Kỹ thuật xây dựng 4 59 

Kỹ thuật xây dựng 4 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về vật liệu bê tông giảm thiểu phát thải CO2 trong xây dựng  

- Nghiên cứu cơ sở khoa học vật liệu bê tông giảm thiểu phát thải CO2;  

- Nghiên cứu lựa chọn kết cấu xây dựng từ vật liệu bê tông giảm phát thải CO2; 

Đề tài 8 

Ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong quản lý chất lượng xi măng áp dụng 

cho nhà máy xi măng 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Hải 

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Đức 

Chu Văn Long 

Lê Tuấn Thành 

Nguyễn Trọng Thành 

Trịnh Xuân Doanh 

   Lớp: Chưa phân chuyên ngành 

Kỹ thuật xây dựng 2 59 

Kỹ thuật xây dựng 2 59 

Kỹ thuật xây dựng 2 59 

Kỹ thuật xây dựng 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về phương pháp lý thuyết xác suất trong kiểm soát chất lượng  

- Nghiên cứu thực trạng kiểm soát chất lượng xi măng ở Việt Nam;  

- Nghiên cứu lựa chọn giải pháp quản lý chất lượng xi măng phù hợp; 

Đề tài 9 

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu tường bằng vật liệu thích ứng với điều 

kiện nhiệt đới 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Long 
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Sinh viên thực hiện: Đặng Minh Hiếu 

Nguyễn Văn Tùng 

Nguyễn Thanh Hải 

Lê Văn Phú 

   Lớp: VL và công nghệ XD 1 58 

VL và công nghệ XD 1 58 

VL và công nghệ XD 1 58 

VL và công nghệ XD 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về vật liệu làm kết cấu tường  

- Nghiên cứu cơ sở khoa học về kết cấu tường bằng vật liệu thích ứng với điều kiện 

nhiệt đới;  

- Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu tường trong điều kiện nhiệt đới 

Đề tài 10 

Nghiên cứu chế tạo phao từ bê tông tính năng cao cho công trỉnh nổi 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thanh Hà 

Sinh viên thực hiện: Bùi Đắc Hiệp 

Chu Quang Hải 

Võ Đình Quốc An 

Phạm Hoàng Anh 

Đỗ Duy Thành 

   Lớp: Kỹ thuật xây dựng 3 59 

Kỹ thuật xây dựng 3 59 

Kỹ thuật xây dựng 3 59 

Kỹ thuật xây dựng 3 59 

Kỹ thuật xây dựng 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về vật liệu và kết cấu phao cho công trình nổi,  

- Nghiên cứu tính công tác, cường độ của bê tông hạt nhỏ,  

- Nghiên cứu chế tạo phao nổi từ bê hạt nhỏ cường độ cao,  

- Nghiên cứu sức nâng của phao nổi từ bê tông với các kích thước khác nhau. 

Đề tài 11 

Nghiên cứu sử dụng tro bay thay thế bột đá vôi trong bê tông hạt mịn 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thu Trang 

Sinh viên thực hiện: Phạm Hải Dương 

Nguyễn Ngọc Sang 

Vũ Ngọc Thể 

   Lớp: Kỹ thuật xây dựng (K59) 4 59 

Kỹ thuật xây dựng (K59) 4 59 

Kỹ thuật xây dựng (K59) 4 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học vật liệu bê tông tông hạt mịn có chất điền đầy là tro bay;  

- Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thiết kế thành phần bê tông hạt mịn sử dụng chất điền 

đầy tro bay;  

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định tỷ lê hợp lý chất điền đầy tro bay cho bê tông hạt 

mịn 
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Đề tài 12 

Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt nhỏ đầm lăn làm lớp móng mặt đường sử dụng 

cát nhiễm mặn 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thu Trang 

Sinh viên thực hiện: Phạm Minh Vương 

Lê Trọng Điểm 

Lê Văn Đạt 

Nguyễn Thư Trang 

   Lớp: VL và công nghệ XD 1 58 

VL và công nghệ XD 1 58 

VL và công nghệ XD 1 58 

CĐ bộ tiếng Anh 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học bê tông đầm lăn hạt nhỏ sử dụng cát nhiễm mặn;  

- Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thiết kế thành phần bê tông đầm lăn hạt nhỏ sử dụng 

cát nhiễm mặn;  

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định tỷ lệ tối đa cát nhiễm mặn có thể làm bê tông lớp 

móng mặt đường; 

Đề tài 13 

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp vật liệu thân thiện với môi trường                               

cho kết cấu đường ôtô 

 

Giảng viên hướng dẫn: NCS. Hoàng Tiến Văn (NCS trường Đại học GTVT) 

Sinh viên thực hiện: Vũ Minh Hiếu 

Trần Quang Huy 

Nguyễn Thế Minh 

Nguyễn Xuân Nam 

   Lớp: VL và công nghệ XD 1 58 

VL và công nghệ XD 1 58 

VL và công nghệ XD 1 58 

VL và công nghệ XD 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về vật liệu thân thiện môi trường trong xây dựng đường ôtô  

- Nghiên cứu cơ sở khoa học vật liệu thân thiện môi trường trong xây dựng đường ôtô;  

- Nghiên cứu lựa chọn thiết kế kết cấu áo đường sử dụng các vật liệu thân thiện môi 

trường; 

Đề tài 14 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Minitab để thiết kế thực nghiệm trong lĩnh 

vực vật liệu xây dựng 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Mạnh 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trung Hiếu 

Lê Trung Hiếu 

Nguyễn Văn Trung 

   Lớp: VL và công nghệ XD 1 58 

VL và công nghệ XD 58 

CĐ bộ Tiếng Pháp 1 55 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về thiết kế thực nghiệm  

- Cơ sở khoa học của thiết kế thực nghiệm trong các bài toàn VLXD  

- Ứng dụng phần mềm Minitab trong bài toán thiết kế thực nghiệm 

Đề tài 15 

Nghiên cứu đề xuất cấu tạo cho dầm bằng thép có khoét rỗng bản bụng sử dụng 

trong công trình có nhịp lớn 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Văn Hiệp 

Sinh viên thực hiện: Phan Thị Dung 

Phạm Hồng Hà 
   Lớp: XD DD và công nghiệp 2 57 

XD DD và công nghiệp 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu lý thuyết ứng xử của dầm bằng thép có khoét rỗng bản bụng dưới tác 

dụng của tải trọng. 

- Nghiên cứu mô phỏng bằng PTHH cho dầm bằng thép có khoét rỗng bản bụng. 

Đề tài 16 

Nghiên cứu kết hợp phần mềm Autocad Civil 3D và phần mềm Dialux trong 

thiết kế chiếu sáng đô thị 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Bảo Việt 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh 

Bùi Đình Giáp 

Phạm Văn Bằng 

   Lớp: Kỹ thuật hạ tầng đô thị 1 57 

Kỹ thuật hạ tầng đô thị 1 57 

Kỹ thuật hạ tầng đô thị 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Đặt vấn đề  

- Giới thiệu tổng quát hai phần mềm Dialux và AutoCad Civil 3D.  

- Xây dựng phương pháp kết hợp hai phần mềm trong việc tối ưu hóa quá trình thiết 

kế hệ thống chiếu sáng đường đô thị.  

- Các ví dụ minh họa. 

Đề tài 17 

Nghiên cứu vật liêu bê tông thông minh 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Hải 

Sinh viên thực hiện: Bùi Trung Hiếu 

Đầu Đức Sơn 

Nguyễn Quốc Khải 

   Lớp: Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

XD Cầu - Đường bộ 2 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về vật liệu áp điện và các ứng dụng 

- Nghiên cứu bê tông áp điện trong công trình xây dựng 

Đề tài 18 

Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong tăng cường khả năng chịu lực 

cho kết cấu cột bê tông cốt thép 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đăng Dũng 

Sinh viên thực hiện: Đặng Trần Trung 

Nguyễn Minh Tiến 

Đinh Trọng Quyết 

Cao Trọng Nghĩa 

   Lớp: XD DD và công nghiệp 2 58 

XD DD và công nghiệp 2 58 

XD DD và công nghiệp 2 58 

XD DD và công nghiệp 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về ứng dụng tăng cường khả năng chịu lực cho kết cấu cột bê tông cốt 

thép  

- Thí nghiệm tăng cường khả năng chịu lực cho kết cấu cột bê tông cốt thép bằng bê 

tông cốt lưới dệt các bon  

- Phân tích kết quả thí nghiệm  

- Xây dựng mô hình tính toán lý thuyết, so sánh với kết quả thí nghiệm 

Đề tài 19 

Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt các bon để bảo vệ chống ăn mòn cho 

kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp bảo vệ ca tốt 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Cường 

Sinh viên thực hiện: Dương Mạnh Duy 

Nguyễn Vi Hoàng Anh 

Ngần Tân Long 

Bùi Quang Huy 

   Lớp: Kỹ thuật xây dựng 1 59 

Kỹ thuật xây dựng 1 59 

Kỹ thuật xây dựng 1 59 

Kỹ thuật xây dựng 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về phương pháp bảo vệ ca tốt  

- Xây dựng mô hình thí nghiệm bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép 

bằng phương pháp bảo vệ ca tốt sử dung bê tông cốt lưới dệt các bon.  

- Phân tích kết quả thí nghiệm 

Đề tài 20 

Nghiên cứu mô phỏng xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của dầm bê tông cốt 

thép được chế tạo từ bê tông cốt liệu nhẹ 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thanh Thủy 
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Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiên 

Nguyễn Thị Ngọc 
   Lớp: Kết cấu xây dựng 1 57 

Kết cấu xây dựng 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

Sử dụng PPPTHH để xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của dầm bê tông cốt thép 

được chế tạo từ bê tông cốt liệu nhẹ, so sánh kết quả thu được với kết quả thực nghiệm, 

tiến hành mô phỏng tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của dầm. 

Đề tài 21 

Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ lò cao đến độ bền của bê tông hạt nhỏ ứng dụng 

trong môi trường biển 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Văn Quyết 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Hoàng 

Nguyễn Văn Đạo 

Trần Văn Linh 

Lê Công Hoàng Phong 

Nguyễn Long An 

   Lớp: Kỹ thuật XD CĐ bộ 4 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 4 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 4 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 4 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 4 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về phụ gia khoáng xỉ lò cao thiết kế thành phần bê tông hạt nhỏ sử dụng 

xỉ lò cao 

- Ảnh hưởng của xỉ lò cao đến độ thấm ion clo của bê tông hạt nhỏ sử dụng xỉ lò cao  

- Ảnh hưởng của xỉ lò cao đến cường độ của bê tông khi ngâm trong dung dịch Na2SO4 

Đề tài 22 

Nghiên cứu sử dụng cốt liệu tái chế từ gạch đất sét nung và bê tông phế thải để 

chế tạo bê tông cường độ cao ứng dụng trong các công trình xây dựng 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang 

Sinh viên thực hiện: Vũ Bá Đức 

                                            

Dương Đặng Tuấn Minh 

                                        

Nguyễn Đức Thi 

                                             

Lê Nhân Đạo 

   Lớp: CN Kỹ thuật xây dựng                     

CĐ bộ 2 K59 

CN Kỹ thuật xây dựng                  

CĐ bộ 2 K59 

CN Kỹ thuật xây dựng                  

CĐ bộ 2 K59 

CN Kỹ thuật xây dựng                      

CĐ bộ 2 K59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về bê tông sử dụng cốt liệu tái chế  

- Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thiết kế thành phần bê tông sử dụng cốt liệu tái chế;  

- Nghiên cứu khả năng tiềm tàng phản ứng kiềm cốt liệu của cốt liệu tái chế và bê tông 

sử dụng cốt liệu tái chế  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cốt liệu tái chế đến các tính chất của bê tông 



148 * TTNCKH 

Đề tài 23 

Nghiên cứu đánh giá mô đun đàn hồi tĩnh và mô đun đàn hồi động của vật liệu 

làm móng mặt đường BTXM từ cát đỏ Bình Thuận gia cố xi măng, tro bay. 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Thái Minh Quân 

Sinh viên thực hiện: Thiều Văn Khoa 

Nguyễn Cảnh Duy 

Phạm Nguyên Bảo 

Hoàng Xuân Cung 

Nguyễn Duy Anh Tú 

   Lớp: CĐ Việt -  Pháp 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về bê tông sử dụng cốt liệu tái chế  

- Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thiết kế thành phần bê tông sử dụng cốt liệu tái chế;  

- Nghiên cứu khả năng tiềm tàng phản ứng kiềm cốt liệu của cốt liệu tái chế và bê tông 

sử dụng cốt liệu tái chế 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cốt liệu tái chế đến các tính chất của bê tông 

Đề tài 24 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ cát mịn và đá mi đến cường độ nén của bê tông. 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Thái Khắc Chiến 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Hiếu 

Ninh Đức Hồng 

Nguyễn Xuân Hữu 

   Lớp: VL và công nghệ XD 1 57 

VL và công nghệ XD 1 57 

VL và công nghệ XD 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Phối trộn cát mịn và đá mi với tỷ lệ từ 30%-70%,40%-60%, 50%-50% và thí nghiệm 

xác định cường độ nén của bê tông.  

- Xác định ảnh hưởng của tỷ lệ cát mịn/đá mi đến độ sụt của hỗn hợp bê tông. 
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Đề tài 1 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng vượt đèn đỏ tại các nút giao 

thông điều khiển bằng đèn tín hiệu ở thành phố Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Chu Tiến Dũng 

Sinh viên thực hiện: Phùng Quốc Anh 

Nguyễn Duy Diệp 

Nguyễn Duy Hà 

Hà Văn Khải 

   Lớp: Kỹ thuật GT đường bộ 1 58 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 58 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 58 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

Vượt đèn đỏ tại các nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

mất an toàn giao thông. Vì vậy, nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng 

vượt đèn đỏ là cần thiết. Phương pháp nghiên cứu là thu thập số liệu thông qua bảng 

câu hỏi để đánh giá. Nội dung nghiên cứu gồm (1) Mở đầu (2) Thu thập số liệu (3) 

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng (4) Kết luận - kiến nghị 

Đề tài 2 

Nghiên cứu đề xuất mới hệ thống thu nước thải hai bên bờ về trạm xử lý cuối 

nguồn cho dự án làm sống lại sông Tô Lịch 

Giảng viên hướng dẫn: GS. TS. Bùi Xuân Cậy 

Sinh viên thực hiện: Phùng Tiến Hùng 

Nguyễn Văn Sinh 

Đào Đức Quang 

Vũ Đức Toàn 

Nguyễn Đình Nam 

   Lớp: Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu dự án sống lại sông Tô Lịch. 

- Phương án hiện nay về thu nước thải dọc hai bờ vè trạm xử lý cuối nguồn. 

- Đề xuất phương án mới hợp lý về kỹ thuật, kinh tế và các mục đích khác không cần 

phải giải phóng mặt bằng và không ảnh hưởng đến giao thông trong quá trình thi công 

Đề tài 3 

Nghiên cứu hành vi của người lái xe tại vị trí nhập dòng trên                                  

đường cao tốc nội đô 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Thu Hương 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Viết Đức 

Lê Thế Tài 

Nguyễn Văn Chung 

Đinh Bá Sơn 

Nguyễn Mạnh Thắng 

   Lớp: Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu các giải pháp thiết kế hình học và tổ chức giao thông tại vị trí nhập dòng 

của các nước trên thế giới  

- Khảo sát, phân tích hành vi của người lái xe tại vị trí nhập dòng trên đường cao tốc 

vành đai 3 trên cao ở Hà Nội  

- Đề xuất giải pháp thiết kế, tổ chức giao thông tại vị trí nhập dòng trên đường cao tốc 

nội đô. 

Đề tài 4 

Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp bố trí vị trí mặt bằng phục vụ xây dựng 

đường ô tô cao tốc 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Chính 

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Dũng 

Đoàn Văn Hiếu 

Văn Thư Phước 

   Lớp: Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp bố trí vị trí mặt bằng  

- Nghiên cứu yêu cầu độ chính xác định vị mặt bằng đường ô tô cao tốc.  

- Kiến nghị phương pháp phù hợp để định vị mặt bằng phục vụ xây dựng đường ô tô 

cao tốc. 

Đề tài 5 

Nghiên cứu sử dụng xơ sợi tự nhiên làm phụ gia cho bê tông nhựa SMA                 

ở Việt Nam 

 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc 

Sinh viên thực hiện: Trương Công Thành 

Vũ Văn Kiên 

Nguyễn Cảnh Thông 

Nguyễn Như Tiến 

Nguyễn Thành Thắng 

   Lớp: Xây dựng Đường bộ 1 57 

Xây dựng Đường bộ 1 57 

Xây dựng Đường bộ 1 57 

Xây dựng Đường bộ 1 57 

Xây dựng Đường bộ 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về bê tông nhựa SMA làm mặt đường ô tô cấp cao và sân bay.  

- Nghiên cứu các loại phụ gia ổn định nhựa sử dụng cho SMA.  

- Lựa chọn loại xơ sợi sẵn có ở Việt Nam để thí nghiệm trong phòng đánh giá khả năng 

sử dụng làm phụ gia cho SMA. 
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Đề tài 6 

Nghiên cứu sử dụng phụ gia TPP tăng tính năng chống hằn lún cho bê tông 

nhựa nóng 

Giảng viên hướng dẫn:PGS. TS. Lã Văn Chăm 

Sinh viên thực hiện: Vũ Quang Nam 

Nguyễn Đình Chiểu 

Phạm Văn Biên 

Đỗ Viết Huy 

Phạm Ngọc Anh 

   Lớp: Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về bê tông nhựa nóng có sử dụng phụ gia. 

- Thiết kế hỗn hợp và xác định tính chất của BTN nóng sử dụng phụ gia TPP trong 

phòng thí nghiệm.  

- Đề xuất công nghệ trộn và sử dụng phụ gia TPP trong sản xuất bê tông nhựa nóng. 

Đề tài 7 

Nghiên cứu đánh giá các giải pháp thay thế tà vẹt gỗ trên cầu đường sắt. 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thế Truyền 

Sinh viên thực hiện: Bùi Minh Hiếu 

Đặng Thành Đạt 

Nguyễn Đức Quân 

Vũ Tài Thiên 

Ngô Văn Trường 

   Lớp: Xây dựng Cầu hầm 2 57 

Xây dựng Cầu hầm 2 57 

Xây dựng Cầu hầm 2 57 

Xây dựng Cầu hầm 2 57 

Xây dựng Cầu hầm 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về kết cầu cầu dầm thép trên đường sắt  

- Phân tích các giải pháp thay thế tà vẹt gỗ trên cầu đường sắt 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của giải pháp sử dụng bản bê tông nhẹ. 

Đề tài 8 

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ biến động đất đai 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Phượng 

Sinh viên thực hiện: Mai Xuân Thọ 

Đậu Tuấn Anh 

Đặng Xuân Tuấn 

   Lớp: Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về công nghệ GIS  

- Thành lập các lớp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất qua các thời kì 

 - Nghiên cứu phương pháp chồng xếp các lớp dữ liệu trong GIS  

- Thành lập bản đồ biến động đất đai. 
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Đề tài 9 

Nghiên cứu ứng dụng ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái trong việc xây 

dựng mô hình 3D công trình xây dựng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Quang 

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Nam 

Nguyễn Phúc Thiện 

Đào Thị Mai Linh 

   Lớp: Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

Xử dụng thiết bị bay chụp không người lái (UAV) bay chụp ảnh xung quanh đối tượng 

ở các góc độ khác nhau. Từ đó dựa vào nguyên lý khớp điểm ảnh tự động để xác định 

các điểm ảnh của một vị trí trên nhiều tấm ảnh khác nhau là cơ sở cho việc xây dựng 

mô hình 3D đối tượng. 

Đề tài 10 

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thiết kế cho vị trí quay đầu xe trên QL1A 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Tuấn Anh 

Sinh viên thực hiện: Phạm Trung Đức 

Đỗ Thị Hà 

Trịnh Đức Mạnh 

Nguyễn Quốc Đạt 

Nguyễn Doãn Nam Sơn 

   Lớp: XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Hiện trạng của tổ chức giao thông quay đầu xe trên đường Ql1A.  

- Các giải pháp thiết kế vị trí quay đầu trên thế giới.  

- Nghiên cứu đặc điểm giao thông tại vị trí quay đầu và đề xuất các giải pháp phù hợp. 

Đề tài 11 

Nghiên cứu thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép dựng ứng lực phù hợp với 

công nghệ thi công bằng đà giáo di dộng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Quang Trung 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Sơn 

Nguyễn Tuấn Minh 

Đào Văn Trường 

Hoàng Công Toán 

   Lớp: TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Các công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép dựng ứng lực và sự ra đời, phát triển 

công nghệ của đà giáo di động.  

- Nội dung Khoa học kỹ thuật của công nghệ đà giáo di động.  

- Thiết kế cầu bê tông cốt thép dựng ứng phù hợp với công nghệ thi công đà giáo di dộng.  

- Thiết kế kết cấu hệ đà giáo di động.  
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Đề tài 12 

Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong xử lý dữ liệu bất thường GPS của hệ 

thống quan trắc liên tục cầu dây văng 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Hiến 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc 

Cường 

Phan Xuân Bách 

Nguyễn Thị Dung 

Nguyễn Văn Tuệ 

   Lớp: Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

                                                               

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và các ứng 

dụng của nó.  

- Tìm hiểu đặc điểm dữ liệu GPS trong hệ thống quan trắc liên tục cầu dây văng.  

- Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong xử lý dữ liệu GPS bất thường.  

- Thực nghiệm tính toán. 

Đề tài 13 

Nghiên cứu phân tich một số mô hình dự báo kết quả quan trắc độ lún nền đất 

yếu trong xây dựng công trình giao thông 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thảo 

Sinh viên thực hiện: Bùi Xuân Tiến 

Nguyễn Xuân 

Thái 

Cao Văn Đáng 

   Lớp: Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

                                                               

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về một số mô hình quan trắc độ lún nền đất yếu.  

- Đánh giá ưu nhược điểm của từng mô hình  

- Kiến nghị lựa chọn mô hình nào phù hợp để dự báo kết quả quan trắc độ lún nền đất 

yếu. 

Đề tài 14 

Nghiên cứu đặc tính các loại phụ gia nhằm tăng độ bền của bê tông dưới các tác 

động của môi trường 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Tùng 

Sinh viên thực hiện: Trần Thu Minh 

Trần Đức Mạnh 
   Lớp: XD Cầu - Đường bộ 1 58 

XD Cầu - Đường bộ 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu các loại phụ gia ở VN và trên Thế giới  

- Nghiên cứu tính chất của phụ lithium silicat  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia lithium silicat theo tiêu chuẩn Việt Nam  

Đề tài 15 

Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá phân loại hiện trạng cầu 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Tùng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đăng Đạt 

Nguyễn Thị Oanh 
   Lớp: CTGT đô thị 1 57 

CTGT đô thị 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Mở đầu   

- Các tiêu chí đánh giá phân loại cầu ở Việt Nam và trên thế giới   

- Ứng dụng tiêu chí đánh giá cho một số cầu ỏ khu vực nội thành Hà Nội  

- Kết luận và kiến nghị 

Đề tài 16 

 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển Đô thị Xanh tại Hà Nội 

  

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Lan Anh 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phương Tâm 

Khổng Duy Khánh 

Dương Ngọc Ánh 

Nguyễn Tùng Lâm 

   Lớp: CTGTCC 1 57 

CTGTCC 1 57 

CTGTCC 1 57 

CTGTCC 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu các mô hình phát triển Đô thị Xanh trên thế giới  

- Nghiên cứu khả năng ứng dụng và phát triển Đô thị Xanh tại Hà Nội 

Đề tài 17 

Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp thành lập lưới khống chế mặt bằng phù hợp 

phục vụ xây dựng đường ô tô cao tốc 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Đức Công 

Sinh viên thực hiện: Lê Minh Công 

Lê Văn Hải 

Vũ Bá Huy 

   Lớp: Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan các phương pháp thành lập lưới khống chế mặt bằng 

 - Đánh, giá lựa chọn phương pháp thành lập lưới khống chế mặt bằng phục vụ xây 

dựng đường ô tô cao tốc;  

- Thực nghiệm 

Đề tài 18 

Nghiên cứu loại mặt đường hấp thụ khí thải sử dụng trong                                        

xây dựng đường ô tô và sân bay 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Nam 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Tuyên 

Đỗ Anh Tú 

Nguyễn Văn Minh 

Trần Văn Hùng 

   Lớp: XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về mặt đường và mặt đường hiện đại trong xây dựng đường ô tô và sân bay  

- Phân tích ảnh hưởng của khí thải và cơ chế làm việc của mặt đường hấp thụ khí thải  

- Nghiên cứu chế tạo mẫu, đánh giá đặc tính, hiệu quả và đề xuất áp dụng trong xây 

dựng đường ô tô và sân bay 

Đề tài 19 

Nghiên cứu, lựa chọn tường chắn trọng lực khi thiết kế phòng hộ cho các dự án 

đường miền núi  

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Lập 

Sinh viên thực hiện: Đậu Ngọc Tuân 

Nguyễn Quang Huy 

Lê Đức Thành 

Phạm Xuân Kiên 

Hoàng Quốc Việt 

   Lớp: XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về các công trình phòng hộ nền đường và các loại tường chắn 

phòng hộ nền đường ô tô;  

- Nghiên cứu lý thuyết tính toán tường chắn trọng lực; 

- Nghiên cứu, lựa chọn tường chắn trọng lực tại một dự án đường miền núi. 

Đề tài 20 

Nghiên cứu sử dụng phụ gia RCA hiệu quả tăng tính năng                                          

của hỗn hợp bê tông nhựa 

Giảng viên hướng dẫn:TS. Lương Xuân Chiểu 
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Sinh viên thực hiện: Nguyễn Doãn Anh Tuấn 

Nguyễn Yên Hùng 

Phạm Đình Khang 

Phạm Thế Dũng 

Trần Quốc Việt 

   Lớp: Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về bê tông nhựa và tình hình sử dụng các loại phụ gia tăng tính năng của 

hỗn hợp bê tông nhựa đang sử dụng tại Việt nam  

- Xây dựng đề cương nghiên cứu thử nghiệm so sánh sử dụng phụ gia RCA  

- Thí nghiệm các chỉ tiêu theo như đề cương,   

- Sử dụng phần mềm xử lý số liệu hân tích đánh giá kết quả thí nghiệm từ đó rút ra các 

kết luận 

Đề tài 21 

Nghiên cứu ứng dụng mạng lưới trạm CORS trong công tác                                 

đo vẽ bản đồ địa hình 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh Ngọc 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Văn Đoan 

Đào Tú Anh 

Đỗ Xuân Văn 

   Lớp: Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

Nghiên cứu tổng quan về hệ thống mạng lưới trạm CORS, về độ chính xác yêu cầu 

trong đo vẽ bản đồ địa hình. Từ đó, đo đạc thực nghiệm ứng dụng trạm CORS trong 

đo vẽ bản đồ địa hình và đánh giá khả năng ứng dụng. 

Đề tài 22 

Lựa chọn cách bố trí đèn chiếu sáng phù hợp cho đường nội bộ trong đô thị 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Phương Thảo 

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Ánh Hồng 

Lương Trọng Hoàng 

Phạm Tuấn Linh 

Ngô Xuân Tùng 

   Lớp: CTGT CC 1 57 

CTGT CC 1 57 

CTGT CC 1 57 

CTGT CC 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Lựa chọn mặt cắt ngang điển hình cho đường nội bộ  

- Thiết kế 3 cách bố trí đèn khác nhau cho mặt cắt ngang đã lựa chọn  

- Đánh giá và lựa chọn phương án bố trí đèn hợp lý 
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Đề tài 23 

Nghiên cứu sự phân bố vết nứt trong đá ở Quốc lộ 3B địa phận Bắc Kạn 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Hồng Lam 

Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Phụng 

Lưu Đức Thiện 

Hoàng Xuân 

Trường 

Hoa Việt Dũng 

   Lớp: CTGT đô thị  Việt-Nhật (HTQT) 1 58 

CTGT đô thị  Việt-Nhật (HTQT) 1 58 

CTGT đô thị  Việt-Nhật (HTQT) 1 58 

                                                                

CTGT đô thị  Việt-Nhật (HTQT) 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Đi thực địa tại hiện trường  

- Mô tả lại các vết nứt trong đá của kết quả thực địa tại hiện trường 

Đề tài 24 

Nghiên cứu tính toán tuổi thọ còn lại kết cấu bến cảng dạng bệ cọc BTCT                     

do xâm nhập clorua 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thành Trung 

Sinh viên thực hiện: Vũ Quang Huy 

Nguyễn Văn Dần 

Tạ Trọng Tình 

   Lớp: CT giao thông thủy 1 57 

CT giao thông thủy 1 57 

CT giao thông thủy 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan 

- Các biện pháp sửa chữa chính kết cấu bến bệ cọc BTCT  

- Cơ sở lý thuyết tính toán tuổi thọ kết cấu  

- Công trình áp dụng 

Đề tài 25 

Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ khai thác mặt đường BTXM 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Duy Linh 

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Kha 

Nguyễn Tuấn Dũng 

Đoàn Văn Toàn 

Lê Duy Hoài Nam 

Vũ Minh Hiếu 

   Lớp: XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

Nghiên cứu về tuổi thọ và cách đánh giá tuổi thọ mặt đường BTXM qua đó xác định 

một số yếu tố ảnh hưởng đên tuổi thọ của mặt đường BTXM 
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Đề tài 26 

Phân tích ảnh hưởng của mức độ ăn mòn thép đến khả chịu mỏi của các bộ 

phận phận kết cấu cầu thép trên đường sắt 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thế Truyền 

Sinh viên thực hiện: Bùi Đức Dũng 

Lê Vũ Minh Hoàng 

Lê Hồng Thanh 

Ngô Minh Đức 

   Lớp: XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

Quản lý XD CTGT 1 58 

XD Đường hầm và metro 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hiện trạng kết cấu cầu thép trên đường sắt  

- Ảnh hưởng của ăn mòn cấu kiện thép đến khả năng chịu lực của kết cấu nhịp  

- Ảnh hưởng của ăn mòn cấu kiện thép đến khả năng chịu mỏi. 

Đề tài 27 

Nghiên cứu đánh giá, ứng dụng công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ bằng bi 

tum bọt và xi măng làm móng mặt đường ô tô áp dụng cho việc bảo trì và sửa 

chữa mặt đường hư hỏng trên địa bàn TP. Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thúy 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trọng Phấn 

Lương Tiến Thành 

Trần Trọng Sơn 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nguyễn Đức Kiên 

   Lớp: XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 58 

XD Đường ôtô và SB 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về công nghệ tái chế  

- Thực trạng mặt đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội và công nghệ tái chế nguội  

-  Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ bằng bi tum 

bọt và xi măng làm móng mặt đường ô tô áp dụng cho việc bảo trì và sửa chữa mặt 

đường hư hỏng trên địa bàn TP. Hà Nội. 

Đề tài 28 

Bước đầu tìm hiểu mô hình đô thị thông minh và khả năng áp dụng xây dựng 

đô thị Hà nội thông minh 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Anh Cương 

Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Quản 

Phan Thế Phát 

Hoàng Anh Dũng 

Nguyễn Huyền Trang 

   Lớp: CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 



TTNCKH * 161 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu các cơ sở khoa học lý thuyết về đô thị thông minh.  

- Đánh giá sơ bộ hiện trạng hạ tầng thành phố Hà nội theo quan điểm đô thị thông 

minh.  

- Đánh giá sơ bộ khả năng xây dựng thành phố Hà nội thành đô thị thông minh 

Đề tài 29 

Tìm hiểu cơ sở khoa học phát triển hệ thống bãi đỗ xe thông minh                            

áp dụng cho thành phố Hà nội 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Anh Cương 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Khánh 

Phan Trọng Phước 

Từ Đức Trung 

Vũ Linh 

Phạm Thành Công 

   Lớp: CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triển hệ thống bãi đỗ xe thông minh.  

- Đánh giá tổng quan việc phát triển bãi đỗ xe thông minh ở Hà nội.  

- Đánh giá về khả năng phát triển hệ thống bãi đỗ xe thông minh ở Hà nội 

Đề tài 30 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển giao thông tĩnh tại 

quận Thanh Xuân - Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Ngọc Phương 

Sinh viên thực hiện: Hà Anh Tuấn 

Nguyễn Đức Linh 

Vũ Anh Sơn 

Ngô Minh Hoàng 

   Lớp: CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu thực trạng giao thông tĩnh tại quận Thanh Xuân - Hà Nội.                         

- Đề xuất một số giải pháp để cải thiện các hạn chế về giao thông tĩnh tại quận Thanh 

Xuân 

Đề tài 31 

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết xác định tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt                                       

bê tông dự ứng lực 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Anh Dũng 
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Sinh viên thực hiện: Phạm Tùng Dương 

Ngô Thiện Toàn 

Nguyễn Đức Hải 

Phạm Ngọc Tiến 

   Lớp: Đường sắt đô thị 1 57 

Đường sắt đô thị 1 57 

Đường sắt đô thị 1 57 

Đường sắt đô thị 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan các loại tà vẹt hiện đang sử dụng ở Việt Nam và thế giới  

- Các phương pháp tính tuổi thọ mỏi   

- Phương pháp tính toán tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt bê tông dự ứng lực. 

Đề tài 32 

Nghiên cứu mô phỏng tính toán tà vẹt bê tông dự ứng lực trên                              

đường sắt đô thị Việt Nam 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Anh Dũng 

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Anh 

Nguyễn Xuân Đức 

Trần Mạnh Dũng 

Nguyễn Bá Hoàng 

   Lớp: Đường sắt đô thị 1 57 

Đường sắt đô thị 1 57 

Đường sắt đô thị 1 57 

Đường sắt đô thị 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan tình hình sử dụng các dạng kết cấu tầng trên trên đường sắt đô thị ở Việt 

Nam.  

- Nghiên cứu mô phỏng tính toán một loại tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô 

thị Việt Nam. 

Đề tài 33 

Nghiên cứu đánh giá một số phương pháp xác định hệ số nhám của dòng chảy 

tự nhiên ở miền núi 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Quang Huy 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Đức Tài 

Nguyễn Mạnh Đường 

Khuất Thị Diễm Quỳnh 

   Lớp: Xây dựng Cầu hầm 1 58 

Xây dựng Cầu hầm 1 58 

Kinh tế xây dựng 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Làm rõ các tham số ảnh hưởng đến nhám;  

- Đặc điểm tự nhiên ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc  

- Tính nhám theo một số phương pháp, đánh giá các kết quả thu được, từ đó đưa ra 

những kiến nghị về việc áp dụng các phương pháp 
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Đề tài 34 

Nghiên cứu sử dụng phần mềm HEC-RAS trong tính toán xói dưới cầu trong 

trường hợp dòng chảy ổn định 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Phóng 

Sinh viên thực hiện: Vũ Đình Phóng 

Hồ Đình Hào 
   Lớp: XD Cầu - Đường bộ 2 58 

XD Cầu - Đường bộ 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về các phương trình trong tính toán thủy lực của phần mềm HEC-RAS  

- Thiết lập một đoạn dòng chảy ổn định cho mô hình   

- Ứng dụng tính toán xói dưới cầu trong trường hợp dòng chảy ổn định 

Đề tài 35 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp trong việc duy trì và phát triển hệ 

thống cây xanh - mặt nước khu vực quận Đống Đa, Hà Nội. 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Lan Anh 

Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Hải 

Tiêu Thế Hiệp 

Hoàng Ngọc Hà 

Ngô Phương Nam 

Trần Thanh Hải 

   Lớp: CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống cây xanh - mặt nước.  

- Đánh giá thực trạng hệ thống cây xanh - mặt nước khu vực quận Cầu Giấy và Đống 

Đa, Hà Nội.  

- Đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ, cải tạo, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh - 

mặt nước khu vực quận Cầu Giấy và Đống Đa, Hà Nội. 

Đề tài 36 

Nghiên cứu ô nhiễm tiếng ồn ở một số khu vực thuộc nội đô Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Tuấn Hiệp 

Sinh viên thực hiện: Phạm Quang Đức 

Dư Quốc Huy 
   Lớp: CT GTCC 1 57 

CT GTCC 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

-  Nghiên cứu về tiếng ồn đô thị  

-  Nghiên cứu thiết bị đo ồn thông dụng  

-  Điều tra khảo sát xác định ô nhiễm tiếng ồn ở một số khu vực thuộc nội đô Hà Nội  

-  Phân tích đánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn  

-  Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm tiếng ồn 
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Đề tài 37 

Nghiên cứu ứng dụng bê tông đàn hồi Delpatch trong sửa chữa đường sân bay 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn An 

Lê Tiến Đạt 

Đàm Trung Đức 

Nguyễn Trung Hiếu 

Nguyễn Như Tuấn 

   Lớp: XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

Việc sửa chữa mặt đường cất hạ cánh và sân đỗ của các sân bay lớn tại Việt Nam hiện 

nay là nhiệm vụ rất cấp thiết. Tuy nhiên việc lựa chọn vật liệu thích hợp đáp ứng được 

các yêu cầu về kỹ thuật cũng như thời gian lại đang gặp nhiều khó khăn. Đề tài tập 

trung vào nghiên cứu và chứng minh khả năng ứng dụng của loại vật liệu mới 

(Delpatch) đem lại hiệu quả cao trong công tác sửa chữa đó. 

Đề tài 38 

Nghiên cứu đánh giá và xây dựng 3D Model theo hướng mô hình BIM trong 

giai đoạn thiết kế cơ sở áp dụng cho một số đường ôtô và sân bay tại Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Đình Nguyên 

Sinh viên thực hiện: Vũ Hải Đăng 

Hoàng Văn Quang 

Chu Văn Quyền 

Bùi Văn Việt 

Nguyễn Đức Thắng 

   Lớp: XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu mô hình BIM;  

- Phối hợp các phần mềm chuyên dụng trong mô hình BIM để thiết kế 3D tuyến đường ô 

tô; 

Đề tài 39 

Đánh giá độ nhám và sự suy giảm độ nhám lớp Novachip mặt đường 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trịnh Thị Hiếu 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Đoàn 

Nguyễn Tuấn Hiếu 

Nguyễn Đình Phúc 

Nguyễn Trọng Thịnh 

   Lớp: XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về vật liệu novachip và yêu cầu độ nhám của mặt đường.  

- Thu thập số liệu thực nghiệm về độ nhám mặt đường có lớp Novachip hiện có ở Việt Nam.  

- Nghiên cứu suy giảm độ nhám của mặt đường có sử dụng Novachip làm lớp tạo nhám. 
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Đề tài 40 

Tìm hiểu ảnh hưởng của hiện tượng bồi lắng đến khả năng khai thác                    

của cống thoát nước 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thảo 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng 

Nguyễn Trần An 
   Lớp: XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát tổn thất cột nước trong cống trong điều kiện dòng chảy bình thường và có 

hiện tượng bồi lắng bùn cát trong cống 

Đề tài 41 

Nghiên cứu đánh giá các phương pháp quan trắc xói cục bộ trụ cầu qua sông 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Thu Thủy 

Sinh viên thực hiện: Võ Huy Hoàng 

Hồ Thành Đạt 
   Lớp: XD CĐ bộ 2 58 

XD CĐ bộ 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Phân tích, đánh giá một số phương pháp quan trắc xói theo thời gian;  

- Xác định xói tới hạn;  

- Đặc điểm điều kiện tự nhiên của một số sông ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 

Đề tài 42 

Nghiên cứu giải pháp xanh trong phát triển cơ sở hạ tầng, tham khảo từ xây 

dựng một số nước 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Doãn Thị Nội 

Sinh viên thực hiện: Phạm Thanh Tùng 

Bùi Ngọc Sơn 
   Lớp: XD CĐ bộ 1 58 

XD CĐ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Thu thập tài liệu, nghiên cứu;   

- Đề xuất hướng phát triển trong quy hoạch giao thông; 

Đề tài 43 

Nghiên cứu xác định các thông số của đường vượt 

 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Hải Hà 

Sinh viên thực hiện: Đậu Ngọc Tùng 

Nguyễn Tiến Công 

Phan Huy Tài 

   Lớp: XD CĐ sắt 1 57 

XD CĐ sắt 1 57 

XD CĐ sắt 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

Nội dung đề tài là đề xuất cách xác định các thông số của độ tuyến đơn, độ tuyến kép 

và vị trí đặt chúng trên đường sắt. 

Đề tài 44 

Nghiên cứu mô hình động lực học và tính toán lực động đường sắt tốc độ cao 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Quang Hưng 

Sinh viên thực hiện: Phạm Đình Trọng 

Vũ Văn Huy 

Nguyễn Văn Nam 

   Lớp: XD CĐ sắt 1 57 

XD CĐ sắt 1 57 

XD CĐ sắt 57 

Tóm tắt nội dung: 

Nghiên cứu các mô hình động lực học, quan hệ động lực đoàn tàu-đường ray trong 

việc tính toán động lực học đường sắt tốc độ cao của các nước trên thế giới. Từ đó, sử 

dụng công cụ máy tính vào việc tính toán lực động cho đường sắt tốc độ cao 

Đề tài 45 

Nghiên cứu triển khai mô hình BIM để thiết kế phối cảnh (3D) nút giao đường ô 

tô; áp dụng cho giao cầu vượt Tỉnh lộ 427 và Quốc lộ 1A Huyện Thường Tín 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Đức Sỹ 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Minh Hiếu 

Nguyễn Văn Huân 

Lê Tất Đạt 

Ngô Quang Ninh 

   Lớp: XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu mô hình BIM;  

- Phối hợp các phần mềm chuyên dụng trong mô hình BIM để thiết kế Phối cảnh (3D) 

nút giao đường ô tô;  

- Áp dụng thiết kế cho Nút giao cầu vượt Tỉnh lộ 427 và Quốc lộ 1A Huyện Thường 

Tín. 

Đề tài 46 

Phân tích phương pháp tính mỏi của cầu thép trong Tiêu chuẩn thiết kế cầu 

TCVN 11823:2017 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trọng Dương 

Vũ Huy Hùng 

Nguyễn Văn Lâm 

Bùi Mạnh Linh 

Nguyễn Quang Trung 

   Lớp: CT GT đô thị 1 57 

CT GT đô thị 1 57 

CT GT đô thị 1 57 

CT GT đô thị 1 57 

CT GT đô thị 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về Tiêu chuẩn thiết kế cầu mới TCVN 11823:2017.  

-. Phân tích phương pháp tính mỏi của cầu thép trong Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 

11823:2017  

-. So sánh phương pháp tính mỏi của cầu thép trong Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 

11823:2017 và Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 

Đề tài 47 

Nghiên cứu mô hình dự báo sự lan truyền dòng chảy chất lỏng sử dụng công 

nghệ đúc chuyển keo trong giải pháp dán tấm thép lên bề mặt dầm bê tông phục 

vụ công tác tăng cường dầm cầu 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hậu 

Sinh viên thực hiện: Phạm Nguyên Bảo 

Hoàng Xuân Cung 

Nguyễn Cảnh Duy 

Nguyễn Duy Anh Tú 

Thiều Văn Khoa 

   Lớp: CĐ bộ Việt -  Pháp (HTQT) 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp (HTQT) 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp (HTQT) 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp (HTQT) 1 57 

CĐ bộ Việt -  Pháp (HTQT) 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

Trong quá trình bơm keo để dán tấm thép vào dầm bê tông, cần thiết phải bố trí các 

điểm bơm (inlet) một cách hợp lý và khoa học. Để có thể giải quyết được bài toán này, 

cần thiết phải dự báo quá trình lan truyền keo trong khe hở giữa tấm thép và bê tông 

nhằm xác định thời gian lý thuyết mà keo có thể lan truyền trong đó. 

Đề tài 48 

Nghiên cứu các dạng phá hoại trong dầm bê tông được tăng cường bằng 

phương pháp dán bản thép 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hậu 

Sinh viên thực hiện: Phạm Đức Thắng 

Nguyễn Đăng Bảo 

Nguyễn Văn Hướng 

Nguyễn Tất Đạt 

   Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu đặc trưng phá hoại của dầm bê tông tăng cường bằng tấm thép chịu tải 

trọng uốn và cắt.  

- Xây dựng mô hình phá hoại của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bởi tấm bản 

thép. Trong đó, các tấm bản thép được liên kết với nhau bằng nhiều dạng khác nhau. 
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Đề tài 49 

Phân tích khả năng ứng dụng bê tông xi măng tro bay trong kết cấu mặt đường 

ô tô tại Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Thị Mai Hương 

Sinh viên thực hiện: Bùi Trọng Tài 

Nguyễn Văn Thắng 

Vũ Công Chiến 

Đặng Danh Hào 

Lê Bá Ninh 

   Lớp: XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Khả năng đáp ứng về cường độ  

- Độ mài mòn MĐ BTXM tro bay  

- Khả năng chống thấm nước  

- Tính công tác  

- Phân tích hiệu quả kinh tế - Môi trường 

Đề tài 50 

Nghiên cứu xây dựng chương trình học trực tuyến phần mềm Tekla Structures 

trong thiết kế công trình 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đắc Hiền 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Thế Lượng 

Nguyễn Văn Tuyên 

Cao Tiến Phong 

   Lớp: TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Các công cụ mô hình của phần mềm Tekla Mô hình hóa các bài toán thiết kế công 

trình bằng Tekla.  

- Xây dựng tài liệu tự học Tekla và xuất bản trực tuyến 

Đề tài 51 

Nghiên cứu xây dựng chương trình học trực tuyến phần mềm InfraWorks           

trong thiết kế cơ sở hạ tầng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đắc Hiền 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Tú 

Nguyễn Phương Nam 

Nguyễn Huy Khang 

   Lớp: TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Các công cụ mô hình của phần mềm Infrawork Mô hình hóa các bài toán thiết kế cơ 

sở hạ tầng bằng Infrawork.  

- Xây dựng tài liệu tự học Infrawork và xuất bản trực tuyến 
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Đề tài 52 

Nghiên cứu bê tông xi măng nhẹ bằng phương pháp tạo bọt 

Giảng viên hướng dẫn: GS. TS. Phạm Huy Khang 

Sinh viên thực hiện: Dương Hồng Vũ 

Đoàn Việt Trung 

Phan Thị Khánh Hằng 

Nguyễn Hoàng Tuấn 

   Lớp: XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 58 

XD CĐ ôtô và SB 1 58 

XD CĐ ôtô và SB 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về về bê tông xi măng nhẹ.  

- Nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá bê tông xi măng nhẹ bằng phương pháp tạo bọt 

Đề tài 53 

Nghiên cứu đánh giá công nghệ Microsurfacing trong bảo trì mặt đường bê 

tông xi măng đường giao thông nông thôn 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Thạo 

Sinh viên thực hiện: Đàm Văn Toàn 

Vũ Đức Toàn 

Nguyễn Thanh Tùng 

Diêm Công Trung 

Lê Hồng Lăng 

   Lớp: XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 58 

XD CĐ ôtô và SB 1 58 

Tóm tắt nội dung: 
Trong đề tài, sinh viên nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp dữ liệu và kết hợp nghiên cứu 

đánh giá kết quả thử nghiệm công nghệ Micro-Surfacing trong bảo trì mặt đường bê 

tông xi măng đường giao thông nông thôn. 

Đề tài 54 

Nghiên cứu thuật toán biến đổi nhanh Fourier (FFT) trong việc xây dựng                    

các chương trình mô hình hoá, mô phỏng hoá 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Quang Thông 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tú 

Nguyễn Minh Hải 

Nguyễn Doãn Tùng 

Trần Minh Quang 

   Lớp: XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 57 

XD Đường ôtô và SB 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về thuật toán biến đổi nhanh Fourier (FFT)  

+ Biến đổi Fourier rời rạc   

+ Biến đổi Fourier nhanh  

- Xây dựng mô hình mô phỏng môi trường rỗng có xuất hiện vết nứt  

+ Khái niệm môi trường rỗng  

+ Xây dựng mô hình mô phỏng môi trường rỗng có xuất hiện vết nứt  

- Kết luận và kiến nghị 
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Đề tài 55 

Ứng dụng phần mềm Flexsim cho mô phỏng mô hình thiết kế                            

quy hoạch cảng container 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Dương 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Công 

Dư Duy Diện 

Nguyễn Trung Dũng 

   Lớp: CT giao thông thủy 1 57 

CT giao thông thủy 1 57 

CT giao thông thủy 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- FlexSim là phần mềm mô phỏng 3D các sự kiện rời rạc, mô hình hóa các quy trình 

công nghiệp. 

- Đề tài nghiên cứu ứng dụng của nó cho bài toán quy hoạch nhằm tối ưu hóa công tác 

quy hoạch cảng, mô phỏng các quá trình hoạt động khai thác cảng một cách trực quan, 

sinh động và thiết kế cho sử dụng cơ sở hạ tầng và thiết bị hiệu quả. 

Đề tài 56 

Nghiên cứu tính toán bến trọng lực kiểu khối xếp bằng phần mềm Plaxis 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Dương 

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Hải 

Đỗ Tùng Lâm 
   Lớp: CTGT thủy 1 57 

CTGT thủy 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Đề tài đi vào nghiên cứu tính toán bến trọng lực kiểu khối xếp và ứng dụng phần 

mềm Plaxis cho bài toán này.  

- Đề tài cũng nghiên cứu áp dụng và tính toán các đặc trưng mô hình đất cứng - loại 

mô hình cơ học đất hiện đại.  

- Cuối cùng là Ví dụ tính toán  công trình bến trọng lực tại Cửa Ông - Quảng Ninh 

bằng phần mềm Plaxis. 

Đề tài 57 

Tuyến xe Buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã –  Yên Nghĩa, thực trạng,                   

nguyên nhân và giải pháp 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hà Linh 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Anh 

Chu Tường Vân 
   Lớp: CTGT công chính 1 58 

Khai thác vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng khai thác tuyến xe buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã –  

Yên Nghĩa  

- Đề xuất một số giải pháp  nhằm nâng cao khả năng khai thác của tuyến buýt nhanh 

BRT này. 
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Đề tài 58 

Nghiên cứu sử dụng phế thải nhựa làm mặt đường mềm ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Hiệp 

Sinh viên thực hiện: Giáp Ngọc Khánh 

Lê Đăng Huy 

Trần Danh Huy 

Tạ Văn Linh 

Phan Đức Thắng 

   Lớp: XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về sử dụng phế thải nhựa làm mặt đường.  

- Nghiên cứu thí nghiệm và đánh giá khả năng sử dụng phế thải nhựa làm mặt đường 

mềm tại Việt Nam 

Đề tài 59 

Nghiên cứu lựa chọn vật liệu và cấp phối bê tông nhựa phù hợp cho lớp mặt 

đường đua F1 tại Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lương Xuân Chiểu 

Sinh viên thực hiện: Vũ Ngọc Sơn 

Nguyễn Đức Anh Tài 

Lê Văn Đức 

Đỗ Ngọc Sơn 

Lê Văn Giang 

   Lớp: Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Xây dựng Đường bộ 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

Thực hiện các phép thí nghiệm liên quan đến vật liệu, thiết kế cấp phối bê tông nhựa, 

đánh giá các chỉ tiêu sau khi thiết kế, phân tích lựa chọn và đưa ra khuyến cáo giúp 

cho việc thi công phù hợp thực tế 

Đề tài 60 

Nghiên cứu vai trò của rễ thực vật tới ổn định bề mặt bờ dốc 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hải Hà 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Nguyễn Quốc Tuân 

Đỗ Anh Hào 

   Lớp: Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

                                                         

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về giải pháp phủ xanh bề mặt bờ dốc bằng thảm thực vật.  

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định sự gia tăng sức chống cắt của đất khi có rễ cỏ 

- Phân tích  ổn định bề mặt bờ dốc khi có lớp phủ thực vật bằng mô hình số. 
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Đề tài 61 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Primavera trong quản lý dự án công trình 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thị Thu Hiền 

Sinh viên thực hiện: Đặng Hoàng Nam 

Nguyễn Ngọc Hải 

Hoàng Văn Linh 

Lê Trung Hiếu 

   Lớp: TĐH TK cầu đường 1 58 

TĐH TK cầu đường 1 58 

TĐH TK cầu đường 1 58 

TĐH TK cầu đường 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

Tạo công việc cần thực hiện, tính toán thời gian, thiết lập nguồn lực: vật tư, máy móc, 

nhân lực…; thiết lập mối quan hệ giữa các công việc, xuất các biểu đồ về nguồn lực, 

vật tư, máy móc. 

Đề tài 62 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm NovaTDN 2019 xây dựng                                           

mô hình BIM 3D tuyến đường 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thị Thu Hiền 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Như Hà 

Đặng Đình Cường 

Vũ Ngọc Tài 

Đinh Minh Đức 

   Lớp: TĐH TK cầu đường 1 58 

TĐH TK cầu đường 1 58 

TĐH TK cầu đường 1 58 

TĐH TK cầu đường 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu các tính năng hỗ trợ thiết kế đường  

- Thiết lập các thông tin để xây dựng mô hình BIM 3D tuyến 

Đề tài 63 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWMM thiết kế hệ thống thoát nước khu vực 

nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay Cảng hàng không nội địa Điện Biên 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Đình Nghiên 

Sinh viên thực hiện: Vũ Đức Toàn 

Võ Văn Nam 
   Lớp: XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Hiện trạng hệ thống thoát nước khu vự nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay của 

Cảng hàng không nội địa Điện Biên;  

- Cơ sở lý thuyết và mô hình số thủy văn, thủy lực SWMM áp dụng cho hệ thống thoát 

nước khu vực nghiên cứu;  

- Kịch bản nghiên cứu, kết quả và thảo luận. 
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Đề tài 64 

Ảnh hưởng của mưa lớn và mực nức biển dâng đến hệ thống thoát nước khu 

vực nhà ga, sân đỗ máy bay và đường cất hạ cánh của Cảng hàng không quốc tế 

Đà Nẵng 

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Minh Trang 

Sinh viên thực hiện: Bùi Đức Thắng 

Bùi Duy Tuấn 
   Lớp: XD CĐ ôtô và SB 1 58 

XD Cầu hầm 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu mô hình SWMM ứng dụng mô phỏng hệ thống thoát nước lưu vực;  

- Các mô hình mưa theo thời gian và mô hình thấm; 

- Các điều kiện biên về mực nước;  

- Các kịch bản, kết quả và thảo luận. 

Đề tài 65 

Nghiên cứu khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước khu đô thị Chạp Khê, 

phường Nam Khê, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tần suất thiết kế 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Tống Anh Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đạt 

Hoàng Thị Giang 

Đào Thuỳ Linh 

   Lớp: XD CĐ bộ 2 58 

XD CĐ bộ 2 58 

XD CĐ bộ 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống thoát nước khu vực nghiên cứu;  

- Cơ sở lý thuyết thủy văn, thủy lực hệ thống thoát nước khu vực đô thị;  

- Mô hình số thủy văn, thủy lực hệ thống thoát nước đô thị nhỏ;  

- Các điều kiện biên;  

- Kết quả và thảo luận. 

Đề tài 66 

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công móng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thu Hiền 

Sinh viên thực hiện: Vũ Sơn Nam 

Vũ Văn Quý 

Nguyễn Thanh Tùng 

   Lớp: Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về an toàn lao động.  

- Công tác quản lý, kiểm soát an toàn lao động trong thi công công trình.  

- Công tác đảm bảo an toàn trong thi công móng 
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Đề tài 67 

Hầm đường bộ Ngã Tư Sở, Hà Nội, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hà Linh 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Ánh 

Nguyễn Hữu Tú 

Tô Văn Tăng 

Vũ Đức Thắng 

   Lớp: CTGT công chính 1 58 

CTGT công chính 1 58 

CTGT công chính 1 58 

CTGT công chính 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng Hầm đường bộ Ngã Tư Sở   

- Đề xuất một số giải pháp  nhằm nâng cao khả năng khai thác 

Đề tài 68 

Phân tích ứng xử của hầm đường bộ chịu tác nhân hỏa hoạn 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Bá Anh 

Sinh viên thực hiện: Lê Mạnh Khang 

Hoàng Đức Hiếu 

Nguyễn Mạnh Hiếu 

Nguyễn Ngọc Thắng 

Bùi Tùng Lâm 

   Lớp: XDCĐ bộ 2 57 

XDCĐ bộ 2 57 

XDCĐ bộ 2 57 

XDCĐ bộ 2 57 

XDCĐ bộ 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

Các công trình hầm trong đô thị ở Việt Nam đang được triển khai xây dựng chưa xét 

đến ảnh hưởng của hỏa hoạn trong quá trình khai thác để có giải pháp phòng chống. 

Do đó cần thiết có sự nghiên cứu về mực độ ảnh hưởng của hỏa hoạn từ đó đưa ra các 

đề xuất 

Đề tài 69 

Nghiên cứu ứng xử dao động cầu đi bộ trong đô thị tại một số                                     

thành phố lớn ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Tuấn Bình 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Cường 

Nguyễn Ngọc Cường 

Nguyễn Hoàng Tùng 

   Lớp: XD Cầu hầm 1 57 

XD Cầu hầm 1 57 

XD Cầu hầm 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

Nghiên cứu ứng xử dao động, thí nghiệm người đi qua và đo dao động, đề xuất các 

thiết kế hợp lý cho dao động cầu đi bộ 
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Đề tài 70 

Nghiên cứu hệ sô áp lực của dòng chảy tầng xung quanh trụ tròn                               

bằng mô hình số 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Quang Huy 

Sinh viên thực hiện: Vũ Tuấn Anh 

Đặng Trọng Quân 
   Lớp: Xây dựng Cầu hầm 1 58 

Xây dựng Cầu hầm 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Sử dụng công cụ FEATool để mô phỏng dòng chảy tầng xung quanh trụ tròn.  

- Dùng kết quả mô phỏng dòng chảy làm rõ cấu tạo dòng chảy xung quanh trụ tròn.  

- Đồng thời dựa vào kết quả mô hình sẽ xác định được hệ số lực cản của trụ tròn, so 

sánh kết quả từ mô hình và kết quả của các nghiên cứu trước đó sẽ đánh giá được tính 

chính xác của mô hình. 

Đề tài 71 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thoát nước mưa khu dân cư Bắc Phù Cát, Thạch 

Thất, Hà Nội trong điều kiện mưa lớn 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Tống Anh Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Mai Tùng Lâm 

Trần Ngọc An 
   Lớp: Đường sắt_ 1 53 

XD CĐ bộ 2 56 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về mạng lưới thoát nước khu vực nghiên cứu;  

- Lý thuyết và mô hình thủy văn, thủy lực tính toán mạng lưới thoát nước khu vực đô 

thị;  

- Mô hình số thủy văn, thủy lực EPA SWMM nghiên cứu thoát nước khu dân cư Bắc 

Phù Cát, Thạch Thất, Hà Nội trong điều kiện mưa lớn;  

- Kết quả và thảo luận. 

Đề tài 72 

Nghiên cứu thực nghiệm đo rung động đất nền và công trình lân cận khi thi 

công tuyến đường sát đô thị trên vành đai 2 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Quyết 

Nguyễn Duy Nam 

Trần Trung Kiên 

Bùi Huy Hoàng 

Trần Văn Đoàn 

   Lớp: XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan  

- Các phương pháp thục nghiệm xác định ảnh hưởng rung đất nền đến công trình lân 

cận  

- Phương pháp thực nghiệm đo rung chấn đất nền dưới tác dụng của hoạt động thi công 

tuyến đường sắt đô thị trên đường vành đai 2  

- Đánh giá ảnh hưởng rung đất nền đến công trình lân cận 

Đề tài 73 

Nghiên cứu các giải pháp chỉnh trị sông trong đô thị bảo đảm tiêu chí xanh sạch 

đẹp và thân thiện với môi trường 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Viết Thanh 

Sinh viên thực hiện: Phạm Ngọc Dương 

Vũ Văn Huân 

Trần Nhật Khánh 

   Lớp: CTGT thủy 1 57 

CTGT thủy 1 57 

CTGT thủy 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan các nghiên cứu về chỉnh trị sông đô thị  

- Nghiên cứu các đặc điểm và yêu cầu đối với chỉnh trị sông đô thị  

- Đề xuất và phân tích lựa chọn các giải pháp chỉnh trị sông trong đô thị bảo đảm tiêu 

chí xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường. 

Đề tài 74 

Nghiên cứu thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa cao su hóa 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

Sinh viên thực hiện: Phạm Đức Mạnh 

Bùi Phương Nam 

Võ Văn Nam 

Nguyễn Mạnh Tiến 

Kiều Trần Tuấn Phong 

   Lớp: XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 57 

XD CĐ ôtô và SB 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

Đề tài tập trung nghiên cứu về hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng nhựa đường cao su hóa 

và thiết kế thành phần hỗn hợp để thấy được những ưu điểm về mặt chất lượng, kinh 

tế và giảm ô nhiễm môi trường của loại vật liệu này 

Đề tài 75 

Nghiên cứu thống kê các chỉ dẫn khảo sát thiết kế cầu dân sinh ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh Nga 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Huyền 

Phạm Tuấn Dũng 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

   Lớp: XD CĐ bộ 1 57 

XD CĐ bộ 1 58 

XD Đường sắt 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Mở đầu  

- Nghiên cứu thống kê Các chỉ dẫn về khảo sát  

- Nghiên cứu thống kê Các chỉ dẫn về thiết kế  

- Kết luận và kiến nghị 

Đề tài 76 

Nghiên cứu thành lập bản đồ địa hình tuyến đường từ ảnh máy bay                       

không người lái UAV 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Quang Học 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Giảng 

Nguyễn Thị Mai 

Linh 

Cao Văn Đáng 

   Lớp: Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

                                                                  

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Kỹ thuật GIS và trắc địa CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu, nghiên cứu các bước thành lập bản đồ.  

- Thực nghiệm bay chụp thành lập bản đồ.  

- Khai thác thông tin từ bản đồ cho công tác khảo sát địa hình. 

Đề tài 77 

Phân tích ứng suất và độ võng của dầm sandwich có lớp bề mặt                                  

bằng vật liệu cơ tính biến thiên 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Tạ Thị Hiền 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Tuấn 

Trần Huy Hoàng 

Lê Văn Bằng 

Bùi Minh Trí 

   Lớp: XD CĐ bộ 2 58 

XD CĐ bộ 2 58 

XD CĐ bộ 2 58 

XD CĐ bộ 2 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về vật liệu cơ tính biến thiên.  

- Các đặc trưng cơ học và ứng dụng.  

- Xây dựng mô hình tính toán dầm sandwich có lớp bề mặt bằng vật liệu cơ tính biến 

thiên và các phương trình tính.  

- Xây dựng chương trình tính bằng Matlab tính ứng suất và độ võng của dầm sandwich 

có lớp bề mặt bằng vật liệu cơ tính biến thiên  

- Kết quả tính toán số. 

Đề tài 78 

Khảo sát thực nghiệm sự thay đổi cơ tính của vật liệu dẻo cốt sợi cường độ cao 

(FRP) theo nhiệt độ 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Trinh 



178 * TTNCKH 

Sinh viên thực hiện: Bùi Danh Quang 

Vương Bảo Long 

Lê Vũ Nguyên 

Nguyễn Viết Sơn 

Phạm Đức Mạnh 

   Lớp: Kỹ thuật XD CĐ bộ 1 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 1 59 

Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu tiêu chuẩn thí nghiệm xác định đặc trưng cơ tính của vật liệu dẻo cốt sợi 

cường độ cao.  

- Chế tạo mẫu thí nghiệm vật liệu dẻo cốt sợi cường độ cao và gia nhiệt cho mẫu trong 

khoảng từ 35 đến 80 độ C.  

- Thử nghiệm xác định các đặc trưng cơ tính của mẫu vật liệu dẻo cốt sợi cường độ 

cao (FRP) ứng với từng cấp nhiệt độ.  

- Tổng hợp phân tích đánh giá kết quả thí nghiệm. 

Đề tài 79 

Nghiên cứu thực nghiệm dầm có liên kết dị hướng chịu                                                  

tác dụng của tải trọng động 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Xuân Quý 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Thiện 

Ngô Xuân Tuấn 

Nguyễn Minh Trí 

Phạm Mạnh Tuấn 

Cao Viết Quý 

   Lớp: Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Xây dựng mô hình thí nghiệm dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng 

động;  

- Khảo sát ứng xử của dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động;  

- Phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm. 

Đề tài 80 

Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử cơ học của dầm có liên kết dị hướng chịu tác 

dụng của khối lượng di động 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thanh Tâm 

Sinh viên thực hiện: Diêm Công Trung 

Đoàn Việt Trung 

Phan Thị Khánh Hằng 

Nguyễn Hoàng Tuấn 

   Lớp: XD CĐ ôtô và SB 1 58 

XD CĐ ôtô và SB 1 58 

XD CĐ ôtô và SB 1 58 

XD CĐ ôtô và SB 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan bài toán dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng 

di dộng.  

- Thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm.  

- Khảo sát ứng xử cơ học dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng di 

động.  

- Phân tích kết quả. 

Đề tài 81 

Lựa chọn hàm xấp xỉ hợp lý cho bài toán thanh chịu uốn ngang uốn dọc đồng 

thời theo phương pháp gần đúng 

Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Văn Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Đạt 

Lâm Trọng Đạt 

Hoàng Xuân Thắng 

   Lớp: Kỹ thuật XD CĐ bộ 3 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 3 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Xây dựng cơ sở lý thuyết, thuật toán, bảng tính cho bài toán thanh chịu uốn ngang 

uốn dọc đồng thời;  

- Khảo sát các hàm xấp xỉ cho các dạng bài toán thanh chịu uốn ngang uốn dọc đồng 

thời có tải trọng tác dụng khác nhau:    

+ Thanh chịu lực tập trung;    

+ Thanh chịu lực phân bố dạng đa thức;    

+ Thanh chịu lực phân bố dạng lượng giác;    

+ Thanh chịu lực hỗn hợp. 

Đề tài 82 

Ứng dụng phần mềm ATENA mô phỏng vết nứt trong dầm bê tông cốt thép 

thường nhịp giản đơn 

Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Văn Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Trần Thu Minh 

Trần Đức Mạnh 

Nguyễn Lê Minh Đăng 

Nguyễn Long An 

   Lớp: XD CĐ bộ 1 58 

XD CĐ bộ 1 58 

XD CĐ bộ 1 58 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 4 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu ứng xử cơ học của dầm nhịp giản đơn;  

- Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn sử dụng phần tử solid cho dầm bê tông cốt thép 

thường nhịp giản đơn có xét đến tất cả các thành phần cốt thép trong dầm;  

- Ứng dụng phần mềm ATENA mô phỏng vết nứt trong dầm bê tông cốt thép thường 

nhịp giản đơn (với tất cả các thành phần cốt thép) có xét đến ảnh hưởng của vết nứt 

đến độ cứng của dầm. 
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Đề tài 83 

Một cách tiếp cận khác bài toán thanh thẳng chịu xoắn trong Sức bền vật liệu 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Lương Xuân Bính 

Sinh viên thực hiện: Phạm Tuấn Dũng 

Nguyễn Thành Công 

Nguyễn Văn Hậu 

   Lớp: XD CĐ bộ 1 58 

XD CĐ bộ 1 58 

XD CĐ bộ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu phương pháp truyền thống tính toán nội lực, chuyển vị thanh thẳng chịu 

xoắn;  

- Xây dựng phương trình vi phân quan hệ giữa chuyển vị và tải trọng phân bố của 

thanh thẳng chịu xoắn;  

- Đề xuất các phương pháp tính toán nội lực, chuyển vị của thanh thẳng chịu xoắn;  

- Đánh giá và ứng dụng phương pháp tính nội lực, chuyển vị của thanh thẳng chịu xoắn 

theo cách tiếp cận mới. 

Đề tài 84 

Nghiên cứu giải pháp gia cường khả năng chịu xoắn của dầm chuyển bê tông 

cốt thép bằng vật liệu dẻo cốt sợi cường độ cao (FRP) 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Văn Quân 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Nguyên 

Lê Quyết Thắng 

Phạm Văn Hào 

Nguyễn Thu Trang 

   Lớp: Kỹ thuật XD CĐ bộ 2 59 

Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Kỹ sư tài năng CĐ bộ 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu cấu tạo và tính chất chịu xoắn của dầm chuyển bê tông cốt thép trong một 

số kết cấu công trình.  

- Tính toán sức kháng xoắn của dầm chuyển bê tông cốt thép bằng vật liệu dẻo cốt sợi 

cường độ cao (FRP).  

- Khảo sát và đánh giá hiệu quả gia cường sức kháng xoắn của dầm chuyển bê tông 

cốt thép bằng một số loại vật liệu dẻo cốt sợi cường độ cao (FRP) khác nhau. 

Đề tài 85 

Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nền đường cho tuyến đường 

sắt đang khai thác khi nâng cao tốc độ đoàn tàu 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Quốc Đạt 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Quí 

Đỗ Văn Vinh 

Nguyễn Khánh Duy 

Chu Văn Minh 

   Lớp: Xây dựng Đường sắt 1 57 

Xây dựng Đường sắt 1 57 

Xây dựng Đường sắt 1 57 

Xây dựng Đường sắt 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Phân tích những vấn đề còn tồn tại khi đán giá chất lượng nền đường hiện nay ở Việt 

Nam.  

- Tìm hiểu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nền đường sắt hiện nay ở Việt Nam và 

trên thế giới. Từ đó đề xuất tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nền đường sắt trong điều 

kiện nâng cao tốc độ chạy tàu 

Đề tài 86 

Phân tích các yếu tố làm giảm hiệu quả thoát nước trên một số tuyến đường nội 

đô Hà Nội và đề xuất giải pháp khắc phục 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Hùng 

Sinh viên thực hiện: Trần Quốc Vĩ 

Trần Văn Dương 
   Lớp: Kỹ thuật XD CTGT 1 59 

CTGT công chính 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về thoát nước cho đường đô thị (chú ý đến thực trạng hiện tượng ngập 

úng sau mưa trên đường đô thị);   

- Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thoát nước đường đô thị;   

- Đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả thoát cho đường đô thị. 

Đề tài 87 

Phân tích các yếu tố làm giảm hiệu quả chiếu sáng trên một số tuyến đường nội 

đô Hà Nội và đề xuất giải pháp khắc phục 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Hùng 

Sinh viên thực hiện: Mai Thanh Tú 

Lưu Đình Tiến 
   Lớp: CTGT công chính 1 58 

CTGT công chính 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về chiếu sáng đường đô thị;   

- Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chiếu sáng đường đô thị;   

- Đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả chiếu sáng cho đường đô thị. 

Đề tài 88 

Nghiên cứu ứng dụng dầm bê tông cốt thanh BFRP (Basalt Fiber Reinforced 

Polymer) thay thế dầm bê tông cốt thép thường trong khu vực chịu ăn mòn cốt 

thép 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đắc Đức 

Sinh viên thực hiện: Đường Minh Trọng 

Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Thọ Đức 

   Lớp: Xây dựng CĐ bộ 1 57 

Xây dựng CĐ bộ 1 57 

Xây dựng CĐ bộ 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

Nội dung chính bao gồm: Tìm hiểu đặc tính cơ lý vật liệu BFRP, tính toán so sánh và 

thực nghiệm khả năng chịu uốn của dầm giản đơn sử dụng cốt thép thường và thanh 

BFRP, so sánh giá thành. 

Đề tài 89 

Nghiên cứu đặc tính sức chống cắt của tro xỉ đáy lò đốt rác bằng                             

thí nghiệm cắt trực tiếp 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Anh Tuấn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Anh 

Lê Duy Hùng 

Trần Quang Huy 

   Lớp: Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về tro xỉ đáy lò khi đốt rác.                             

- Khái quát về thí nghiệm cắt trực tiếp trong phòng đánh giá đặc tính sức chống cắt 

của tro xỉ đáy.                                                                                    

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định sức chống cắt của tro xỉ tại Nhà máy đốt rác Đan 

Phượng, Hà Nội 

Đề tài 90 

Nghiên cứu sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép đường kính siêu nhỏ 

(micropile) theo TCVN 11823-2017 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thu Trang 

Sinh viên thực hiện: Trần Lê Quang Thái 

Nguyễn Trần Bảo Ngọc 
   Lớp: Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về cọc micropile.                                                      

- Cơ sở lý thuyết xác định sức kháng nén của cọc micropile theo TCVN 11823-2017.                                                                       

- Phân tích mô hình số xác định sức kháng nén của cọc micropile.                                                     

- Đánh giá phân tích kết quả nghiên cứu. 

Đề tài 91 

Nghiên cứu ứng dụng lưới địa kỹ thuật kiểu Paralink trong xử lý nền đất yếu 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hải Hà 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Đông 

Nguyễn Bá Hùng 

Trần Anh Tuấn 

   Lớp: Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về nền đất yếu và các giải pháp xử lý nền đất yếu.  

- Xử lý nền đất yếu bằng trụ đất gia cố xi măng kết hợp với lưới địa kỹ thuật cường độ 

cao.  

- Phân tích ổn định và biến dạng khi xử lý nền đất yếu bằng trụ đất gia cố xi măng kết 

hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao kiểu paralink với ví dụ  dự án cao tốc Bến Lức- 

Long Thành 

Đề tài 92 

Phân tích ứng xử hệ trụ đất gia cố xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật                           

dưới nền đường đắp cao 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thái Linh 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Sơn 

Phạm Văn Kế 

Trịnh Thị Thanh 

   Lớp: Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Xử lý nền đất yếu bằng cọc đất xi măng dưới nền đắp cao;                                                    

- Sử dụng lưới địa kỹ thuật kết hợp trụ đất gia cố xi măng trong xử lý nền đất yếu  

- Nghiên cứu ứng xử hệ nền cọc - trụ đất gia cố đất xi măng có gia cường lưới địa kỹ 

thuật bằng phân tích số 

Đề tài 93 

Nghiên cứu phương pháp tính lún nền móng cọc vật liệu thô                                        

theo lý thuyết Prieber 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Công Định 

Sinh viên thực hiện: Cao Thành Hưng 

Lê Xuân Sang 
   Lớp: Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về các loại móng cọc và các phương pháp tính lún cho móng cọc;  

- Lý thuyết Priebe về nền móng cọc vật liệu rời và phương pháp dự tính lún Priebe;  

- Dự tính lún nền móng cọc vật liệu thô theo lý thuyết Priebe và một số phương pháp 

khác cho một ví dụ cụ thể;  

- Tổng hợp và đánh giá kết quả nghiên cứu . 

Đề tài 94 

Nghiên cứu ảnh hưởng tính nguyên trạng tới kết quả thí nghiệm của mẫu đất 

lấy ngoài hiện trường trong khảo sát địa kỹ thuật 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phí Hồng Thịnh 
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Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Huy 

Trương Đình Chung 

Nguyễn Minh Phương 

   Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 59 

CĐ bộ tiếng Anh 1 59 

CĐ bộ tiếng Anh 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng hợp các phương pháp lấy mẫu,bao gói,vận chuyển và bảo quản mẫu đất đá 

trong khảo sát địa kỹ thuật trên thế giới và tại Việt Nam;                                                                 

- So sánh,đánh giá các kết quả khảo sát địa kỹ thuật liên quan đến các phương pháp 

lấy mẫu,bao gói,vận chuyển và bảo quản mẫu đất đá tại một số dự án tại Việt Nam, 

Cambodia và Bangladesh 

Đề tài 95 

Nghiên cứu ổn định lún cho dàn khoan tự nâng khi tiến hành khảo sát địa kỹ 

thuật tại khu vực cảng quốc tế Sihanoukville- Cambodia. 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phí Hồng Thịnh 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Hồng 

Nguyễn Thanh Hoàng 
   Lớp: Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng hợp các phương pháp tính toán ổn định lún chân giàn khoan tự nâng;                    

- Dự tính độ lún và đánh giá ổn định cho các chân giàn khoan tự nâng;                               

- Kiến nghị về phương án đặt giàn khoan tự nâng phù hợp với điều kiện địa chất tại 

khu vực nghiên cứu. 

Đề tài 96 

Nghiên cứu sự làm việc cọc đất gia cố bằng chất kết dính có đường kính thu nhỏ 

chân (cọc PF - Point Foundation) 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thu Trang 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Trường 

Nguyễn Trọng Chiến 

Phan Thanh Bình 

   Lớp: XD CĐ sắt 1 58 

XD CĐ sắt 1 58 

XD CĐ sắt 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về móng cọc đất gia cố bằng chất kết dính thu nhỏ chân PF.                                            

- Xác định sức chịu tải của cọc PF trong một vài điều kiện đất nền khác nhau bằng 

phân tích số. 

Đề tài 97 

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đặc tính cố kết đất yếu                                               

khu vực ven biển Bắc Bộ 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đức Mạnh 
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Sinh viên thực hiện: Ngô Công An 

Nguyễn An Phương 

Hoàng Văn Sắc 

   Lớp: Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Địa kỹ thuật CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về điều kiện tự nhiên, địa chất và địa kỹ thuật khu vực nghiên 

cứu;  

- Nghiên cứu sự phân bố các tầng đất yếu khu vực nghiên cứu;  

- Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cố kết đất yếu khu vực nghiên cứu 

Đề tài 98 

Ứng dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo cơ bản để dự báo thông số cố kết của đất 

yếu khu vực ven biển Bắc Bộ 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đức Mạnh 

Sinh viên thực hiện: Hồ Sỹ An 

Phạm Bá Khải 

Nguyễn Đình Trung 

   Lớp: CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

CĐ bộ tiếng Anh 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

 

- Nghiên cứu tổng quan về điều kiện tự nhiên, địa chất và địa kỹ thuật khu vực nghiên 

cứu;  

- Nghiên cứu tổng quan về thuật toán trí tuệ nhân tạo – lý thuyết học máy và ứng dụng 

trong địa kỹ thuật;  

- Ứng dụng một thuật toán trí tuệ nhân tạo cơ bản  để dự báo thông số đặc trưng tính 

biến dạng đất yếu ở khu vực nghiên cứu 

Đề tài 99 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi không khí đô thị Hà Nội và đề xuất 

các giải pháp hạn chế 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn 

Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hà Trang 

Nguyễn Bích Phương 
   Lớp: Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm bụi không khí  

- Đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục, hạn chế ô nhiễm bụi cho thành phố Hà 

Nội 
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Đề tài 100 

Khảo sát, đánh giá hệ thống cây xanh trồng trên các dải phân cách đường phố 

chính ở Hà Nội trong thời gian gần đây 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Huy Thập 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Triệu Thao 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nguyễn Văn Tú 

   Lớp: CTGT công chính 1 58 

CTGT công chính 1 58 

CTGT công chính 1 58 

CTGT công chính 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát, thống kê hệ thống cây xanh trồng trên các dải phân cách đường phố chính 

ở Hà Nội trong thời gian gần đây  

- Đánh giá tác động của hệ thống cây xanh này tới môi trường đô thị Hà Nội 

Đề tài 101 

Ứng dụng công cụ lập trình ObjectARX để tự động hóa lập bản vẽ cấu kiện 

công trình 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Yên 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Nhật Tân 
   Lớp: TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu một số loại cấu kiện công trình công trình (mố cầu, trụ cầu, dầm cầu, 

cống, tường chắn,...)  

- Nghiên cứu công cụ lập trình ObjectARX.  

- Xây dựng module chương trình tự động lập bản vẽ một số cấu kiện công trình đặc 

trưng (dầm cầu, mố cầu, trụ cầu...) 

Đề tài 102 

Ứng dụng công nghệ BIM trong mô phỏng công trình giao thông 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Yên 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thái Sơn 

Đặng Văn Phong 

Nguyễn Huy Khang 

Nguyễn Tùng Lâm 

   Lớp: TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

 - Tìm hiểu công nghệ BIM để mô phỏng một công trình giao thông trong thực tế.  

- Dựng mô hình BIM cho hạng mục kết cấu cầu bằng Tekla Structures  

- Dựng mô hình BIM cho hạng mục đường & hạ tầng bằng AutoCAD, Civil3D, 

Infraworks  

- Phối hợp các hạng mục kết cấu, hạ tầng trên nền tảng BIM bằng Trimble Connect 
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Đề tài 103 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng thực tế ảo trong đề xuất phương án 

cải tạo nút giao 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Hoàng Kiên 

Sinh viên thực hiện: Đặng Hoàng Nam 

Đặng Đình Cường 

Hoàng Văn Sơn 

   Lớp: TĐH TK cầu đường 1 58 

TĐH TK cầu đường 1 58 

TĐH TK cầu đường 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu và khai thác các tính năng của phần mềm trong công tác thiết kế cảnh 

quan, quy hoạch nút giao thông.  

- Ứng dụng phần mềm để mô phỏng một nút giao thông cụ thể ở Việt Nam  

- Trên cơ sở kết quả mô phỏng, đưa ra các chỉ dẫn nhằm tối ưu hóa công tác thiết kế 

cảnh quan, quy hoạch nút giao thông của Việt Nam. 

- Đề xuất và mô phỏng thực tế ảo một phương án thiết kế cải tạo nút giao thông. 

Đề tài 104 

Nghiên cứu đánh giá mức độ phục vụ của các tuyến xe buýt tại Hà Nội theo 

TCQSM 2003 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Khắc Dương 

Sinh viên thực hiện: Đinh Thành Đạt 

Trần Thế Hữu 

Trần Ngọc Thái 

   Lớp: Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về phương pháp đánh giá chất lượng phục vụ của dịch vụ giao 

thông công cộng.  

- Lựa chọn một số tuyến xe buýt chính tại Hà Nội để nghiên cứu và thu thập dữ liệu.  

- Phân tích đánh giá chất lượng phục vụ của các tuyến xe buýt đã chọn và điều tra các 

yếu tố ảnh hưởng chính.  

- Kết luận và kiến nghị các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng phục vụ của các 

tuyến buýt 

Đề tài 105 

Nghiên cứu phương pháp đo và đánh giá chỉ số độ gồ ghề quốc tế bằng thiết bị 

cầm tay smarrtphone 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Hoàng Kiên 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Anh Cương 

Trương Xuân Chức 

Nguyễn Duy Lễ 

Nguyễn Tuấn Minh 

   Lớp: TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 

TĐH TK cầu đường 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Tiến hành đo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI của cùng một tuyến đường bằng các 

smartphone có hệ điều hành khác nhau, gắn trên các phương tiện khác nhau, với các 

dải tốc độ khác nhau  

- So sánh kết quả đo để đánh giá độ tin cậy khi đo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI bằng 

smartphone  

- So sánh kết quả đo bằng smartphone với kết quả đo bằng phương pháp khác 

Đề tài 106 

Nghiên cứu phát triển một số mô hình hành vi của người tham gia giao thông 

tại nút giao thông có đèn tín hiệu ở Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Minh Tân 

Sinh viên thực hiện: Hà Văn Nhất 

Lê Thị Kim Yến 

Nguyễn Quang Huy 

Vũ Tiến Đạt 

   Lớp: Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Kỹ thuật GT đường bộ 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về các mô hình hành vi của người tham gia giao thông khi vào nút giao 

thông có đèn tín hiệu  

- Đặc điểm về thiết kế nút giao thông có đèn tín hiệu ở Hà Nội và hành vi của người 

tham gia giao thông khi vào nút  

- Khảo sát, phân tích và xây dựng các mô hình hành vi  

- Đề xuất nâng cao hiệu quả tổ chức và an toàn giao thông tại nút. 

Đề tài 107 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ChipFill trong sửa chữa hư hỏng                   

mặt đường bê tông nhựa 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Nam 

Sinh viên thực hiện: Lương Quốc Việt                                   

Vũ Anh Tuấn 

                             

Bùi Trung Vương 

   Lớp: XD CĐ ôtô và sân bay 1 57 

Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật 

XD CTGT 1 56 

Kỹ thuật xây dựng CTGT 3 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về các hưng hỏng bề mặt của mặt đường BTN và các phương 

pháp sửa chữa  

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trám vá nhanh ChipFill trong sửa chữa mặt đường 

BTN  

- Kiến nghị và ứng dụng vào một tuyến đường quốc lộ. 
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Đề tài 108 

Theo dõi sức khỏe kết cấu cầu  sử dụng phương pháp học máy  kết hợp với 

thuật toán tối ưu di truyền 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Tiến Thành 

Sinh viên thực hiện: Vũ Ngọc Thanh 

Lê Đình Nam 

Trần Đức Dương 

   Lớp: Kỹ thuật XD CĐ bộ 4 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 1 60 

Kỹ thuật XD CTGT 2 60 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về giám sát sức khỏe công trình.   

- Phương pháp học máy    

- Thuật toán di truyền  

- Thuật toán kết hợp giữa phương pháp học máy và thuật toán di truyền  

- Áp dụng thuật toán đề xuất để phát hiện hư hỏng trong kết cấu.  

- Kết luận và kiến nghị 

Đề tài 109 

Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng thấm đến quá trình thi công nhà ga ngầm tại 

tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Việt Hưng 

Sinh viên thực hiện: Phan Tiến Mạnh 

Trần Mạnh Trung 

Lê Minh Tuấn 

Phùng Gia Duy 

Đoàn Ngọc Dinh 

   Lớp: XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước   

- Xây dựng mô hình dòng chảy vào hố móng công trình các nhà ga ngầm.   

- Các giải pháp thi công của các nhà ga ngầm đường sắt đô thị Hà Nội  

- Kết luận và kiến nghị 

Đề tài 110 

Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe kết cấu cầu dây                                                  

văng nhịp lớn ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Ngọc Hòa 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Thái 

Nguyễn Tiến Thịnh 

Nguyễn Trường Thiệp 

   Lớp: Kỹ thuật XD CTGT 1 59 

Kỹ thuật XDCĐ bộ 3 60 

Xây dựng Cầu hầm 1 58 
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Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống giám sát sức khỏe tự động kết cấu  

- Áp dụng các thuật toán tiến hóa và trí phương pháp học máy để giải bài toán ngược   

- Mô hình thực nghiệm giám sát tự động sức khỏe công trình cầu   

- Áp dụng các thuật toán tiến hóa và phương pháp học máy để cập nhật mô hình, giám 

sát tự động sức khỏe công trình cầu.  

- Kết luận và kiến nghị 

Đề tài 111 

Nghiên cứu ảnh hưởng của giải pháp thiết kế chiều cao tháp cầu đến ứng xử do 

co ngót và từ biến của kết cấu nhịp cầu dây văng có 3 tháp 4 nhịp bằng BTCT 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Thị Thu Định 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Oanh 

Nguyễn Đăng Đạt 

Giáp Nguyên Khuyên 

Nguyễn Văn Hoàng 

   Lớp: CTGT đô thị 1 57 

CTGT đô thị 1 57 

CTGT đô thị 1 57 

CTGT đô thị 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

Nghiên cứu ảnh hưởng của giải pháp thiết kế chiều cao tháp cầu đến ứng xử do co ngót 

và từ biến của kết cấu nhịp cầu dây văng có nhiều hơn 2 tháp, mà trường hợp tính toán 

điển hình là cho cầu có 3 tháp và 4 nhịp liên tục 

Đề tài 112 

Nghiên cứu tính toán kết cấu bản bê tông cốt thép theo TCVN 11823:2017 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đào Sỹ Đán 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thái Tùng 

Nguyễn Ngọc Trường 

Phạm Đức Thuận 

Đặng Quốc Tuấn 

Phan Thanh Bình 

   Lớp: XD CĐ sắt 1 58 

XD CĐ sắt 1 58 

XD CĐ sắt 1 58 

XD CĐ sắt 1 58 

XD CĐ sắt 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tính toán nội lực trong kết cấu bản BTCT  

- Tính toán thiết kết kết cấu bản BTCT theo TCVN 11823:2017  

Đề tài 113 

Đánh giá ảnh hưởng của tải trọng nén trực tiếp đến độ                                         

thấm nước của bê tông nhẹ 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Quang Vũ 
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Sinh viên thực hiện: Vũ Phương Nam 

Nguyễn Thế Hiệp 

Vũ Thế Công 

Nguyễn Tiến Cảnh 

   Lớp: Xây dựng Cầu hầm 1 57 

Xây dựng Cầu hầm 1 57 

Xây dựng Cầu hầm 1 57 

Xây dựng Cầu hầm 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về độ thấm nước trong bê tông và các thiết bị đo  

- Đo đạc độ thấm của bê tông nhẹ chịu tải trọng nén trực tiếp  

- Xây dựng mô hình dự báo tuổi thọ và áp dụng dự báo tuổi thọ kết cấu cầu sử dụng 

bê tông nhẹ  

- Kết luận và Kiến nghị 

Đề tài 114 

Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp các hư hỏng chuyển vị 

quá mức của gối các công trình cầu sử dụng bản liên tục nhiệt 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Bá Anh 

Sinh viên thực hiện: Trịnh Đức Mạnh 

Nguyễn Quốc Đạt 

Tạ Văn Ngọc 

Nguyễn Doãn Nam Sơn 

Phạm Như Sơn 

   Lớp: XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

Đề tài thu thập hồ sơ các dạng hư hỏng gối cầu trên một số kết cấu nhịp cầu đường bộ 

điển hình có sử dụng bản mặt cầu liên tục nhiệt ở Việt Nam. Thiết lập tính toán và xây 

dựng mô hình phân tích có xét đến các yếu tố nhiệt đọ, môi trường vùng miền. Trên 

cơ sở đó, tìm ra các nguyên nhân cơ bản dẫn đến dạng hư hỏng gối cầu này. 

Đề tài 115 

Cải tiến phương pháp nhân biểu đồ Veresaghin trong tính chuyển vị dầm chịu 

tải trọng phân bố 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Nga 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Quang    Lớp: Kỹ thuật XD CTGT 2 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu phương pháp nhân biểu đồ phương pháp nhân biểu đồ Veresaghin để tính 

chuyển vị kết cấu dầm  

- Tách hàm nội lực từ hàm đa thức thành tổng các hàm đa thức riêng lẻ  

- Áp dụng phương pháp cộng tác dụng trong nhân biểu đồ Veresaghin để xác định 

chuyển vị  

- Ứng dụng tính toán 
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Đề tài 116 

Nghiên cứu, lập trình xây dựng công cụ hỗ trợ tự động hóa kiểm toán kết cấu 

dầm thép theo tiêu chuẩn TCVN11823-2017 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thế Hiệp 

Sinh viên thực hiện: Lê Anh Phong 

Nguyễn Mạnh Hiếu 

Nguyễn Ngọc Thắng 

   Lớp: XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

XD CĐ bộ 2 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu các nội dung kiểm toán kết cấu cầu dầm thép.  

- Lập trình xây dựng công cụ hỗ trợ tự động hóa kiểm toán kết cấu dầm thép bằng VB, 

VBA. 

Đề tài 117 

Nghiên cứu hiện trạng tổ chức giao thông tại một số ngã tư,                                       

nhằm cải thiện hiệu quả quay đầu xe  

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Vũ Hà 

Sinh viên thực hiện: Vũ Tuấn Minh 

Trần Công Thi 
   Lớp: Kỹ thuật xây dựng CTGT 1 59 

Kỹ thuật xây dựng CTGT 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Khảo sát hiện trạng một số nút giao.  

- Khảo sát thói quen giao thông tại nút giao và những bất cập của cách thiết kế và tổ 

chức hiện tại. 

Đề tài 118 

Nghiên cứu hiệu quả của mố nhám gia cường ở đáy cống hộp                                      

trong phòng thí nghiệm 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Minh Hải 

Sinh viên thực hiện: Trần Trí Vĩ 

Trương Văn Hà 
   Lớp: XD Cầu - Đường bộ 1 58 

XD Cầu - Đường bộ 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Các phương pháp xác định hệ số nhám hiện nay 

 - Lập mô hình thí nghiệm nhám gia cường ở cống hộp 

Đề tài 119 

Khảo sát ảnh hưởng của tỉ số chiều cao dầm trên chiều dài nhịp đến vết nứt 

nghiêng trong dầm bê tông cốt thép 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Ngọc Linh 
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Sinh viên thực hiện: Lê Tiến Thành 

Nguyễn Xuân Lộc 

Phạm Tuấn Thanh 

   Lớp: XD Cầu hầm 1 58 

Kỹ thuật XD Đường bộ 2 58 

XD Đường ôtô và Sân bay 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Ứng dụng phần mềm phần tử hữu hạn phân tích kết cấu, mô hình hoá sự phát triển 

của vết nứt nghiêng.  

- Khảo sát sự thay đổi về hình dạng, dạng phá hoại của dầm trong các trường hợp khác 

nhau của tỉ số trên. 

Đề tài 120 

Xây dựng biểu đồ phát triển cường độ nén của vữa tự chảy không co ngót 

cường độ cao trộn đá phục vụ công tác thi công sửa chữa công trình 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Minh Hải 

Sinh viên thực hiện: Lê Khắc Thắng 

Nguyễn Quang Tiệp 

Nguyễn Đức Trọng 

   Lớp: XD Cầu - Đường bộ 1 58 

XD Cầu - Đường bộ 1 58 

CTGT đô thị  Việt-Nhật 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu về các loại vữa tự chảy thông dụng trong sửa chữa gia cường kết cấu công 

trình  

- Tìm hiểu về thí nghiệm phá hủy đánh giá cường độ vữa bê tông  

- Tiến hành TN xác định cường độ nén của vữa tự chảy không co ngót cường độ cao 

trộn đá theo tỉ lệ vữa/đá 70/30, 60/40, 50/50, 40/60 4.  

- Xây dựng biểu đồ phát triển cường độ nén của vữa tự chảy không co ngót cường độ 

cao trộn đá 

Đề tài 121 

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao an toàn giao thông cho một số 

đường ngang giao giữa đường bộ và đường sắt trong phạm vi nội đô thành phố 

Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Ngọc Phương 

Sinh viên thực hiện: Phạm Thanh Nhàn 

Nguyễn Tiến Mạnh 

Vũ Vân Long 

Vũ Thành Đạt 

   Lớp: Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Khai thác vận tải 3 59 

Tóm tắt nội dung: 

Nghiên cứu hiện trạng một số nút giao giữa đường bộ và đường sắt trong phạm vi nội 

đô thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao an toàn giao thông ở một 

số nút giao đường bộ - đường sắt. 



194 * TTNCKH 

Đề tài 122 

Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của điều kiện bề mặt bê tông tới dính 

bám giữa bê tông và vữa sửa chữa gia cường 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Ngọc Linh 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Thành 

Nguyễn Đức Thắng 

Nguyễn Văn Quân 

Lê Trọng Duẩn 

Nguyễn Hữu Hà 

   Lớp: Kỹ thuật XD CĐ bộ 1 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 1 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 1 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 1 59 

Kỹ thuật XD CĐ bộ 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

Nghiên cứu về lý thuyết liên kết giữa hai lớp vật liệu, lựa chọn phương pháp thí nghiệm 

cắt hai mặt trên mẫu vật liệu. 

Đề tài 123 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình bản sao số thông minh để                                              

giám sát sức khỏe công trình cầu 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Lân 

Sinh viên thực hiện: Trần Thái Sang 

Nguyễn Văn Hiếu 

Lưu Văn Quý 

Trương Lê Viết Hưng 

Ngô Kim Ngọc 

   Lớp: XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

XD CĐ bộ 3 57 

Tóm tắt nội dung: 
-  Nghiên cứu các đặc trưng hư hỏng của các công trình giao thông  

- Nghiên cứu mô hình bản sao số trong giám sát sức khỏe công trình dựa trên số liệu 

theo dõi đo đạc thời gian thực.   

- Ứng dụng mô hình bản sao số để đưa ra cảnh báo hư hỏng công trình và lập kế hoạch 

bảo trì, sửa sửa công trình 

Đề tài 124 

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tính toán chiều dày lớp đá ballast nâng cao 

sức chịu tải cho nền đường sắt đang khai thác 

Giảng viên hướng dẫn:PGS. TS. Trần Quốc Đạt 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Nhật Tân 

Trần Thị Hồng Nhung 

Lê Bá Cương 

Đỗ Bá Trung 

   Lớp: Xây dựng Đường sắt 1 57 

Xây dựng Đường sắt 1 57 

Xây dựng Đường sắt 1 57 

Xây dựng Đường sắt 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

Tìm hiểu các phương pháp tính toán nền đường sắt, chiều dày lớp đá ballast hiện nay 

ở Việt Nam và trên thế giới. Trên cơ sở phân tích đánh giá các phương pháp để lựa 

chọn phương pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam 
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CÁC TIỂU BAN 

KHOA MÔI TRƯỜNG 

VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG 
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Đề tài 1 

Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác PlauMai Eco để tiết kiệm nhiên liệu và giảm 

ô nhiễm môi trường cho phương tiện vận tải 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Ngô Quang Dự 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Kiệt 

Nguyễn Văn Tú 
   Lớp: Kỹ thuật MTGT 1 58 

Kỹ thuật MTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về chất xúc tác tiếc kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường.  

- Thực nghiệm đánh giá mức độ tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi 

trường khi xử dụng chất xúc tác. 

Đề tài 2 

Nghiên cứu giải pháp khắc phục một số bất cập trong thiết kế và tổ chức giao 

thông trên địa bàn Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Anh 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Toàn Thắng 

Nguyễn Quang Dũng 

Lê Thị Phượng 

   Lớp: Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Hiện trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội;  

- Một số bất cập trong thiết kế và tổ chức giao thông;  

- Giải pháp khắc phục; 

Đề tài 3 

Nghiên cứu tâm lý người đi đường trong thiết kế và tổ chức                                         

giao thông đường bộ 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Anh 

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Toàn 

Nguyễn Đình Vương 

Nguyễn Xuân Tùng 

Phan Thanh Thủy 

Đỗ Gia Thành 

   Lớp: Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về tâm lý trong an toàn giao thông;  

- Các đặc trưng tâm lý cơ bản của người đi đường;  

- Yếu tố tâm lý trong thiết kế đường;  

- Yếu tố tâm lý trong tổ chức giao thông; 
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Đề tài 4 

Nghiên cứu sử dụng phần mềm SSAM mô phỏng và đánh giá an toàn giao thông 

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Thành 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Duy 

Trịnh An Giang 

Đặng Tiến Dũng 

   Lớp: Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Thực trạng ùn tắc và TNGT Các phương pháp đánh giá an toàn giao thông  

- Ứng dụng phần mềm SSAM đánh giá an toàn giao thông 

Đề tài 5 

Nghiên cứu ảnh hưỏng của VMS đến lựa chọn lộ trình của người lái xe 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Yến 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Hoàng 

Nguyễn Anh Tú 

Lê Quế Khanh 

Võ Nhật Hoàng 

   Lớp: Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hệ thống biển báo VMS;         

- Phân tích mô hình hồi quy Logistic ảnh hưởng đến lựa chọn của người lái xe;                 

- Thiết kế mô hình lựa chọn lộ trình của người lái xe. 

Đề tài 6 

Ứng dụng kỹ thuật phân tích xung đột để phân tích hành vi giao thông trong 

dòng giao thông hỗn hợp từ đó đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu tai nạn 

giao thông tại một số nút giao thông ở Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cù Thị Thục Anh 

Sinh viên thực hiện: Đậu Đức Ninh 

Nguyễn Thị Minh Hằng 

Trần Trung Hiếu 

   Lớp: Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan  

- Phân tích thực trạng TNGT tại vi trí một số nút giao ở Hà Nội.  

- Đề xuất một số giải pháp để giảm tai nạn giao thông tại một số nút giao ở thành phố 

Hà Nội 
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Đề tài 7 

Xây dựng mô hình xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông tại một 

số nút giao có đèn tín hiệu và đề xuất các giải pháp nâng cao an toàn giao thông 

tại một số nút giao ở thành phố Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cù Thị Thục Anh 

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Mạnh 

Nguyễn Thị Chúc 

Keothammachack 

Phoutthong 

Hoàng Đông Bách 

   Lớp: Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

                                                         

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan  

- Phân tích đặc điểm phân bố và nguyên nhân tai nạn tại các nút giao có đèn tín hiệu ở 

thành phố Hà Nội.  

- Ứng dụng mô hình hồi quy logistic nhị thức để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

tai nạn giao thông 

Đề tài 8 

Nghiên cứu đánh giá mức độ chấn thương của người lái                                                  

trong va chạm giữa hai ô tô 

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Chí Trung 

Sinh viên thực hiện: Trần Quốc Công 

Ngô Ngọc Quốc Anh 

Nguyễn Hữu Diện 

Nguyễn Văn Quyết 

Nguyễn Trung Hiếu 

   Lớp: Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Kỹ thuật an toàn GT 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về va chạm giữa ô tô và ô tô  

- Chỉ tiêu đánh giá mức độ chấn thương trong va chạm ô tô  

- Xây dựng mô hình va chạm giữa hai ô tô  

- Mô phỏng, đánh giá ảnh hưởng của các thông số trước và sau va chạm đến mức độ 

chấn thương của người lái 

Đề tài 9 

Nghiên cứu chỉ số xung đột giao thông trong đánh giá an toàn tại nút giao 

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Chí Trung 

Sinh viên thực hiện: Quản Hữu Vũ 

Ngô Thế Tùng 
   Lớp: Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 
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Lê Văn Khánh 

Đoàn Ngọc Tú 

Trịnh Quang Tôn 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Kỹ thuật an toàn GT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan xung đột giao thông tại nút giao điển hình  

- Thu thập và phân tích dữ liệu xung đột giao thông tại nút giao cụ thể  

- Mức độ nguy hiểm và chỉ số xung đột của nút giao thông 

Đề tài 10 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí tại các thành phố Hà Nôi, 

Đà Nẵng, Tp. Hồ chí Minh thông qua chỉ số AQI trên phần mềm AirVisual 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đoàn Danh Cường 

Sinh viên thực hiện: Hoàng Quốc Anh 

Bùi Duy Hưng 
   Lớp: Kỹ thuật môi trường 1 59 

Kỹ thuật môi trường 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về ô nhiễm môi trường không khí và chỉ số chất lượng không khí AQI, 

phần mềm AirVisual  

- Thống kê số liệu chỉ số AQI tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh 

theo ngày  

- Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí xung quanh tại các thành phố 

Đề tài 11 

Nghiên cứu đánh giá nồng độ khí CO phát sinh từ quá trình đốt than tổ ong 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Lê Hồng Minh 

Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Quỳnh 

Phạm Hoàng Anh 
   Lớp: Kỹ thuật MTGT 1 58 

Kỹ thuật MTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về tình hình sử dụng than tổ ong tại Việt Nam  

- Thiết kế thí nghiệm   

- Lấy mẫu khí thải từ quá trình đốt than tổ ong  

- Phân tích nồng độ CO tại phòng thí nghiệm  

- Đánh giá kết quả và thảo luận 

Đề tài 12 

Đánh giá hiệu quả loại bỏ cặn lơ lửng của keo tụ tạo bông với tuyển nổi quy mô 

phòng thử nghiệm đối với nước thải trạm bảo dưỡng sửa chữa 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Thân Thị Hải Yến 
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Sinh viên thực hiện: Đặng Phan Anh 

Nguyễn Thanh Tùng 
   Lớp: Kỹ thuật MTGT 1 58 

Kỹ thuật MTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

Tổng quan về hoạt động bảo dưỡng sửa chữa phương tiện giao thông và đặc trưng 

nước thải phát sinh từ hoạt động. Lấy mẫu, phân tích chỉ tiêu BOD, COD, vận hành 

mẫu nước thải từ hoạt động bảo dưỡng sửa chữa trên hai thiết tuyển nổi và Jartest trong 

PTN  Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

 

Đề tài 13 

Đánh giá hiệu quả loại bỏ  COD, BOD của quá trình keo tụ tạo bông đối với 

nước thải trạm sửa chữa bảo dưỡng 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Thân Thị Hải Yến 

Sinh viên thực hiện: Ngô Thanh Bình 

Ngô Thanh Liêm 
   Lớp: Kỹ thuật môi trường 1 59 

Kỹ thuật môi trường 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về hoạt đông bảo dưỡng sửa chữa phương tiện và đặc trưng nước thải phát 

sinh từ hoạt động đó  

- Lấy mẫu, phân tích, vận hành mẫu nước thải từ hoạt động bảo dưỡng sửa chữa trên 

thiết bị Jartest trong PTN  

- Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Đề tài 14 

Nghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu nước ngầm                              

trên địa bàn Hà Nội 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Lê Hồng Minh 

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Chinh 

Nguyễn Thúy Hằng 
   Lớp: Kỹ thuật MTGT 1 58 

Kỹ thuật MTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về tình hình khai thác và sử dụng nước ngầm tại Hà Nội  

- Khảo sát thực tế và lập kế hoạch lấy mẫu  

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu tại phòng thí nghiệm  

- Phân tích hàm lượng sắt tổng trong mẫu nước ngầm  

- Đánh giá kết quả và thảo luận 
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Đề tài 15 

Đánh giá mức độ ô nhiễm Chì trong bụi đường trên                                                      

một số tuyến đường ở Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đoàn Danh Cường 

Sinh viên thực hiện: Thân Thị Thu Hà 

Nguyễn Đức Thanh 
   Lớp: Kỹ thuật môi trường 1 59 

Kỹ thuật môi trường 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về ô nhiễm môi trường không khí, bụi đường; tổng quan về Chì và tác hại 

của chì trong bụi.  

- Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu  

- Đánh giá ảnh hưởng của Chì trong bụi đường đến chất lượng môi trường và sức khỏe 

của người dân khu vực. 
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Đề tài 1 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hạn chế ảnh hưởng của điều kiện thi công trong 

nội đô thành phố Hà Nội đến tiến độ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ 

 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn 

Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Dần 

Tống Xuân Mạnh 

Trần Thị Thanh Huyền 

   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 58 

QL xây dựng CTGT 1 58 

QL xây dựng (K59) 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý luận về quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình   

- Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và ảnh hưởng của nó đến tiến độ 

thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

- Điều tra, khảo sát đề xuất một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của điều kiện thi công 

trong nội đô thành phố Hà Nội đến tiến độ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ 

Đề tài 2 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong xác định năng 

suất máy thi công xây dựng công trình 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Tùng 

Sinh viên thực hiện: Bùi Trung Quang 

Bùi Thế Thời 

Bùi Nguyên Long 

   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

Quản lý xây dựng (K59) 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan các vấn đề liên quan đến định mức và phương pháp xác định định mức 

trong xây dựng tại Việt Nam.  

- Lý thuyết BIM và các vấn đề liên quan.  

- Ứng dụng lý thuyết BIM trong tính toán năng suất 01 loại máy thi công trong điều 

thực tế tại Việt Nam. 

Đề tài 3 

Nghiên cứu thu hút vốn đầu tư vào các dự án xây dựng công trình giao thông 

đường bộ thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Kim Nhung 

Sinh viên thực hiện: Lâm Thanh Tùng 

Ngô Thị Linh 

Trần Trung Nghĩa 

Ngô Việt Anh 

   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 
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Tóm tắt nội dung: 

- Lý luận về hình thức đầu tư đối tác công- tư PPP  

- Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư vào các dự án XDCTGT đường bộ ở 1 số nước trên 

thế giới  

- Thực tiễn việc triển khai PPP ở Việt Nam 

Đề tài 4 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) để kiểm 

định sự khác biệt trung bình giữa các nhóm trả lời trong đánh giá các nhân tố 

ảnh hưởng đến công tác giám sát thi công xây dựng công trình cầu đường bộ tại 

Miền Bắc Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quang Hiển 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Nhật Lệ 

Hồ Thị Sương 

Vũ Trọng Phúc 

Lưu Ngọc Quý 

   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 58 

QL xây dựng CTGT 1 58 

QL xây dựng CTGT 1 58 

QL xây dựng CTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Tìm hiểu lý thuyết về phương pháp phân tích phương sai (ANOVA)  

- Thu thập các nhóm trả lời về đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác giám sát 

thi công xây dựng công trình cầu đường bộ tại Miền Bắc Việt Nam  

- Ứng dụng phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) Kiểm định sự khác biệt 

trung bình giữa các nhóm đã thu thập 

Đề tài 5 

Nghiên cứu mô hình thời gian-chi phí trong dự án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông khu vực Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hậu 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Tiến Dũng 

Bá Minh Dũng 

Trần Thái Bảo 

   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Hệ thống được lý thuyết về mô hình thời gian- chi phí.  

- Dựa trên lý thuyết mô hình thời gian- chi phí để xây dựng mô hình này cho các dự 

án đầu tư xây dựng công trình giao thông khu vực Hà Nội 

Đề tài 6 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong lựa chọn đơn giá 

thi công xây dựng công trình 

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Huy 
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Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thu Thủy 

Lương Hồng Phong 
   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý thuyết về BIM và các vấn đề liên quan  

- Phương pháp ứng dụng BIM để lựa chọn đơn giá máy xây dựng  

- Ứng dụng lý thuyết BIM trong việc lựa chọn đơn giá 01 máy xây dựng trong điều 

kiện thực tế tại Việt Nam 

Đề tài 7 

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của tập đoàn CIENCO 4 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Khánh Chi 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Phúc 

Đào Hà Vy 

Đỗ Hoài Hương Thảo 

Lê Thị Phương Thảo 

Nguyễn Thị Hồng Gấm 

   Lớp: Kinh tế xây dựng 1 59 

Kinh tế xây dựng 1 59 

Kinh tế xây dựng 1 59 

Kinh tế xây dựng 1 59 

Kinh tế xây dựng 1 59 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh.  

- Thực trạng năng lực cạnh tranh của tập đoàn CIENCO 4.  

- Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn CIENCO 4 

Đề tài 8 

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng trúng thầu tại các 

DNXD vừa và nhỏ 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh Ngọc 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Mây 

Trần Thị Tâm 

Nguyễn Hữu Hưng 

   Lớp: Kinh tế xây dựng CTGT 1 57 

Kinh tế xây dựng CTGT 1 57 

Kinh tế xây dựng CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Khái quát chung về đấu thầu.  

- Đặc trưng hoạt động đấu thầu trong các DNXD vừa và nhỏ: thuận lợi và khó khăn  

- Kiến nghị một số giải pháp cải thiện. 

Đề tài 9 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Licogi 13 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Lương Hải 
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Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Đạt 

Ngô Thị Huyền Trang 

Nguyễn Thị Vân Anh 

   Lớp: Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp  

- Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Licogi 13  

- Đề xuất các giải phát nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty cổ phần Licogi 13 

Đề tài 10 

Nghiên cứu nguyên nhân phát sinh chi phí đầu tư xây dựng dự án đường sắt     

đô thị tuyến số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Thị Thùy Dung 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Trọng 

Phùng Mạnh Quân 

Trương Thế Nam 

Lê Văn Nhật 

   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu tổng quan về chi phí và phát sinh chi phí đầu tư xây dựng đường sắt đô 

thị  

- Nhận diện, phân tích các nguyên nhân phát sinh chi phí đầu tư xây dựng các dự án 

đường sắt đô thị tuyến số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội 

Đề tài 11 

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội và dự báo nhu cầu xây dựng cầu dân sinh phục 

vụ giáo dục trên địa bàn một số xã của tỉnh Cao Bằng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hương 

Sinh viên thực hiện: Đỗ Hải Long 

Nguyễn Minh Hiếu 

Nguyễn Đăng Nam 

   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng GTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của 1 số dự án cầu treo dân sinh  

- Xây dựng mô hình hồi quy bội để dự báo nhu cầu xây dựng cầu treo dân sinh 

Đề tài 12 

Ứng dụng mô hình chỉ số M để phát hiện hành vi quản trị thu nhập của các 

công ty xây dựng và bất động sản niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán 

Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Mạnh Đức 
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Sinh viên thực hiện: Lê Tiến Dũng 

Phùng Minh Đức 
   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Khái niệm hành vi quản trị và điểu chỉnh thu nhập/lợi nhuận   

- Tìm hiểu lý thuyết mô hình chỉ số M (M-score) do Beneish (1999) phát triển để phát 

hiện các hành vi này  

- Áp dụng mô hình để chuẩn đoán hành vi quản trị và điều chỉnh lợi nhuận của các 

công ty xây dựng và bất động sản niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Việt 

Nam 

Đề tài 13 

Nghiên cứu, tính toán chỉ số đánh giá tình trạng mặt đường (PCI) nhằm tính 

toán thời hạn bảo trì áp dụng trong quản lý khai thác đường bộ ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cao Phương Thảo 

Sinh viên thực hiện: Dương Thu Trang 

Phùng Chính Phương 
   Lớp: QL xây dựng CTGT 1 57 

QL xây dựng CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan về quản lý khai thác công trình đường bộ  

- Nghiên cứu, tính toán chỉ số PCI cho một đoạn tuyến đường bộ  

- Xác định thời điểm bảo trì phù hợp phục vụ công tác quản lý khai thác đường bộ ở 

Việt Nam 

Đề tài 14 

Nghiên cứu công tác xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của                      

Công ty cổ phần 471 (Cienco 4) 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phương Châm 

Sinh viên thực hiện: Trương Tuấn Nghĩa 

Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

   Lớp: Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý luận chung về chiến lược SXKD và xây dựng chiến lược SXKD của DN  

- Thực trạng công tác xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

xây dựng giao thông.  

- Một số giải pháp nâng cao chất lượng của công tác xây dựng chiến lược sản xuất kinh 

doanh của ông ty cổ phần 471. 
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Đề tài 15 

Hoàn thiện công tác quản lý khai thác và bảo trì công trình giao thông tại doanh 

nghiệp xây dựng ở Hà Nội 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Minh Ngọc 

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Linh 

Nguyễn Bảo Anh 

Ngô Văn Thanh 

Trần Ngọc Long 

   Lớp: Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý khai thác và bảo trì    

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý khai thác và bảo trì công trình giao thông hiện nay.    

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động khai thác và bảo trì. 

Đề tài 16 

Hoàn thiện quy chế trả lương tại doanh nghiệp xây dựng 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quỳnh Sang 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hương Linh 

Bùi Vân Anh 
   Lớp: Kinh tế xây dựng CTGT 1 58 

Kinh tế xây dựng CTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về tiền lương, quy chế trả lương trong doanh nghiệp nói chung và doanh 

nghiệp xây dựng nói riêng  

- Đánh giá thực trạng quy chế trả lương tại các doanh nghiệp xây dựng hiên nay nhằm 

chỉ ra những mặt đạt được, những tồn tại hạn chế  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế trả lương tại doanh nghiệp xây 

dựng cụ thể trong thời gian tới. 

Đề tài 17 

Xây dựng thang, bảng lương theo chức danh công việc                                                  

trong các doanh nghiệp xây dựng 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quỳnh Sang 

Sinh viên thực hiện: Phạm Ngọc Anh 

Nguyễn Thanh Tùng 

Nguyễn Khánh Vy 

   Lớp: Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận và pháp lý về thang, bảng lương trong các doanh nghiệp  

- Thực trạng hệ thống thang, bảng lương hiện hành tại doanh nghiệp xây dựng  

- Quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhằm thiết kế hệ thống thang, bảng 

lương theo chức danh công việc tại doanh nghiệp xây dựng cụ thể 
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Đề tài 18 

Nghiên cứu bảo lãnh của Nhà nước trong thực hiện các dự án PPP                            

giao thông đường bộ ở Việt Nam 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Diễm Hằng 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Hương 

Nguyễn Thị Thu 

Vũ Trọng Anh 

   Lớp: Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Kinh tế XD CTGT 1 58 

Tóm tắt nội dung: 

- Lý luận về hình thức PPP trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng GTĐB. 

- Thực trạng các rủi ro, phân bố rủi ro và bảo lãnh của Nhà nước trong thực hiện các 

dự án PPP GTĐB hiện nay.  

- Kinh nghiệm của các nước về bảo lãnh của Nhà nước đối với các dự án PPP.   

- Giải pháp để hoàn thiện bảo lãnh Nhà nước trong thực hiện các dự án PPP GTĐB ở 

Việt Nam. 

Đề tài 19 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính bền vững của các dự án xây dựng 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công – tư 

 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lã Ngọc Minh 

Sinh viên thực hiện: Mạc Thanh Phượng 

Trần Thị Yến Linh 
   Lớp: Kinh tế XD CTGT 1 57 

Kinh tế XD CTGT 1 57 

Tóm tắt nội dung: 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài  

- Cơ sở lý luận về phát triển bền vững và hình thức đối tác  công tư (PPP) trong thực 

hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

- Xây dựng danh mục các nhân tố ảnh hưởng đến tính bền vững của các dự án xây 

dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công - tư 

Đề tài 20 

Giải pháp huy động và quản lý các nguồn lực tài chính xây dựng đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Tuyết 

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Minh Thu 

Trần Thị Thông 

Bùi Thị Thu Hằng 

Võ Văn Tới 

   Lớp: Kinh tế xây dựng 1 59 

Kinh tế xây dựng 1 59 

Kinh tế xây dựng 1 59 

Kinh tế xây dựng 1 59 

Kinh tế xây dựng 1 59 
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Tóm tắt nội dung: 

- Cơ sở lý luận về giao thông nông thôn, huy động và quản lý các nguồn lực tài chính 

để xây dựng giao thông nông thôn.  

- Thực trạng về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính xây dựng đường giao thông 

nông thôn tại tỉnh Phú Thọ.  

- Đề xuất các giải pháp về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực xây dựng giao 

thông nông thôn 
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