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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp 

Chương trình: Kỹ thuật phần mềm 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 
Đại 

học 

Xây dựng website sàn đấu 

giá trên nền tảng công nghệ 

ReactJS. 

Trần Nhật 

Thành  

Bùi Thanh 

Khiết 

- Phát triển và thiết kế Web đấu giá sản phẩm, có thể tìm kiếm, 

dễ quản trị 

- Tích hợp chức năng chat cho mỗi tài khoản 

- Website tối ưu tốt, tập trung nhanh 

- Website có giao diện đẹp, dễ sử dụng và thu hút 

2 
Đại 

học 

Xây dựng website sàn giao 

dịch tài khoản game trên 

nền tảng công nghệ 

ReactJS. 

Hoàng 

Đức Thi 

Bùi Thanh 

Khiết 

- Xây dựng Website sàn giao dịch tài khoản game trên nền tảng 

ReactJS. Các giao dịch mua bán tự động, thi trường hoàn toàn tự 

do, tương trợ như 1 thị trường chứng khoán ảo dành cho các game 

thủ. Tạo ra sân chơi giữa Khách hàng và người bán được gần gũi 

và giao lưu 

3 
Đại 

học 

Xây dựng game Điền Phú 

Chiến Binh Bất Bại 

Nguyễn 

Văn Dũng 

Bùi Thanh 

Khiết 

- Design game 3D, tích hợp hai chế độ góc nhìn Third Person và 

First Person 

- Có hỗ trợ UPR,VFX mạnh mẽ 

- Game nhập vai hỗ trợ nhân vật chiến đấu với các Devil 

- Animation nhân vật đa dạng 

- Áp dụng tính vật lý và hiệu ứng chuyển động môi trường nhằm 

tạo thêm sức hấp dẫn cho game 



4 
Đại 

học 
Xây dựng game Hercules 

Lý Chí 

Thanh 

Bùi Thanh 

Khiết 

- Sử dụng công nghệ Unity thiết kế game với nhân vật anh hùng 

trải qua từng màn chơi từ dễ đến khó 

- Trong mỗi màn sẽ có những quái vật và item khác nhau 

- Người chơi sẽ điều khiển nhân vật vượt chướng ngại vật để qua 

màn 

- Nhân vật có hiệu ứng di chuyển, nhảy,...trong game 

- Có thêm hiệu ứng âm thanh để giúp game thêm sinh động 

5 
Đại 

học 

Xây dựng game Bắn máy 

bay RPG 2D 

Lưu 

Hoàng Tú 

Bùi Thanh 

Khiết 

-Xây dựng game bắn máy bay, đồ hoạ 2D, chế độ dành cho độ 

tuổi từ 9 tuổi trở lên và hoàn toàn miễn phí cho mọi người. 

- Phân tích và thiết kế game thể loại hành động, điều khiển tự do 

cho phép máy bay hạ cánh, bắn hạ kẻ địch, né đòn tấn công 

6 
Đại 

học 

Xây dựng website tin tức 

công nghệ trên nền tảng 

công nghệ ReactJS. 

Võ Đại 

Thanh Tân 

Bùi Thanh 

Khiết 

- Xây dựng Website tin tức dựa trên các website lớn có sẵn sử 

dụng nền tảng ReactJS ví dụ như trang Facebook.com, tinhte.vn; 

- Sử dụng VScode. chuyên về mảng công nghệ, điện thoại và 

laptop,...; chia sẻ thông tin về lỗi phần mềm, cập nhật những sản 

phẩm sắp sửa ra mắt để nắm bắt thông tin.  

7 
Đại 

học 

Xây dựng Website tin tức 

và đánh giá phim trên nền 

tảng công nghệ ReactJS 

Phan Nhất 

Lợi  

Bùi Thanh 

Khiết 

- Ứng dụng Website cho phép người dùng tìm kiếm thông tin, 

xem phim online trực tuyến, tra cứu những phim chiếu tại rạp và 

đặt vé xem phim tại các rạp gần đó. Cập nhật tin tức phim mới 

nhất từ nhiều nguồn tin phong phú trong và ngoài nước, nhận 

những đánh giá tích cực và tiêu cực, các bình luận trực tiếp từ 

người dùng để nâng cao sự hấp dẫn đối với người dùng chưa trải 

nghiệm 

8 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng mạng 

xã hội hỗ trợ học tập trên 

nền tảng công nghệ 

ReactJS 

Bùi Hoàng 

Thiện  

Bùi Thanh 

Khiết 

- Mạng xã hội hỗ trợ học tập được thiết kế để tạo môi trường hỗ 

trợ học tập. Thiết kế để tạo môi trường hỗ trợ học tập, trao đổi, 

thảo luận giữa các sinh viên với nhau. Ứng dụng sử dụng 2 công 

nghệ chính là ReactJS và NodeJS. 

- Tạo sự kết nối giữa các sinh viên với nhau, hỗ trợ các sinh viên 

gặp khó khăn tăng sự hứng thú trong học tập, 

- Các chức năng dự kiến là: Đăng tải câu hỏi, bài viết, nhắn tin 

qua lại giữa các thành viên, quản lý quá trình học tập, tìm kiếm 

các bài viết cần hỏi cần tìm, tạo hồ sơ cá nhân 

http://facebook.com/
http://facebook.com/
http://facebook.com/
http://facebook.com/
http://facebook.com/


9 
Đại 

học 

Xây dựng website sàn giao 

dịch bất động sản trên nền 

tảng công nghệ ReactJS. 

Phù Quốc 

Minh 

Trường 

Bùi Thanh 

Khiết 

- Website là nơi giới thiệu các dự án đang phối hợp tới khách 

hàng, khách hàng có thể tham khảo các dự án của bạn ở mọi lúc 

mọi nơi. Website là một bên giao tiếp hiệu quả giữa khách hàng. 

Gồm các chức năng dự định có: 

- Sàn giao dịch bất động sản; Giới thiệu; Thành viên; Tìm kiếm; 

Dịch vụ; Tiện ích 

10 
Đại 

học 

Xây dựng website quảng 

bá và đặt tour du lịch trực 

tuyến trên nền tảng công 

nghệ ReactJS 

Nguyễn 

Tuấn Vũ 

Bùi Thanh 

Khiết  

- Sử dụng công nghệ ReactJS xây dựng website có thể xem các 

tour du lịch, đặt tour, thêm, xóa và sửa các tour đã đặt 

11 
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống quản lý 

bán điện thoại cho cửa 

hàng SmartShop 

Trương 

Văn Toàn 

Hồ Đắc 

Hưng 

- Hệ thống cho phép người dùng đặt hàng, xem hàng sau khi chọn 

được món hàng muốn mua. Khi đặt hàng người dùng phải đăng 

nhập hoặc đăng ký và đầy đủ thông tin cần thiết, lựa chọn phương 

thức thanh toán đơn hàng. Ngoài ra người dùng có thể xem thông 

tin sản phẩm, có thể đánh giá và phản hồi về sản phẩm. 

- Người quản trị có quyền quản lý tài khoản, quản lý sản phẩm, 

quản lý danh mục và thương hiệu, quản lý tin tức, quản lý mã 

giảm giá, quản lý phí ship,... 

- Trên ứng dụng người dùng có thể xem sản phẩm và đặt hàng. 

12 
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống quản lý 

bán hàng điện tử 

Phạm Thị 

Thu An 

Hồ Đắc 

Hưng 

- Xây dựng hệ thống bán hàng điện tử sử dụng ReactJS. Hệ thống 

xử cho phép người mua hàng đăng ký, đăng nhập điện tự ngoài 

ra người mua hàng cũng có thể xem lịch sử đơn hàng, bình luận, 

đánh giá về mặt hàng. Về chức năng của người quản lý cửa hàng 

thì có thể thực hiện được tất cả các nghiệp vụ của quản lý bán 

hàng như quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý kho 

hàng,... 

13 
Đại 

học 

Xây dựng website quản lý 

cửa hàng 

Lê Trung 

Long 

Hồ Đắc 

Hưng 

- Xây dựng website quản lý kho cho công ty ABC gồm các nội 

dung sau: 

+) Công cụ sử dụng: NodeJS + postgresql + ReactJS 

+) Các chức năng cơ bản: đăng nhập, phân quyền cho phép: xuất 

kho, nhập kho, xem sản phẩm còn, xem lịch sử xuất kho, xem 

lịch sử nhập kho, xuất hóa đơn, chi tiết đơn, thanh toán online 

http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/


14 
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống quản trị 

quan hệ khách hàng 

(CRM) 

Đào Xuân 

Hoàng 

Hồ Đắc 

Hưng 

- Quản lý hồ sơ khách hàng: Phần mềm CRM giống như tử lưu 

trữ hồ sơ khách hàng từ giai đoạn tiếp cận - mua hàng - quay trở 

lại và doanh nghiệp chỉ cần sử dụng công cụ thông minh để tìm 

ra từng hồ sơ cụ thể. 

- Quản lý dịch vụ khách hàng: mọi hành động từ phía doanh 

nghiệp đến khách hàng và ngược lại đều được thể hiện rõ ràng 

trên hệ CRM 

- Tự động hóa quy trình bán hàng: Giúp ghi lại quy trình mua 

hàng của khách hàng 

- Tự động hóa tiếp thị: giúp sàng lọc đối tượng, nhầm chuẩn target 

cho từng chiến dịch marketing cụ thể 

15 
Đại 

học 

Xây dựng mạng lưới đầu tư 

tiền tệ D INVEST 

Võ Công 

Phúc 

Hồ Đắc 

Hưng 

- Xây dựng hệ thống kêu gọi vốn đầu tư sinh lãi thông qua 

network trong: 

- Công cụ sử dụng: AdonisJS, ReactJS, Mysql 

- Các chức năng: withdraw, deposit, swap, transfer, get more D 

INVEST; buy investment; .... 

16 
Đại 

học 

Xây dựng website thương 

mại điện tử 

Phạm 

Minh Đức 

Hồ Đắc 

Hưng 

- Hệ thống Website kinh doanh thiết bị điện tử, xây dựng bởi các 

Laravel các chức năng chính như: trang chủ giới thiệu. chi tiết 

sản phẩm, tìm kiếm- trong Admin: quản lý nội dung thêm, xóa, 

sửa, đặt hàng, theo dõi hàng hóa, tích hợp SEO 

17 
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống hỗ trợ 

điểm danh bằng nhận diện 

khuôn mặt 

Tô Thị 

Kim Ngân 

Hồ Đắc 

Hưng 

- Hệ thống quét và đối chiếu với cơ sở dữ liệu để nhận diện và 

xác nhận thông tin ra vào trường của sinh viên. Toàn bộ lịch sử 

ra vào, thời gian ra vào sẽ được hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu và 

đưa về phần mềm quản lý 

18 
Đại 

học 

Xây dựng website quản lý 

nhân sự cho công ty thiết bị 

điện tử thủ dầu một 

Bùi Lâm 

Quý 

Hồ Đắc 

Hưng 
- Xây dựng Website quản lý các phòng ban, công việc, nhân sự 

và năng suất của công ty 

19 
Đại 

học 

Xây dựng game What is 

this world? 

Lê Thanh 

Phương 

Hồ Đắc 

Hưng 

- Xây dựng game offline RPG what is this world cho phép người 

chơi điều khiển nhân vật sử dụng vũ khí và kỹ năng để tiêu diệt 

kẻ thù. Người chơi sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao để theo 

dõi cốt truyện. Năng cấp trang bị và học các kỹ năng mới để trở 

nên mạnh mẽ hơn 



20 
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống thư 

viện điện tử cho trường Đại 

học Thủ Dầu Một 

Trần Văn 

Hùng 

Hồ Đắc 

Hưng 

- Xây dựng hệ thống cho phép:  

+) Nhân viên thư viện: Quản lý danh mục sách; quản lý sách; 

quản lý phiếu mượn, quản lý nhà xuất bản; quản lý phiếu nhập 

sách; báo cáo thống kê hàng tháng; 

+) Sinh viên: có thể xem danh sách danh mục sách, xem danh 

sách sách, xem chi tiết sách, xem lịch sử mượn. 

21 
Đại 

học 

Xây dựng website đặt 

phòng khách sạn 

Hoàng 

Tiến Phúc 

Lê Từ 

Minh Trí 

Website đặt phòng khách sạn là một website thương mại điện tử 

và có các chức năng như sau: 

Quản lý khách hàng: Admin có thể quản lý khách hàng bằng cách 

có thể xem được thông tin của khách hàng khi đăng ký tài khoản 

Quản lý danh mục: Admin có thể quản lý danh mục sản phẩm 

như thêm, xóa và sửa danh mục sản phẩm 

Quản lý sản phẩm: Admin có thể quản lý sản phẩm như thêm, xóa 

và sửa sản phẩm 

Quản lý dịch vụ: Admin có thể quản lý dịch vụ như thêm và xóa 

mã giảm giá. 

Quản lý phí  vận chuyển: Admin có thể quản lý phí vận chuyển 

bằng cách thêm và sửa phí vận chuyển cho phù hợp với nơi giao 

hàng. 

Quản lý đơn hàng: Admin có thể quản lý đơn hàng như thêm, xóa 

và xem chi tiết đơn hàng.  

22 
Đại 

học 

Xây dựng game Match and 

Active 

Phạm 

Tuyên 

Lê Từ 

Minh Trí 

Game sẽ có 2 màn (chính và phụ) với độ khó khác nhau. Mỗi màn 

chơi sẽ có vật phẩm và cách dùng khác nhau. Người chơi điều 

khiển nhân vật, chọn vật phẩm để chiến đấu với đối thủ. Game sẽ 

có những hiệu ứng khác nhau khi chọn vật phẩm khác nhau. 

23 
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống quản lý 

đọc sách 

Nguyễn 

Lê Huy 

Lê Từ 

Minh Trí 

Xây dựng các chức năng quản lý: đăng nhập, đăng ký, đăng xuất 

tài khoản, quản lý thêm, xóa sửa sách, tác giả, quản lý tài khoản 

người dùng, quản lý nội dung và các thông tin sách như: lượt xem, 

bình luận, … 

24 
Đại 

học 

Xây dựng game Adventure 

RPG 2D 

Phạm Đức 

Hiếu 

Lê Từ 

Minh Trí 

Game nhập vai, cốt truyện, phiêu lưu, tiêu diệt quái vật và qua 

màn 



25 
Đại 

học 

Xây dựng game Sudoku 

trên Unity 

Lâm Châu 

Tuấn 

Lê Từ 

Minh Trí  

Xây dựng game Sudoku trên nền tảng Unity với độ khó tăng dần 

khác nhau. Game giúp xả stress và nâng cao trí tuệ 

26 
Đại 

học 

Xây dựng Game Spider 

Cave 2D trên Unity 

Nguyễn 

Thành 

Trung 

Lê Từ 

Minh Trí  

Xây dựng game phiêu lưu một người chơi bằng Unity theo góc 

nhìn từ ngoài vào, người chơi sẽ phiêu lưu thu thập vàng và tránh 

các quái vật nhện để có thể qua màn 

27 
Đại 

học 

Xây dựng và phát triển 

game Zombie Hunter trên 

UNITY 3D 

Trần Hán 

Minh 

Lê Từ 

Minh Trí 

Xây dựng và phát triển game Zombie Hunter trên nền tảng Unity 

3D, người dùng sử dụng vũ khí khác nhau tiêu diệt mục tiêu xuất 

hiện ngẫu nhiên. Game đem lại cảm giác chân thật cho người trải 

nghiệm. 

28 
Đại 

học 

Xây dựng Website quản lý 

cửa hàng tạp hóa 

Nguyễn 

Phan Nhựt 

Hào 

Lê Từ 

Minh Trí 

Xây dựng Website quản lý cửa hàng tạp hóa cho phép admin là 

chủ cửa hàng có thể quản lý khách hàng nhằm phục vụ cho việc 

bán hàng. Ngoài ra website còn cho phép người dùng là user có 

thể tham khảo các mặt hàng và mua hàng 

29 
Đại 

học 

Xây dựng Website quản lý 

công tác của Giảng Viên 

Viện Kỹ Thuật Công Nghệ 

Phan Thị 

Phượng 

Lê Từ 

Minh Trí 

Website quản lý công tác chủ nhiệm, admin có quyền đăng, cập 

nhật, chỉnh sửa tất cả các hoạt động sắp tới và thông báo tới giảng 

viên có mặt tham gia hoạt động đó. Website còn cho phép giảng 

viên đăng cập nhật báo cáo tháng tới. Website là có sẵn từ môn 

đồ án chuyên ngành và tiếp tục phát triển cập nhật thêm để đưa 

vào làm báo cáo tốt nghiệp. 

30 
Đại 

học 

Xây dựng game Kingdern 

of hero trên Unity 

Trần Quốc 

Tuấn 

Lê Từ 

Minh Trí 

Game được xây dựng trên Unity. Thiết kế nội dung là người chơi 

sẽ điều khiển nhân vật đánh quái thu thập chiến công để trở thành 

anh hùng. Có các màn từ dễ đến khó, nhiều loại mục tiêu. Có nội 

dung lôi cuốn và cốt truyện rõ ràng. Có nhiều chức năng: mua 

sắm, trang bị, nhận vật phẩm,... 

31 
Đại 

học 

Xây dựng Website Shop 

bán hàng thời trang 

Võ Văn 

Hiệp 

Nguyễn 

Đình Thọ 

Xây dựng website bán các mặt hàng thời trang quần áo: Phần 

quyền Admin và User, các chứng năng cơ bản: 

- Tìm kiếm mặt hàng 

- Xem chi tiết mặt hàng 

- Mua hàng Admin có các chức năng: Thêm , xóa , sửa và xem 

tình trạng đơn hàng, duyệt đơn hàng. 

http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/


32 
Đại 

học 

Xây dựng website bán rau 

củ quả Sạch GreenFood 

Lê Xuân 

Nhật 

Nguyễn 

Đình Thọ 

Xây dựng website bán rau , của quả sạch: Phần quyền Admin và 

User, các chứng năng cơ bản: 

- Tìm kiếm mặt hàng rau củ quả 

- Xem chi tiết mặt hàng 

- Mua hàng Admin có các chức năng: Thêm , xóa , sửa và xem 

tình trạng đơn hàng, duyệt đơn hàng. 

33 
Đại 

học 

Xây dựng website đặt tour 

Du lịch  VietTour 

Thái Văn 

Mạnh 

Nguyễn 

Đình Thọ  

Xây dựng website cho phép người dùng đặt các tour du lịch, phần 

quyền admin và user; Các chức năng cơ bản của website như: 

- Tìm kiếm các tour 

- Xem chi tiết tour 

- Đặt tour  

- Admin có quyền thêm , sửa , xóa các tour và quản lý đặt tour. 

34 
Đại 

học 

Xây dựng game Another 

World trên Unity. 

Nguyễn 

Phúc Anh 

Chương 

Nguyễn 

Đình Thọ  

Xây dựng ứng dụng Game Mobile trên nền tảng Unity 

35 
Đại 

học 

Ứng dụng di động bán phụ 

kiện điện tử 

Nguyễn 

Quang 

Vinh 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

- Sử dụng ngôn ngữ Javascript - Chạy trên Mobile - Sử dụng 

Framework React Native - Chức năng bao gồm : Đăng nhập quản 

trị, quản lý sản phẩm, quản lý thương hiệu,quản lý danh mục, 

quản lý khách hàng, quản lý giỏ hàng, tìm kiếm sản phẩm, đăng 

nhập khách hàng, giỏ hàng, thanh toán sản phẩm, chi tiết sản 

phẩm.. 

36 
Đại 

học 

Xây dựng game RPG 

offline Fantasy World trên 

Unity 2D 

Võ Duy 

Khanh 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

Game nhập vai theo lượt 

-Sử dụng ngôn ngữ C# 

-Chạy trên PC 

-Sử dụng công cụ lập trình Unity... 

37 
Đại 

học 

Xây dựng game RPG 

offline The Adventure trên 

Unity 2D 

Trần 

Trung Lễ 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

Game phiêu lưu bắn súng 2D kết hợp platformer 

-Sử dụng ngôn ngữ C# 

-Chạy trên PC 

-Sử dụng công cụ lập trình Unity 

http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/


38 
Đại 

học 

Ứng dụng di động bán 

Giày Sneaker 

Nguyễn 

Đại Nghĩa 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

Ứng dụng thương mại trên điện thoại để bán giày, cho phép người 

dùng tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán, ... 

-Sử dụng ngôn ngữ Java  

-Chạy trên Mobile 

39 
Đại 

học 

Xây dựng website bán 

hàng cho cửa hàng trang trí 

nội thất Ngọc Ánh 

Nguyễn 

Đoàn Hoài 

Nam 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

Website bán đồ nội thất, cho phép người dùng tìm kiếm, đặt hàng, 

quản lý đơn, thanh toán... 

-Sử dụng ngôn ngữ PHP 

-Chạy trên PC/Mobile 

-Sử dụng Framework Laravel 

40 
Đại 

học 

Xây dựng Website thuê 

phòng cho khách sạn PN 

Nguyễn 

Hữu Pháp 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

Quản lý khách sạn, cho phép lựa chọn các combo, đặt phòng, 

quản lý danh sách phòng, trạng thái... 

-Sử dụng ngôn ngữ PHP 

-Chạy trên PC/Mobile 

-Sử dụng Framework Laravel 

41 
Đại 

học 

Xây dựng website chia sẻ 

ảnh 

Nguyễn 

Phương 

Quang 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

Mạng xã hội chia sẻ ảnh, cho phép người dùng đăng tải, chia sẻ, 

bình luận, đánh giá các tấm hình được đăng tải 

-Sử dụng ngôn ngữ PHP 

-Chạy trên PC/Mobile 

42 
Đại 

học 

Xây dựng website bán thức 

ăn nhanh cho cửa hàng Fast 

Food 

Nguyễn 

Hoàng 

Khương 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

Website thương mại bán đồ ăn, cho phép người dùng tìm kiếm, 

đặt hàng, thanh toán... 

-Sử dụng ngôn ngữ PHP 

-Chạy trên PC/Mobile 

-Sử dụng Framework Laravel 



43 
Đại 

học 

Xây dựng Website trung 

tâm gia sư 

Trần 

Trọng 

Nguyên 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

Trung tâm kết nối giữa gia đình và gia sư, cho phép tìm kiếm các 

khóa học và giáo viên theo lựa chọn 

-Sử dụng ngôn ngữ PHP 

-Chạy trên PC/Mobile 

-Sử dụng Framework Laravel 

44 
Đại 

học 

Xây dựng website đặt vé 

xem phim Binh An Cinema 

Nguyễn 

Minh Tiến 

Nguyễn 

Hải Vĩnh 

Cường  

Quản lý hệ thống rạp chiếu phim, bao gồm suất chiếu, chỗ ngồi, 

đặt vé 

-Sử dụng ngôn ngữ PHP 

-Chạy trên PC/Mobile 

-Sử dụng Framework Laravel 

45 
Đại 

học 

Xây dựng website thương 

mại điện tử theo mô hình 

C2C 

Nguyễn 

Văn Vĩ 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

Mục tiêu xây dựng đề tài “xây dựng website thương mại điện tử 

theo mô hình c2c” là. 

- Thiết kế, xây dựng được hệ thống bán hàng thân thiện và dễ sử 

dụng. 

- Giúp kết nối cộng đồng người mua và người bán thông qua việc 

cung cấp một nền tảng thương mại điện tử. 

- Đối với người dùng trong khu vực, Website mang đến trải 

nghiệm mua sắm tích hợp với vô số sản phẩm đa dạng chủng loại, 

cộng đồng người dùng năng động và chuỗi dịch vụ liền mạch 



46 
Đại 

học 

Áp dụng ngữ nghĩa cho hệ 

thống website thương mại 

điện tử 

Nguyễn 

Văn Quốc 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

Và trong tương lai, “Tìm kiếm ngữ nghĩa” sẽ trở thành xu thế tất 

yếu của thế giới. Đó là lý do để em lựa chọn và thực hiện đề tài 

này..  

- Sau đây là các chức năng của trang web:  

+ Đăng nhập, đăng ký 

+ Tìm kiếm ngữ nghĩa 

+ Thu thập dữ liệu sản phẩm 

+ Tiến trình (cron job) 

+ Xem thông tin sản phẩm 

+ Chia sẽ sản phẩm các trang mạng xã hội 

+ Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 

+ Đặt mua sản phẩm 

+ Thanh toán online 

+ Quản lý danh mục sản phẩm 

+ Quản lý sản phẩm 

47 
Đại 

học 

Xây dựng website  bán 

quần áo cho cửa hàng 

fmstyle ở Bình Dương 

Đinh Thị 

Quỳnh 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

Website  xây dựng chưa thật sự hoàn chỉnh nhưng có thể giúp ích 

cho người sử dụng có thể dễ dàng mua bán sản phẩm, quảng bá 

sản phẩm, cập nhật thông tin của sản phẩm mới của cửa hàng, tư 

vấn trực tiếp cho khách hàng qua internet, góp phần quảng bá 

thương hiệu, giảm chi phí kinh doanh và tăng doanh thu cho cửa 

hàng 

Đối với khách hàng và cửa hàng: khách hàng có thể xem được 

các thông tin chi tiết về sản phẩm của cửa hàng, tìm kiếm sản 

phẩm, có thể đăng nhập để mua hàng, có thể sắp xếp sản phẩm 

theo giá để dễ dàng chọn lựa, có thể inbox để được tư vấn về sản 

phẩm 



48 
Đại 

học 

Xây  dựng website bán 

laptop cho cửa hàng Phong 

Vũ 

Nguyễn 

Phương 

Nam 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

Đây là một website bán giới thiệu và quản lý sản phẩm của cửa 

hàng, công ty đến người tiêu dùng với các chi tiết mặt hàng với 

giá cả chính xác. Có các chức năng sau: 

 Cho phép cập nhật hàng vào cơ sở dữ liệu.      

 Hiển thị danh sách các mặt hàng theo từng loại.       

 Hiển thị hàng hoá khách hàng đã chọn mua.       

 Hiển thị thông tin khách hàng.       

 Quản lý đơn đặt hàng.       

 Cập nhật hàng hoá, nhà sản xuất, loại hàng.       

 Xử lý đơn hàng.       

 Thống kê các khách hàng mua trong ngày.  



49 
Đại 

học 

Xây dựng website bán 

quần  áo Hoodie cho shop 

bán áo ấm HC 

Đỗ Thành 

Danh 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

Hiện nay, dịch bệnh đang làm cho các khách hàng khó có thể mua 

hàng trực tiếp tại cửa hàng và cũng nhằm để tiết kiệm thời gian 

cho khách hàng, tôi đã tạo nên “website kinh doanh giày thể thao 

cho Shop Giày Q&A”. Nhằm giúp mọi người có thểmua hàng mà 

không cần đến cửa hàng và có thể tham khảo sản phẩm và giá 

tiềntrước khi đặt mua.-Sau đây là các chức năng của trang webau 

đây là các chức năng của trang web:  

 Đăng nhập, đăng ký 

 Xem thông tin sản phẩm,  

 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 

 Đặt mua sản phẩm 

 Thanh toán online 

 Thêm thông tin đặt hàng 

 Thống kê doanh thu 

 Chuyển đổi ngôn ngữ Anh - Việt 

 Quản lý Slider 

 Quản lý danh mục sản phẩm 

 Quản lý thương hiệu sản phẩm 

 Quản lý sản phẩm 

 Quản lý mã giảm giá 

 Quản lý phí vận chuyển 

 Quản lý đơn hàng 

 Một số chức năng khác... 



50 
Đại 

học 

Xây dựng website kinh 

doanh giày thể thao cho 

Shop Giầy Q & A 

Nguyễn 

Quốc Anh 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

 

- Hiện nay, dịch bệnh đang làm cho các khách hàng khó có thể 

mua hàng trực tiếp tại cửa hàng và cũng nhằm để tiết kiệm thời 

gian cho khách hàng, tôi đã tạo nên “website kinh doanh giày thể 

thao cho Shop Giày Q &A”. Nhằm giúp mọi người có thể mua 

hàng mà không cần đến cửa hàng và có thể tham khảo sản phẩm 

và giá tiền trước khi đặt mua.  

- Sau đây là các chức năng của trang web: 

 Đăng nhập, đăng ký 

 Xem thông tin sản phẩm,  

 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 

 Đặt mua sản phẩm 

 Thanh toán online 

 Thêm thông tin đặt hàng 

 Thống kê doanh thu 

 Chuyển đổi ngôn ngữ Anh - Việt 

 Quản lý Slider 

 Quản lý danh mục sản phẩm 

 Quản lý thương hiệu sản phẩm 

 Quản lý sản phẩm 

 Quản lý mã giảm giá 

 Quản lý phí vận chuyển 

 Quản lý đơn hàng 

 Một số chức năng khác... 

51 
Đại 

học 

Xây dựng website cung 

cấp các dịch vụ việc nhà 

cho công ty Home Service  

Nguyễn 

Văn 

Khánh 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 
  



52 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng di 

động cho thuê ô tô 

Trần 

Thanh 

Hưởng 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

Đây là một ứng dụng giới thiệu và quản lý bài đăng cho thuê ô tô 

của cá nhân hoặc cửa hàng đến người tiêu dùng với các chi tiết 

của ô tô với giá cả chính xác. Có các chức năng sau: 

 Hiển thị danh sách tất cả các bài đăng trong phần chung.       

 Tìm kiếm bài đăng theo tiêu đề trong phần chung. 

 Hiển chi tiết bài đăng. 

 Đánh giá về bài đăng. 

 Bình luận về bài đăng.     

 Cập nhật bình luận trong bài đăng. 

 Xóa bình luận trong bài đăng. 

 Cập nhật thông tin cá nhân.       

 Một số chức năng khác... 

53 
Đại 

học 

xây dựng website bán tivi 

cho cửa hàng Phong Hào ở 

Bình Dương 

Phạm 

Phong 

Hào 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

Đây là một website bán giới thiệu và quản lý sản phẩm của cửa 

hàng, công ty đến người tiêu dùng với các chi tiết mặt hàng với 

giá cả chính xác. Có các chức năng sau: 

 Cho phép cập nhật hàng vào CSDL.       

 Hiển thị danh sách các mặt hàng theo từng loại.       

 Hiển thị hàng hoá khách hàng đã chọn mua.       

 Hiển thị thông tin khách hàng.       

 Quản  lý đơn đặt hàng.       

 Cập nhật hàng hoá, nhà sản xuất, loại hàng.       

 Xử lý đơn hàng.       

 Thống kê các khách hàng mua trong ngày.  



54 
Đại 

học 

Xây dựng website bán trái 

cây cho cửa hàng Fresh 

Fruit ở Bình Dương 

Nguyễn 

Minh 

Quang 

Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

Đây là một website giúp cho chủ cửa hàng quản lý hoạt động mua 

bán online của mình, đưa các sản phẩm của cửa hàng đến tay 

người tiêu dùng hiệu quả hơn. Khách hàng có thể mua hàng qua 

internet, mà không cần phải đến trực tiếp tại cửa hàng. Website 

có các chức năng chính sau: 

Cho phép cập nhật thương hiệu, danh mục sản phẩm, …vào 

CSDL.       

 Hiển thị danh sách các sản phẩm theo từng loại.       

 Hiển thị sản phẩm khách hàng đã chọn mua.       

 Hiển thị thông tin khách hàng đặt.       

 Quản lý đơn đặt hàng của khách.       

 Cập nhật sản phẩm, thương hiệu, danh mục.  

 Xử lý đơn hàng của khách hàng đặt.       

 Thống kê doanh thu.  

55 
Đại 

học 

Xây dựng website quản lý 

du lịch 

Nguyễn 

Thị Tố 

Tâm 

Nguyễn 

Kim Duy 

Website quản lý tour du lịch theo từng địa điểm cụ thể với các 

chức năng:  

- quản lý khách hàng thành viên của công ty 

- quản lý được các tin tức, bài viết giới thiệu về nhà hàng, khách 

sạn có dịch vụ tốt nhất cho khách hàng tham khảo 

- quản lý được các bình luận, liên hệ, phản hồi từ phía khách hàng 

để công ty giải đáp thắc mắc, nâng cao dịch vụ tốt hơn 

- quản lý các đơn đặt tour một cách rõ ràng, minh bạch nhằm tạo 

niềm tin đến khách hàng 

- đảm bảo vấn đề an toàn, bảo mật và đáp ứng được các chức năng 

quan trọng của một website quản lý tour du lịch 

56 
Đại 

học 

Xây dựng website quản lý 

nhà hàng 

Bùi Thị 

Thảo 

Nguyễn 

Kim Duy 

Website Quản lý nhà hàng có mức độ phức tạp và quy mô ứng 

dụng cộng đồng với các chức năng: 

- quản lý được thực đơn 

- quản lý thông tin người dùng 

- quản lý danh mục, quản lý đơn đặt hàng 

- quản lý chỗ ngồi một cách rõ ràng, minh bạch tạo niềm tin đến 

người dùng 



- Đảm bảo vấn đề an toàn, bảo mật thông tin và đáp ứng được tiêu 

chuẩn của một website quản lý 

57 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng quản 

lý bán hàng mỹ nghệ sơn 

mài 

Nguyễn 

Hoài 

Thương 

Nguyễn 

Tấn Lộc 

- Xây dựng hệ thống quản lý mua bán và trao đổi tranh sơn mài 

kỹ nghệ nhằm hỗ trợ các kệ dài làng nghề truyền thống đếm sản 

phẩm giới thiệu và phát huy làng nghề truyền thống 

58 
Đại 

học 

Xây dựng website bán đồ 

thể thao cho cửa hàng 

QTSPORT 

Hồ Việt 

Quốc 

Thịnh 

Trần Văn 

Hữu 

Xây dựng website bán đồ thể thao cho cửa hàng QTSPORT bao 

gồm các chức năng sau: đăng ký tài khoản , xem chi tiết sản phẩm, 

đánh giả sản phẩm và thanh toán trực tuyến 

59 
Đại 

học 

Xây dựng website bán mỹ 

phẩm cho cửa hàng Shop 

Lê Thị 

Kim 

Phụng 

Trần Văn 

Hữu 

Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng Shop In gồm các 

chức năng như: tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, giỏ 

hàng và thanh toán online 

60 
Đại 

học 

Xây dựng website bán thiết 

bị gaming cho đại lý 

Xgaming 

Nguyễn 

Trọng 

Tuấn 

Trần Văn 

Hữu 

Xây dựng website bán thiết bị gaming cho đại lý Xgaming bao 

gồm các chức năng: 

Các chức năng của đối tượng Customer : 

+ Chức năng đăng ký thành viên 

+ Chức năng tìm kiếm sản phẩm 

+ Chức năng xem thông tin sản phẩm 

+ Chức năng giỏ hàng 

+ Chức năng đặt hàng 

Các chức năng của đối tượng Member : 

+Chức năng đăng nhập/đăng xuất 

+Chức năng đổi mật khẩu và sửa thông tin cá nhân 

+Chức năng của Administrator: 

+ Các chức năng quản lý Member 

+ Các chức năng quản lý Sản Phẩm 



61 
Đại 

học 

Xây dựng website bán giày 

cho cửa hàng Shop Shoes 

Bình Chuẩn 

Chu Thị 

Lượt 

Trần Văn 

Hữu 

Xây dựng website bán giày cho cửa hàng Shop Shoes Bình Chuẩn 

bao gồm các chức năng: đăng ký tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, 

giỏ hàng, thanh toán online và hỗ trợ khách hàng qua chatbox 

62 
Đại 

học 

Xây dựng website bán trà 

sữa cho cửa hàng Tocotoco 

Đỗ Thị 

Yến Linh 

Trần Văn 

Hữu 

Xây dựng website bán trà sữa Tocotoco bao gồm các chức năng 

sau: Tạo tài khoản, mua sản phẩm, hỗ trợ khách hàng với zalo 

chatbox, đánh giá sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và thanh toán 

qua VNPay 

63 
Đại 

học 

Xây dựng website bán giày 

sneaker cho cửa hàng 

HTStore 

Bùi Hữu 

Thành 

Trần Văn 

Hữu 

Xây dựng website bán giày sneaker cho cửa hàng HTStore bao 

gồm các chức năng:  

Site người dùng: 

+ Đăng ký thành viên 

+ Xem danh sách, chi tiết sản phẩm  

+ Tìm kiếm sản phẩm 

+ Giỏ hàng 

+ Thanh toán online 

Site admin: 

+ Quản trị người dùng 

+ Thêm sản phẩm 

+ Thống kê 

64 
Đại 

học 

Xây dựng game Defeat the 

Undead 2D 

Trần Đình 

Thông 

Trần Văn 

Hữu 

Xây dựng game Defeat the Undead 2D bao gồm các chức năng: 

đăng ký tài khoản, tạo nhân vật và tạo các cảnh chơi 

65 
Đại 

học 

Xây dựng website bán linh 

kiện điện tử cho cửa hàng 

ĐP Mobile 

Nguyễn 

Đạt Phi 

Trần Văn 

Hữu 

Xây dựng website bán linh kiện điện tử cho cửa hàng DP - Mobile 

bao gồm các chức năng: đang nhập, đăng ký, thêm giỏ hàng, 

thanh toán, chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm yêu thích và chatbox 

hỗ trợ khách hàng. 

66 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng quản 

lý khách sạn Ngọc Danh 

Nguyễn 

Văn Danh 

Trần Văn 

Tài 

Dự án ứng dụng quản lý khách sạn Ngọc Danh được xây dựng 

nhằm hỗ trợ khách sạn Ngọc Danh về phần quản lý khách sạn hỗ 

trợ tối đa các chức năng cho khách sạn. Qua phân tích khảo sát 

chủ dự án đã đưa ra những phân tích thiết kế và phát triển ứng 

dụng cho khách sạn. Dự án chỉ có nhiệm vụ hoàn chỉnh sản phẩm 



cho khách sạn Ngọc Danh phù hợp với mục tiêu chất lượng và 

thời hạn của dự án. 

67 
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống quản lý 

gói ứng dụng đề xuất cho 

người dùng theo đúng nhu 

cầu dành cho hệ điều hành 

Windows 

Nguyễn 

Phi 

Chương 

Trần Văn 

Tài 

Từ dữ liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, có thể xác định 

được hệ thống gồm những chức năng chính sau đây 

 Đăng nhập hệ thống: bảo mật thông tin người dùng, phân 

rõ chức năng của từng người dùng hệ thống. Yêu cầu này 

được thực hiện khi người dùng bắt đầu sử dụng hệ thống. 

 Quản lý dữ liệu : thông tin người quản lý, thành viên post 

bài, bài viết, bình luận, 

quản lý môn thi, câu hỏi, đề thi. 

 Tìm kiếm : tìm kiếm thông tin dựa vào công cụ tìm kiếm 

google, các thông tin tìm kiếm hoàn toàn dựa vào kết quả 

tìm kiếm của google. 

 Thống kê – báo cáo : 

 Thông tin thành viên tham gia quản trị trang web, thông 

tin các thành viên post bài, quản lý bài viết. 

 Số lượng truy cập chuyên mục lớn, chuyên mục nhỏ, bài 

viết theo các tiêu chí về ngày, tháng, khoảng thời gian cụ 

thể. 

 Số lượng bình luận với từng bài viết. 



68 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng di 

động đặt lịch chăm sóc sức 

khỏe tại nhà 

Cao Tấn 

Đức 

Trần Văn 

Tài 

 Ứng dụng cho phép người dùng đặt lịch chăm sóc sức khỏe 

tại nhà ngay trên điện thoại di động hệ điều hành android. 

Để đặt lịch, người đặt phải cung cung cấp các thông tin: 

Họ tên, số điện thoại, email, chọn dịch vụ cần đặt, chọn 

khu vực đang ở, chọn ngày bắt đầu, giờ bắt đầu, số ngày 

cần đặt, địa chỉ nhà, ghi chú (nhờ điều dưỡng mua thêm 

dụng cụ y tế). 

 Điều dưỡng sẽ nhận được thông báo khi có người dùng đặt 

lịch. Nếu ai đồng ý có thể chấp nhận đơn book lịch, khi 

một người điều dưỡng đã chấp nhận, các điều dưỡng khác 

sẽ không thể nhận đơn đó. 

 Để được đăng ký tài khoản, điều dưỡng phải gửi bằng cấp, 

chứng chỉ hành nghề, chuyên ngành đến chủ hệ thống để 

được kiểm duyệt. 

 Khi đặt lịch thành công, nhân viên điều dưỡng nào nhận 

lịch sẽ liên hệ với khách hàng và đến đúng ngày, thời gian 

và địa điểm mà khách hàng đã chọn trong đơn đặt lịch. 

 Chi phí: Gồm các chi phí như sau: phí dịch vụ, phí khu 

vực, phí dựa trên số ngày. Sau khi điền đầy đủ thông tin, 

hệ thống sẽ xuất ra tổng chi phí mà người đặt phải chi trả. 

Ngoài ra, các dụng cụ y tế sẽ tự người điều dưỡng chuẩn 

bị và người dùng sẽ phải chi trả thêm nếu có. 

 Hoa hồng và tiền lương: Sau khi được khách hàng chỉ trả, 

điều dưỡng sẽ phải chi trả cho chủ hệ thống 10% trên tổng 

chi phí của một đơn đặt lịch thông qua ví điện tử 

MoMo/VietPay hoặc tài khoản ngân hàng. 

69 
Đại 

học 

Ứng dụng xem phim và 

nghe nhạc trực tuyến trên 

smartphone 

Hoàng Đại 

Dũng 

Trần Văn 

Tài 

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, xây dựng một ứng dụng 

xem phim trên smartphone: 

 Nghiên cứu lập trình trên hệ điều hành Android.  

 Tìm hiểu cơ sở dữ liệu Google Firebase. 

 Xây dựng được ứng dụng xem phim không có quảng cáo. 



70 
Đại 

học 

Xây dựng và quản lý 

Server cho công ty vi tính 

Đông Quân 

Lý Quang 

Nghĩa 

Nguyễn 

Thị Thủy 

Đề tài giải quyết công việc thực tế tại công ty máy tính Đông 

Quân, với các chức năng sau: 

1. Xây dựng Server  

2. Cấu hình Server   

3. Phân quyền người dùng 

4. Cài đặt VPN 

5. Triển khai phương pháp bảo mật 

6. Quản lý sao lưu dữ liệu 

7. Quản lý website công ty 

71 
Đại 

học 

Xây dựng mạng xã hội giải 

đáp thắc mắc công nghệ sử 

dụng Angularjs 

Hoàng 

Mai 

Cương 

Võ Quốc 

Lương 

Website mạng xã hội với các chức năng: 

- Tìm kiếm theo tên câu hỏi, công nghệ, thẻ, nội dung của câu hỏi 

và kết quả được sắp xếp theo lượt xem. 

- Đăng một câu hỏi bằng nhiều công nghệ, nhiều thẻ và nội dung. 

- Chế độ xem: nhiều người xem hoặc một người xem 

- Đăng nhập bằng số điện thoại hoặc xác minh email 

- Tự động gửi tin nhắn về điện thoại nếu có địa chỉ ip lạ để đăng 

nhập 

- Quên mật khẩu: mật khẩu mới sẽ được gửi đến điện thoại của 

bạn. 

- Chức năng kết bạn có trạng thái như facebook 

- Chức năng nhắn tin giữa bạn bè. 

- Chức năng thông báo: yêu cầu kết bạn, kết bạn, có người trả lời 

câu hỏi, có người bình chọn câu hỏi, có người đánh dấu câu hỏi, 

có người bình luận câu trả lời. 

- Đề xuất câu hỏi dựa trên cùng một công nghệ và thẻ 

- Đề xuất kết bạn dựa trên cùng một công nghệ. 



72 
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống sàn 

giao dịch việc làm bằng 

công nghệ Angularjs 

Huỳnh 

Minh Tấn 

Võ Quốc 

Lương 

Website kết nối việc làm giữa ứng viên và nhà tuyển dụng với 

giao diện dành cho ứng viên, nhà tuyển dụng và admin.  

Ứng viên: Viết CV online, Chấm điểm AI, Nộp hồ sơ tuyển dụng, 

Chat trực tiếp với nhà tuyển dụng. 

Nhà tuyển dụng: Tìm hồ sơ ứng viên, đăng tin theo lượt, quảng 

bá hình ảnh công ty, thanh toán gói tăng vip, Quản lý tin tuyển 

dụng, hồ sơ,... bằng Realtime. 

Admin: Quản lý báo cáo thống kê chi tiết thông tin nhà tuyển 

dụng, ứng viên. 

73 
Đại 

học 

Xây dựng website hướng 

dẫn lập trình bằng công 

nghệ ASP.NET MVC 

Hà Tấn 

Thanh 

Võ Quốc 

Lương 

Website học tập trực tuyến cho lập trình viên với các chức năng: 

User: Đăng ký khóa học, Gợi ý khóa học theo ngôn ngữ chuyên 

ngành, Chia sẻ kinh nghiệm và đặt câu hỏi trên diễn đàn. 

Admin: Quản lý thông tin khóa học, bài học và nội dung liên quan 

(CRUD), Thống kê theo dõi xu hướng, duyệt bài và chặn bài. 

74 
Đại 

học 

Xây dựng website chia sẻ 

code bằng công nghệ 

Angularjs 

Vương 

Bảo Trân 

Võ Quốc 

Lương 

Website cung cấp mã nguồn, hỗ trợ tương tác giữa người bán và 

người mua, tối ưu hóa được quá trình duyệt code, đảm được 

quyền riêng tư, quyền sử dụng và tính bảo mật đối với thông tin 

người dùng. 

Đối với User:  Quản lý code; Quản lý thông tin cá nhân; Quản lý 

nạp xu; Quản lý rút tiền; Quản lý thanh toán 

Đối với Admin: Đối với chức năng quản lý code, website đảm 

bảo vấn đề: cung cấp mã nguồn chất lượng, dễ sử dụng. 

75 
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống nghe 

nhạc trực tuyến bằng 

Angularjs 

Nguyễn 

Trần 

Phương 

Vy 

Võ Quốc 

Lương 

Website nghe nhạc trực tuyến được xây dựng với một số chức 

năng: 

 * Đối với người dùng: Bình luận, đánh giá bài hát, ca sỹ, ....; Tự 

tạo playlist cá nhân; Nghe nhạc và làm các nhiệm vụ tích điểm để 

đổi quà và mua vip miễn phí; Có thể đăng ký tài khoản VIP để 

đăng nhạc và tích các điểm để đổi quà; Tìm kiếm bằng nhiều 

phương thức như qua tên bài hát, tên ca sĩ, tên thể loại hoặc nội 

dung bài hát, .... 

 *Đối với Admin: Quản lý toàn bộ hệ thống của website; Nâng 

cấp và quản lý toàn bộ thao tác của người dùng trên website; Đưa 



ra các nhiệm vụ tích điểm và các phần quà cho người dùng; Quản 

lý và cập nhật giao diện thường xuyên. 

76 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng quản 

lý thời gian biểu cá nhân 

bằng Android 

Đào Minh 

Tâm 

Võ Quốc 

Lương 

Ứng dụng quản lý thời gian biểu cá nhân cho phép người dùng 

tạo kế hoạch hoạt động có cá nhân theo thời gian, ứng dụng sẽ tự 

động nhắc lịch khi hoạt động sắp xảy ra và cho phép check trạng 

thái đã hoàn thành công việc 

77 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng chấm 

công bằng mã QR 

Trần Ngọc 

Hoài 

Vũ Văn 

Nam 

Ứng dụng được xây dựng dựa trên Thư viện mã nguồn mở React, 

Framework React Native. Ứng dụng gồm có các chức năng: đăng 

nhập , đăng ký, trang tự tạo mã QR, quét mã QR , chức năng phân 

quyền giữa admin và người dùng 

78 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng di 

động bán hoa Flower cho 

cửa hàng LG ở Bình 

Dương 

Lê Văn 

Đông 

Vũ Văn 

Nam 

Ứng dụng được xây dựng dựa trên Thư viện mã nguồn mở React, 

Framework React Native. Ứng dụng gồm có các chức năng: đăng 

nhập , đăng ký, giao diện sản phẩm, đặt hàng , thông tin cá nhân, 

thanh toán 

79 
Đại 

học 

Xây dựng game DINO đối 

kháng online 
Lê Sỹ Duy 

Vũ Văn 

Nam 

Ứng dụng sử dụng công nghệ Unity, Photon Networking 2 để tạo 

game. Chương trình có các chức năng tạo phòng, tham gia phòng, 

xây dựng bối cảnh màn chơi, xây dựng nhân vật. 

80 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng di 

động cung cấp dịch vụ bán 

lẻ mô hình 

Tăng 

Trung 

Hiếu 

Vũ Văn 

Nam 

Ứng dụng được xây dựng dựa trên Thư viện mã nguồn mở React, 

Framework React Native. Ứng dụng gồm có các chức năng: đăng 

nhập , đăng ký, giao diện sản phẩm, đặt hàng , thông tin cá nhân, 

thanh toán 



81 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng đặt đồ 

ăn BIFood cho chuỗi cửa 

hàng HP ở Bình Dương 

Phan Trần 

Hoài Bảo 

Vũ Văn 

Nam 

Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Dart, sử dụng Framework 

Flutter và cơ sở dữ liệu thời gian thực Realtime Database của 

Firebase. Phần mềm sẽ cung cấp thông tin một số loại thức ăn, 

nước uống từ đó người dùng có thể tiến hành xem và đặt hàng 

sản phẩm. Nó còn cung cấp thêm một số chức năng quản lý tài 

khoản và quản lý các đơn hàng hiện có. 

82 
Đại 

học 

Xây dựng ứng dụng di 

động cung cấp dịch vụ bán 

giày cho cửa hàng HNAM 

ở Bình Dương 

Nguyễn 

Văn 

Hoàng 

Vũ Văn 

Nam 

Ứng dụng được xây dựng dựa trên Thư viện mã nguồn mở React, 

Framework React Native. Ứng dụng gồm có các chức năng: đăng 

nhập, đăng ký, giao diện sản phẩm, đặt hàng , thông tin cá nhân, 

thanh toán 

83 
Đại 

học 

Xây dựng website học 

tiếng Anh online 

Hồ 

Phương 

Chi 

Vũ Văn 

Nam 

Phần mềm được viết bằng công cụ VueJS. Gồm các chức năng: 

quản lý người dùng, quản lý bài kiểm tra và câu hỏi trắc nghiệm, 

chức năng quản lý bài học, chức năng quản lý điểm, chức năng 

làm bài test đầu tiên dành cho người mới đăng ký, chức năng phân 

lớp, chức năng học bài 
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