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Tiến sĩ

1 Tiến sĩ
Điều khiển thích nghi hệ truyền động động cơ 

không đồng bộ sáu pha
Phạm Thúy Ngọc

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương, TS. Trần Thanh Vũ

Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa (2020)

2 Tiến sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng động lực dòng chảy bao đến 

lực cản tàu thủy trong quá trình thay đổi hướng 

chuyển động

Nguyễn Thành Nhật 

Lai

 PGS.TS Phạm Kỳ Quang, 

TS. Vũ Văn Duy

Luận án Tiến sỹ Khoa học hàng 

hải (2020)

3 Tiến sĩ
Designing Adaptive Tracking Contronller for Non-

Linear MIMO Systems Using CMAC
Tạ Văn Phương  PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa (2019)

4 Tiến sĩ

Nâng cao chất lượng điện năng dùng mạch lọc tích 

cực dạng lai ghép sử dụng phương pháp điều khiển 

thông minh

Châu Văn Bảo
 PGS.TS Võ Công Phương, 

TS. Châu Minh Thuyên

Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa (2019)

5 Tiến sĩ

Nghiên cứu phát triển giải thuật tối ưu cấu trúc 

mạng Nơ ron ứng dụng trong điều khiển hệ phi 

tuyến

Phạm Thanh Tùng
 PGS.TS Đồng Văn Hướng,  

PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn

Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa (2019)

6 Tiến sĩ

Nghiên cứu phát triển mô hình toán học thích ứng 

việc mô phỏng chuyển động tàu nhiều loại thiết bị 

đẩy

Đỗ Thành Sen  PGS.TS Trần Cảnh Vinh

Luận án Tiến sỹ Khoa học hàng 

hải (2019) 

http://saudaihoc.ut.edu.vn/luan-an-

tien-si-nganh-khoa-hoc-hang-hai-

ncs-do-thanh-sen/

7 Tiến sĩ

Ứng dụng mạng Nơron xây dựng thuật toán tự 

động phát hiện các trang web đánh cắp thông tin 

trên mạng (Phishing)

Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương

Luận án tiến sỹ Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa (2016) 

http://saudaihoc.ut.edu.vn/le-bao-

ve-luan-an-tien-si-cap-truong-ncs-

nguyen-luong-anh-tuan/

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

(Ban hành kèm theo Thông báo số 522/TB-ĐHGTVT ngày 25/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh
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8 Tiến sĩ
Modelling of Cement Hydration in Concrete 

Structures with Hbrid Finite Elements

PhD Phạm Tiến 

Cường

Doctor João An tó nio 

Teixeira de Freitas, Doctor 

Rui Manuel Carvalho 

Marques de Faria

Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật xây 

dựng (2014)

9 Tiến sĩ
Analysis and Design of Networked control systems 

under the effect of time delays and disturbances
Đặng Xuân Kiên Prof. Zhi Hong Guan Luận án Tiến sỹ Điện (2012)

10 Tiến sĩ
Nghiên cứu sử dụng đất trong phát triển giao thông 

đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Quang Phú  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận án Tiến sỹ Kinh tế xây dựng 

(2011)

11 Tiến sĩ
Nghiên cứu mô phỏng tải chế tạo băng thử độ điều 

tốc động cơ Diesel
Phan Văn Quân

 PGS.TS Phan Chỉ,  PGS.TS 

Lê Viết Lượng

Luận án tiến sỹ Thiết bị và các bộ 

phận năng lượng trong tàu thuyền 

(2004)

12 Tiến sĩ
Inverstigation and simulation of stability for ship 

power system
Đồng Văn Hướng

Doctor of science, professor 

V.R.Nosov
Luận án tiến sỹ Điện (1999)

13 Tiến sĩ
Design and Dimulation of different types of ship's 

autopilot
Trần Hoài An

Doctor of science, professor 

V.N. Afanasiev
Luận án Tiến sỹ Điện (1998)

Thạc sĩ

1 Thạc sĩ

Công tác quản lý, vận hành khai thác cầu trên 

đường giao thông nông thôn tại xã Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long

Phạm Thành Nguyên  PGS.TS Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

2 Thạc sĩ

Đánh giá ảnh hưởng của sợi xơ dừa đến khả năng 

làm việc của hỗn hợp đất sét pha - sợi xơ dừa gia 

cố xi măng trong xây dựng đường giao thông nông 

thôn

Nguyễn Văn Phong TS. Trần Thiện Lưu
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

3 Thạc sĩ

Đánh giá hiệu quả kết hợp giữa phế phẩm xỉ than 

của các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải với đất sét 

pha sau khi gia cố xi măng ứng dụng trong xây 

dựng đường ô tô

Nguyễn Trung Hiếu TS. Trần Thiện Lưu
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2019)

4 Thạc sĩ

Đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án đường giao thông nông thôn trên địa 

bàn huyện Hóc Môn - TP.HCM

Võ Minh Quang  PGS.TS Trần Quang Phú

Luận văn Kỹ thuật xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2019)
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5 Thạc sĩ

Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ thống con lắc 

ngược trên xe bằng giải thuật trượt thứ bậc: Mô 

phỏng và thực nghiệm. 

Trương Thanh Liêm  PGS.TS Đặng Xuân Kiên
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2019)

6 Thạc sĩ
Cải thiện an toàn mạng lưới giao thông đường bộ - 

trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Bình Định
Hồ Quang Khiêm TS. Nguyễn Hữu Huy

Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2018)

7 Thạc sĩ

Cải thiện điểm đen tai nạn giao thông đường bộ - 

trường hợp nghiên cứu tại thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Thái Phi Hoàng TS. Nguyễn Hữu Huy
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2018)

8 Thạc sĩ
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đếnb nhu cầu đi lại 

bằng xe buýt tại thành phố Vinh, Nghệ An
Nguyễn Văn Hải TS. Trịnh Tú Anh

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

9 Thạc sĩ

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của hầm chui 

trong đô thị - Nghiên cứu trường hợp tại ngã tư Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Phan Bá Đô  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

10 Thạc sĩ

Đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác đường ô tô 

cao tốc TP.HCM - Trung Lương giai đoạn 2012 - 

2017 bằng phương pháp quản lý dòng đời dự án 

PCM (Project Cycle Managememt)

Nguyễn Đức Minh TS. Trần Quang Phú
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2018)

11 Thạc sĩ
Đánh giá khả năng sử dụng đá mi bụi trong hỗn 

hợp bê tông xi măng làm mặt đường giao thông
Bùi Đình Quyền TS. Nguyễn Văn Long

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

(2018)

12 Thạc sĩ

Đánh giá mức độ an toàn và biện pháp cải thiện 

điểm đen: Trường hợp nghiên cứu nút giao quốc lộ 

51 - Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân 

Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Võ Minh Tuấn TS. Nguyễn Hữu Huy
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

13 Thạc sĩ
Đánh giá ổn định của công trình nền đường ven 

sông khu vực tỉnh Long An
Lê Minh Tùng TS. Nguyễn Văn Long

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

14 Thạc sĩ

Đánh giá trạng thái kỹ thuật thành phần cơ bản của 

Diesel máy chính tàu biển Petro Gas - 05 qua giám 

sát thông số khai thác hệ động lực chính

Nguyễn Lê Quốc Sĩ PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

15 Thạc sĩ

Đề xuất cải thiện năng lực thông hành - Điều kiện 

vận hành và an toàn giao thông tại nút giao thông 

Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt - Mậu Thân tại 

thành phố Cần Thơ

Trần Thế Hùng TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)
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16 Thạc sĩ

Đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các công trình giao thông đô thị trên đại bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp tác 

Công - Tư (Áp dụng cho dự án đường trên cao số 5 

đ0oạn nút giao trạm 2 - Tân Tạo)

Phạm Ngọc Quang  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng Cầu 

hầm (2018)

17 Thạc sĩ
Đề xuất quy trình quản lý khai thác cầu không gian 

trên địa bàn huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Đỗ Hoàng Anh TS. Lê Mạnh Tường

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

18 Thạc sĩ

Điều khiển bám đuổi thích nghi dựa trên mạng 

Cmac mặt trượt động cho mô hình trực thăng 2 bậc 

tự do

Ngô Đình Nghĩa TS. Ngô Thanh Quyền
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

19 Thạc sĩ
Điều khiển bền vững động cơ đồng bộ nam châm 

vĩnh cửu
Châu Nghĩa Cường TS. Phạm Công Duy

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

20 Thạc sĩ

Đánh giá độ bằng phẳng mặt đường trong quá trình 

khai thác cho tuyến cao tốc Tp Hồ Chí Minh - 

Trung Lương

Lâm Văn Dương TS. Trần Thiện Lưu
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

21 Thạc sĩ

Đánh giá hiệu quả kết cấu tường cừ đứng trong các 

dự án chống sạt lở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh

Lê Nguyễn Du Uyên  PGS.TS Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

22 Thạc sĩ
Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của các giải 

pháp chống sạt lở ở khu vực Tiền Giang
Nguyễn Trung Kiên TS. Nguyễn Hoàng Hải

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

23 Thạc sĩ
Đánh giá thực trạng mạng lưới đường và phân loại 

đường đô thị ở Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh 
Võ Minh Trí TS. Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

24 Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng sự thực hiện an toàn lao 

động kém tại các dự án xây dựng vốn tư nhân
Bùi Thanh Tùng  PGS.TS Lưu Trường Văn

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2016)

25 Thạc sĩ

Các nhân tố làm tăng chi phí đầu tư xây dựng và 

thiết bị trong các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Duy Quốc 

Cường
 PGS.TS Nguyễn Thống

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2016)

26 Thạc sĩ

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình 

trong giai đoạn thi công dự án chung cư cao tầng 

trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Quốc An 

Tịnh
TS. Đinh Công Tịnh

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2015)
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27 Thạc sĩ

Các nhân tố làm tăng chi phí đầu tư xây dựng và 

thiết bị trong các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

tại TP. Hồ Chí Minh Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp

Trần Anh Khoa  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2015)

28 Thạc sĩ

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng trong vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

Đồng Thị Hoài 

Phương
TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

29 Thạc sĩ

Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự 

án tại ban quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu đến năm 

2020

Trần Việt Anh TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

30 Thạc sĩ
Chiến lược phát triển của công ty cổ phần kết cấu 

kim loại và lắp máy dầu khí giai đoạn 2014 - 2020
Trần Thị Lam TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

31 Thạc sĩ

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc trễ tiến 

độ trong thời gian thi công đối với các dự án nhà 

cao tầng tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Hoàng TS. Đinh Công Tịnh

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2014)

32 Thạc sĩ

Đề xuất một số giải pháp phát triển giao thông tĩnh 

cho vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn 

TPHCM

Phạm Vương Hảo TS. Trần Quang Phú Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

33 Thạc sĩ

Chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics 

của công ty cổ phần Thái Minh giai đoạn 2012 - 

2020

Vũ Ngọc Bích TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2013)

34 Thạc sĩ

Đánh giá ảnh hưởng các thông số của neo đến 

chuyển dịch, nội lực của tường vây trong thi công 

nhà ga ngầm của tuyến Metro số 1 Bến Thành - 

Suối Tiên

Trần Hoàng Hải
TS. Nguyễn Thành Đạt, 

 PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2013)

35 Thạc sĩ

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực vận tải đường 

thủy nội địa khu vực Nam bộ đến năm 2020 

(Thuyền trưởng)

Đặng Lợi TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2013)

36 Thạc sĩ
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của 

công ty KMTC Việt Nam
Lê Thị Hậu TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2013)
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37 Thạc sĩ
Đề xuất kết cấu mặt cắt ngang đê bao ven biển 

vùng Nam Trung Bộ
Đới Thị Thúy TS. Nguyễn Kế Tường

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2013)

38 Thạc sĩ

Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao 

năng lực của cảng Cát Lái - Tổng công ty Tân Cảng 

Sài Gòn

Nguyễn Thị Hải Linh TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

39 Thạc sĩ

Chiến lược và các giải pháp phát triển vận tải hành 

khách đường thủy nội địa của công ty Greenlines 

giai đoạn 2011 - 2015 

Nguyễn Văn Thái Lân TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2012)

40 Thạc sĩ
Đề xuất các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy 

tiêu thụ sản phẩm tại Honda ô tô Biên Hòa
Nguyễn Đăng Hoàng Nguyễn Đăng Hoàng

Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2012)

41 Thạc sĩ

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch 

vụ giao nhận hàng không tại công ty Geodis 

Wilson Việt Nam

Trương Công Huy TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2012)

42 Thạc sĩ
Điều động an toàn tàu có chiều dài trên 300m ra 

vào cảng biển Vũng Tàu
Nguyễn Hoàng TS. Lê Văn Ty

Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2012)

43 Thạc sĩ
Điều khiển bám theo quỹ đạo cho Robot đa hướng 

dùng bộ điều khiển trượt

Nguyễn Huỳnh Lê 

Uyên
TS. Nguyễn Hùng Luận văn Tự động hóa (2012)

44 Thạc sĩ
Đánh giá ảnh hưởng của kích thước miệng khoang 

hàng đến sức bền kết cấu thân tàu hàng khô
Huỳnh Văn Chính  PGS.TS Trương Cầm

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

45 Thạc sĩ

Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố rủi ro tới hiệu quả 

tài chính của dự án đầu tư xây dựng căn hộ thương 

mại khu vực TP. Hồ Chí Minh bằng mô phỏng 

Monte Carlo

Huỳnh Lê Vân Trà  PGS.TS Lưu Trường Văn

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2014)

46 Thạc sĩ
Đánh giá công tác thẩm tra an toàn giao thông 

nghiên cứu trường hợp tỉnh lộ 561 tỉnh Quảng Bình
Trương Minh Hoàn TS. Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2017)

47 Thạc sĩ

Các nhân tố nâng cao hiệu quả quản lý các dự án 

xây dựng tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế áp dụng 

cho bệnh viện chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Sơn  PGS.TS Ngô Quang Tường

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2014)

48 Thạc sĩ
Áp dụng giải thuật nhận dạng ảnh dùng mạng Nơ 

ron vào đảm bảo an toàn khi điều khiển tàu

Nguyễn Thị Mỹ 

Phương
 PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2019)
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49 Thạc sĩ

Các giải pháp nâng cao kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty cảng dịch vụ dầu khí trong 

giai đoạn 2019 - 2021

Hà Cao Minh TS. Lê Phúc Hòa
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2019)

50 Thạc sĩ

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của việc chuyển 

đổi hướng tuyến quốc lộ 56 đoạn đi qua thành phố 

Bà Rịa

Phạm Nguyễn Khánh 

Duy
 PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Quy hoạch giao thông 

(2019)

51 Thạc sĩ
Điều khiển ROBOTINO di chuyển theo đường 

băng ứng dụng giải thuật FUZZY

Nguyễn Ngô Thanh 

Tân
 PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2019)

52 Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh cảng BARIA SERECE đến năm 2022
Vũ Quang Huy  TS. Nguyễn Văn Khoảng

Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2019)

53 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

tại công ty đầu tư thương mại và tiếp vận Sao Vàng 

giai đoạn 2020 – 2022

Lê Phước Tài TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và Quản lý vận 

tải (2019)

54 Thạc sĩ
Khai thác dữ liệu GPS hướng đến phát hiện hành 

trình bất thường
Bùi Dương Thế TS. Lê Văn Quốc Anh

Luận văn Khoa học máy tính 

(2019)

55 Thạc sĩ
Khai thác dữ liệu quỹ đạo đường đi để phân loại 

hành vi di chuyển phương tiện giao thông 
Nguyễn Công Hà TS. Lê Văn Quốc Anh

Luận văn Khoa học máy tính 

(2019)

56 Thạc sĩ
Mô hình hóa cố kết của nền đường xử lý bằng 

giếng thấm kết hợp hút chân không 
Hà Ngọc Tuấn TS. Phạm Ngọc Thạch

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

57 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

tài chính tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đến năm 

2022

Võ Hoàng Khánh TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2019)

58 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị 

nhân sự của công ty TNHH MTV Tổng công ty bảo 

đảo an toàn hàng hải miền Nam đến năm 2020 

Vũ Thị Thu Huyền TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2019)

59 Thạc sĩ

Một số giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ 

nhu cầu vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 

Nguyễn Thị Hồng 

Phúc
TS. Lê Văn Hinh

Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2019)
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60 Thạc sĩ

Một số giải pháp phát triển đội xe vận tải khách 

trên tuyến cố định từ Bà Rịa - Vũng Tàu (Bến xe 

Vũng Tàu) đi TP. Hồ Chí Minh (Bến xe miền 

Đông và Bến xe miền Tây) của công ty TNHH VT 

và DVDL Hoa Mai đến năm 2022

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
TS. Lê Văn Hinh

Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2019)

61 Thạc sĩ

Nâng cao công tác quản lý hoạt động bảo trì hệ 

thống mố, trụ cầu trên tuyến sông Vàm Cỏ, tỉnh 

Long An trong điều kiện biến đổi khí hậu 

Nguyễn Anh Cường TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2019)

62 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của cát giồng đã rửa và tro 

bay đến tính cơ lý của bê tông cho giao thông nông 

thôn tỉnh Sóc Trăng

Lầm Thành Bửu  PGS.TS Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

63 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của giai đoạn sản xuất và 

thời gian vận chuyển tới sự cứng hóa bê tông nhựa 

nóng 60/70 

Trịnh Khắc Hồng 

Quang 
TS. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài

Luận văn kỹ thuật Xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2019)

64 Thạc sĩ

Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá hiệu 

quả làm việc sử dụng hệ số KPI nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý nhân lực tại công ty cổ phần cảng 

Sài Gòn 

Lê Văn Thành 
 PGS.TS Nguyễn Xuân 

Phương

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

65 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp cơ sở hạ tầng phục vụ 

phát triển cảng hành khách Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

Nguyễn Công Văn
TS. Lê Kinh Vĩnh, TS. Vũ 

Văn Nghi

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2019)

66 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực tim 

kiếm cứu nạn cho các phương tiện khai thác thủy 

sản trên biển 

Lương Trường Phi
 PGS.TS Nguyễn Xuân 

Phương

Luận văn Khoa học hàng hải 

(2019)

67 Thạc sĩ
Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu quả 

quản lý hệ thống cảng biển thành phố Hồ Chí Minh 
Trần Phương Nam

 PGS.TS Nguyễn Xuân 

Phương

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

68 Thạc sĩ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến độ võng 

trong quá trình thi công cầu bê tông cốt thép theo 

công nghệ đúc hẫng cân bằng 

Lê Hoàng Gia TS. Nguyễn Quốc Hùng
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)
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69 Thạc sĩ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng 

sạt lở công trình kè huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng 

và các giải pháp quản lý chất lượng 

Ông Thanh Hải TS. Nguyễn Công Thành
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

70 Thạc sĩ
Nghiên cứu cách xác định hệ số điều chỉnh nội lực 

trong tính toán bản liên tục nhiệt 
Phạm Ngọc Thuyền TS. Mai Lựu

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

71 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực hàng hải và áp dụng thực tiễn tại cảng vụ hàng 

hải Vũng Tàu 

Nguyễn Hồng Duy  PGS.TS Đinh Gia Huy
Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

72 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải thiện cường độ đất tại chỗ gia cố xi 

măng kết hợp phụ gia DZ33 bằng cách sử dụng 

thêm phế thải tro bay 

Tạ Văn Minh TS. Nguyễn Văn Long
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

73 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải thiện điều kiện vận hành và nâng 

cao an toàn một số nút giao trên QL51 đoạn từ 

Nguyễn Cư Trinh đến đường Trường Chinh, Tân 

Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Võ Anh Tuấn 
TS. Nguyễn Hữu Huy, TS. Lê 

Thanh Bình

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2019)

74 Thạc sĩ

Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao f'c ≥ 

65MPA tự bảo dưỡng trong điều kiện khí hậu mùa 

khô tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Thanh Dương TS. Nguyễn Đình Hùng
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

75 Thạc sĩ
Nghiên cứu chế tạo bê tông nhựa rỗng thoát nước 

sử dụng nhựa đường biến tính SMB
Nguyễn Minh Hùng TS. Võ Đại Tú

Luận văn kỹ thuật Xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2019)

76 Thạc sĩ

Nghiên cứu dầm bê tông cốt thép chịu uốn kết hợp 

với vữa cường độ cao và cốt sợi thép ở thớ chịu 

kéo 

Võ Thanh Quân TS. Nguyễn Đình Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2019)

77 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá mức độ ăn mòn do hiện tượng 

Cacbonat hóa bê tông trong công trình hầm sông 

Sài Gòn 

Lò Thanh Tuấn TS. Nguyễn Tuấn Anh
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

78 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá phương án tổ chức giao thông 

bằng cầu vượt chữ N tại nút giao Phạm Văn Đồng - 

Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn 

Trương Quốc Tuấn TS. Trịnh Văn Chính
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)
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79 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá quy hoạch giao thông gắn với 

quy hoạch sử dụng đất dự án lấn biển Thành phố 

Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 

Hồng Thị Phương 

Hiền 
TS. Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2019)

80 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá quy hoạch mạng lưới đường 

bộ khu đô thị mới Phú Mỹ Luận văn Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông

Nguyễn Ngọc Nhân TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

81 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá quy hoạch phố đi bộ tác động 

đến giao thông khu vực trung tâm thành phố Bà 

Rịa 

Nguyễn Thành Duy TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Quy hoạch giao thông 

(2019)

82 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá tác động giao thông của việc 

xây dựng dự án chung cư thương mại Thái Dương 

tại Phường 3, Thành phố Vũng Tàu 

Nghiêm Viết Hùng TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2019)

83 Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu việc bắt 

giữ tàu biển của chủ tàu Việt Nam 
Nguyễn Quốc Thăng  PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

84 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 

giám sát thi công các công trình giao thông đường 

bộ trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Lê Văn Tâm  PGS.TS Trần Quang Phú

Luận văn kỹ thuật Xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2019)

85 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý hệ thống cầu trên quốc lộ và đường tỉnh 

thuộc tỉnh Bến Tre 

Lê Đông Hồ TS. Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2019)

86 Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất kết cấu móng mố, trụ cho cầu 

giao thông nông thôn khu vực tỉnh Sóc Trăng 
Trương Công Tài TS. Lê Bá Khánh

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

87 Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất quy trình quản lý, khai thác và 

bảo trì cáp nhịp dây văng cầu Phú Mỹ 
Nguyễn Hồng Quang TS. Lê Mạnh Tường

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

88 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất tuyến giao thông công cộng 

hành khách khối lượng lớn trên hành lang Rạch Giá 

- Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang 

Huỳnh Minh Tân 
TS. Trịnh Văn Chính, TS. Bùi 

Thị Thùy Duyên

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2019)

89 Thạc sĩ
Nghiên cứu điển hình hóa lắp ghép kết cấu trụ tháp 

cho cầu dây văng giao thông nông thôn 
Nguyễn Tân Thắng TS. Vũ Hồng Nghiệp

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

90 Thạc sĩ
Nghiên cứu giải pháp cọc xi măng đất nâng cao ổn 

định nền đê biển Vĩnh Châu - Sóc Trăng 
Huỳnh Văn Dề TS. Bùi Thị Thùy Duyên

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2019)
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91 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp để hạn chế tác động của nước 

biển dâng do biến đổi khí hậu đối với công trình 

cầu trên tuyến sông Vàm Cỏ Tây

Châu Thanh Phong TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2019)

92 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác 

đội tàu hàng rời của công ty cổ phần Viet Cement 

Terminal 

Tống Văn Ánh TS. Lê Văn Ty
Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

93 Thạc sĩ

Nghiên cứu Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

tài liệu trên đội tàu biển hoạt động tuyến vận tải nội 

địa của Việt Nam

Nguyễn Thị Thoa
 PGS.TS Nguyễn Xuân 

Phương

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

94 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý, khai thác vận tải thủy nội địa tại công ty cổ 

phần vận tải thủy Tân Cảng Luận văn Khoa học 

hàng hải

Đỗ Đăng Tú
 PGS.TS Nguyễn Xuân 

Phương
(2019)

95 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường an toàn tại 

các cảng đường thủy nội địa tiếp nhận tàu biển, 

phương tiện thủy nước ngoài trong khu vực quản lý 

của cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III 

Nguyễn Thị Lan 

Hương

TS. Nguyễn Phước Quý 

Phong

Luận văn Khoa học hàng hải 

(2019)

96 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp phát triển mạng lưới giao 

thông đường bộ trên địa bàn huyện Tân Hiệp gắn 

với ứng phó biến đổi khí hậu 

Lê Minh Đức
TS. Trịnh Văn Chính, TS. 

Vương Tấn Đức

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2019)

97 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp phát triển thư viện của Tổng 

công ty Tân Cảng Sài Gòn thành Trung tâm Thông 

tin – Thư viện 

Thân Thị Lệ Quyên
 PGS.TS Nguyễn Xuân 

Phương

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

98 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp xử lý điểm đen cầu Ông 

Hạnh nằm trong đoạn đường cong từ Km 1737 đến 

Km 1738+00, Quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận 

Huỳnh Ngọc Thanh TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

99 Thạc sĩ

Nghiên cứu giảp pháp tích hợp giao thông cho 

tuyến buýt sông thành phố Hồ Chí Minh tại bến tàu 

Bình An 

Nguyễn Văn Tình TS. Trịnh Văn Chính
Luận văn Quy hoạch giao thông 

(2019)
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100 Thạc sĩ

Nghiên cứu hệ thống giao thông Thành phố Rạch 

Giá, Tỉnh Kiên Giang theo định hướng phát triển 

bền vững

Lê Văn Thước TS. Trịnh Văn Chính
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

101 Thạc sĩ

Nghiên cứu hiện tượng nứt mặt đường bê tông xi 

măng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và đề xuất biện 

pháp sửa chữa 

Lê Minh Thịnh TS. Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

102 Thạc sĩ

Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới giao 

thông công cộng bằng xe buýt đô thị Bàu Bàng và 

khu vực lân cận 

Trần Thanh Hải TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

103 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp thiết kế cầu vượt 

thép trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Trường 

hợp áp dụng cầu vượt thép tại nút giao thông Đinh 

Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh 

Nguyễn Kinh Luân  PGS.TS Trần Quang Phú
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2019)

104 Thạc sĩ

Nghiên cứu nâng cao công tác quản lý và thực hiện 

nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – 

Vũng Tàu 

Nguyễn Quất Sữ 
TS. Nguyễn Phước Quý 

Phong

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

105 Thạc sĩ

Nghiên cứu nâng cao kỹ thuật khi điều động tàu có 

trọng tải 10.000 tấn vào luồng Vũng Tàu – Sông 

Dinh an toàn 

Nguyễn Quyết Thắng TS. Đinh Gia Huy
Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

106 Thạc sĩ

Nghiên cứu nâng cao tính hiệu quả quản lý vận 

hành sà lan công trình nhà ở POS 1 hỗ trợ thi công 

các công trình dầu khí biển 

Mai Vương Đông 

Trung 

TS. Nguyễn Phước Quý 

Phong

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

107 Thạc sĩ

Nghiên cứu nguy cơ xói lở móng mố, trụ cầu trên 

lưu vực sông Ba tỉnh Gia Lai do tác động của sự 

suy giảm tầng phủ rừng trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu 

Đoàn Hữu Dũng TS. Phan Quốc Bảo
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

108 Thạc sĩ
Nghiên cứu nhận dạng âm thanh và phát triển hệ 

thống hỗ trợ phát triển âm Tiếng Nhật 
Hồ Văn Quí TS. Nguyễn Lương Anh Tuấn

Luận văn Khoa học máy tính 

(2019)

109 Thạc sĩ
Nghiên cứu phân hạng các dạng hư hỏng xuống cấp 

của các kết cấu công trình cầu
Trần Hoàng Hải TS. Vũ Hồng Nghiệp

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)
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110 Thạc sĩ
Nghiên cứu phát triển chất lượng nguồn nhân lực 

cho hệ thống VTS luồng Sài Gòn – Vũng Tàu 

Nguyễn Đức Nguyên 

Dũng 
 PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

111 Thạc sĩ

Nghiên cứu phát triển và khai thác nguồn lực thông 

tin ngành đi biển tại Trường Đại học Giao thông 

vận tải Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Khoán 
 PGS.TS Nguyễn Xuân 

Phương

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

112 Thạc sĩ

Nghiên cứu phương pháp tính toán sức chịu tải cọc 

khoan nhồi ngàm trong đá tại tác công trình cầu 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Dương Phú Thịnh TS. Phan Quốc Bảo
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

113 Thạc sĩ
Nghiên cứu quy hoạch các tuyến xe buýt phục vụ 

khách du lịch trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu 
Trần Danh Tiến TS. Vũ Anh Tuấn

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

114 Thạc sĩ

Nghiên cứu quy hoạch điều chỉnh các nút giao 

thông trên tuyến đường vành đai Nguyễn An Ninh - 

Thành phố Vũng Tàu 

Nguyễn Thị Tường 

Linh

TS. Trịnh Văn Chính, 

TS. Phạm Ngọc Thạch

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2019)

115 Thạc sĩ
Nghiên cứu quy hoạch tuyến giao thông công cộng 

Long Xuyên - Vàm Cống 
Trần Quốc Khánh TS. Vương Tấn Đức

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2019)

116 Thạc sĩ
Nghiên cứu rủi ro đến công trình giao thông đường 

bộ tỉnh Kiên Giang dưới tác động biến đổi khí hậu 
Bành Thiên Ân  PGS.TS Phạm Thị Anh

Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2019)

117 Thạc sĩ
Nghiên cứu sử dụng cát giồng để chế tạo bê tông 

đầm lăn trong công trình xây dựng giao thông
Mai Khải Quân  PGS.TS Phạm Hữu Hanh

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

118 Thạc sĩ

Nghiên cứu sử dụng phụ gia Tafpack-Premium 

(TPP) để cải thiện khả năng lún vệt bánh xe của 

hỗn hợp bê tông nhựa 

Võ Trung Vinh Phong TS. Nguyễn Văn Long

Luận văn kỹ thuật Xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2019)

119 Thạc sĩ

Nghiên cứu sử dụng tro trấu trong bê tông xi măng 

làm đường giao thông Luận văn Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Phạm Hữu Hà TS. Nguyễn Văn Long
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

120 Thạc sĩ

Nghiên cứu sử dụng vật liệu có khả năng tự lành 

vết nứt cho kết cấu công trình hầm tại khu vực Tây 

Nguyên

Phạm Anh Trung TS. Vũ Việt Hưng
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

121 Thạc sĩ
Nghiên cứu sửa chữa bản mặt cầu bằng cốt thép 

thường và bê tông tự đầm
Nguyễn Văn Tám TS. Nguyễn Đình Hùng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)
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122 Thạc sĩ
Nghiên cứu sức chịu tải của cọc dưới điều kiện địa 

chất Tây Nam Bộ 
Diệp Kỉnh Toàn  PGS.TS Nguyễn Thành Đạt

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

123 Thạc sĩ
Nghiên cứu thiết kế định hình cầu GTNT trên thị 

xã Gò Công, Tiền Giang 
Lê Đình An TS. Mai Lựu

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2019)

124 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế máy lạnh hấp thụ 1 cấp có hồi 

nhiệt giữa lỏng và hơi môi chất tận dụng nhiệt thải 

từ nước ngưng tụ sau lưu hóa lớp ô tô 

Phan Hoàng Phong  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2019)

125 Thạc sĩ
Nghiên cứu thuật toán mờ điều khiển hệ thống tay 

máy mềm dẻo
Nguyễn Phương Mẫu TS. Nguyễn Hữu Chân Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2019)

126 Thạc sĩ
Nghiên cứu thực nghiệm sự tương tác giữa cọc và 

đất nền 
Trịnh Văn Duy  PGS.TS Nguyễn Thành Đạt

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

127 Thạc sĩ

Nghiên cứu thực trạng và nâng cao phương án phối 

hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải tuyến vận tải hành 

khách từ bờ ra đảo khu vực Phan Thiết – Phú Quý

Phạm Quang Hưng  PGS.TS Trần Văn Lượng
Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

128 Thạc sĩ

Nghiên cứu tính toán mô phỏng tác động của hiệu 

ứng "Wander Effect" đến hằn vệt bánh xe mặt 

đường bê tông nhựa 

Phan Thanh Bình
TS. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, 

TS. Trần Thiện Lưu

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

129 Thạc sĩ

Nghiên cứu tính toán ổn định đê trên nền đất yếu ở 

Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng và đề ra giải pháp giao 

cường

Dương Chí Hiếu  PGS.TS Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2019)

130 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng BIM ở giai đoạn thiết kế các 

dự án hạ tầng kỹ thuật
Phan Trọng Anh TS. Đặng Thị Trang

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

131 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa cho 

chuyền treo may công nghiệp
Lâm Xuân Hưởng

TS. Trần Ngọc Huy, TS. Ngô 

Mạnh Dũng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2019)

132 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp cọc PCC (Cọc ống 

đường kính lớn bằng bê tông, đổ tại chỗ) để gia cố 

nền đất yếu của đường cao tốc

Nguyễn Mạnh Hùng TS. Phạm Ngọc Thạch
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

133 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kết hợp cọc đất xi 

măng và cừ thép để giữ ổn định thành hố đào sâu 

cho dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ 

Chí Minh

Nguyễn Đức Anh  PGS.TS Nguyễn Thành Đạt

Luận văn Kỹ thuật xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2019)
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134 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kiểm tra không phá 

hủy để đánh giá tình trạng thấm công trình hầm 

sông Sài Gòn 

Trương Quốc Huy TS. Nguyễn Tuấn Anh
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

135 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm HDM cho công 

tác quản lý và bảo trì tuyến tỉnh lộ 843 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Vĩnh Thuận  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Kỹ thuật xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2019)

136 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp AHP để đánh 

giá dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết 

nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Trần Thiện Chí  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Kỹ thuật xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2019)

137 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng xử của cọc trong nền đất dốc dọc 

sông Tiền Giang chịu tải trọng ngang 
Đinh Thanh Hóa TS. Bùi Thị Thùy Duyên

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2019)

138 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng xử phi tuyến mối nối khô dầm bê 

tông phân đoạn đức sẵn 
Nguyễn Việt Thiền TS. Mai Lựu

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

139 Thạc sĩ
Nghiên cứu và áp dụng hệ thống quản lý an toàn 

cho đội tài lai dắt 
Phan Hoàng Dương  PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

140 Thạc sĩ
Nghiên cứu và cải tiến phương pháp hỗ trợ quản lý 

website an toàn 
Lê Huỳnh Long TS. Vũ Đức Thịnh

Luận văn Khoa học máy tính 

(2019)

141 Thạc sĩ
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Blockchain xây 

dựng hệ sinh thái nông nghiệp
Huỳnh Thanh Sơn TS. Nguyễn Lương Anh Tuấn

Luận văn Khoa học máy tính 

(2019)

142 Thạc sĩ

Nghiên cứu xác định cơ chế phá hoại và biến dạng 

khối đất trước gương hầm tuyến metro số 1, Bến 

Thành - Suối Tiên, TP.HCM 

Trần Văn Dung TS. Nguyễn Anh Tuấn
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

143 Thạc sĩ

Nghiên cứu xác định và đề xuất giải pháp khắc 

phục tai nạn giao thông tại một số vị trí nút giao 

cầu vượt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn Thanh TS. Trịnh Văn Chính
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

144 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng 

đáp ứng của hệ thống giao thông đường bộ ở Kiên 

Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Trần Minh Luân  PGS.TS Phạm Thị Anh
Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2019)

145 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tài chính cho công 

tác duy tu bảo dưỡng công trình cầu trên các tuyến 

đường Tỉnh thuộc địa bàn Sóc Trăng 

Thạch Minh Hoài  PGS.TS Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

Page 15



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

146 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng mạng Neuron nhân tạo dự 

báo ổn định mái dốc bờ sông khu vực huyện Nhà 

Bè - Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Thanh 

Nga
TS. Bùi Thị Thùy Duyên

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2019)

147 Thạc sĩ
Nghiên cứu, ứng dụng thuật toán dẫn đường và 

điều khiển cho vũ khí hàng không chống tàu ngầm
Nguyễn Văn Đức  PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2019)

148 Thạc sĩ
Ổn định điện áp BUS DC cho mạch lọc tích cực lai 

ghép dạng song song 
Vũ Trường Giang TS. Châu Minh Thuyên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2019)

149 Thạc sĩ

Phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến P-

Delta đến kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động 

đất 

Hoàng Thế Hanh TS. Phạm Tiến Cường
Luận văn Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (2019)

150 Thạc sĩ
Phân tích độ bền ụ nổi vỏ thép theo phương pháp 

trực tiếp
Nguyễn Việt Cường TS. Đỗ Hùng Chiến

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2019)

151 Thạc sĩ Phân tích lực thủy động vỏ tàu chịu tải trọng sóng Huỳnh Thanh Bình TS. Đỗ Hùng Chiến
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2019)

152 Thạc sĩ
Phân tích ứng xử cắt của dầm bê tông cường độ 

siêu cao gia cường cốt sợi có và không có cốt đai 
Hồ Hữu Tưởng TS. Trần Ngọc Thanh

Luận văn Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (2019)

153 Thạc sĩ

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe 

taxi trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu đến năm 

2025 và định hướng đến 2030 

Hồ Thị Quỳnh Châu TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2019)

154 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống phát hiện mặt người dùng kít 

nhúng Rasperry BB 3+ 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2019)

155 Thạc sĩ
Thực trạng ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam 

và các giải pháp khắc phục
Võ Quang Tiến

TS. Nguyễn Phước Quý 

Phong

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

156 Thạc sĩ

Thực trạng về tình hình tai nạn lao động tại cảng 

container và các biện pháp nâng cao hiệu quả trong 

quản lý an toàn

Lê Minh Hùng TS. Lê Văn Ty
Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

157 Thạc sĩ

Tính toán độ vòng dầm cầu đúc hẫng trong giai 

đoạn thi công có kể đến co ngót từ biến theo tiêu 

chuẩn AASHTO LRFD tái bản năm 2007 

Phạm Ngọc Thái TS. Nguyễn Đình Hùng
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2019)

158 Thạc sĩ

Tính toán kết cấu móng bè - cọc theo mô hình hệ 

số nền, ứng dụng cho công trình đường dẫn vào cầu 

trên nền đất yếu 

Nguyễn Thanh Phong TS. Phan Quốc Bảo
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2019)
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159 Thạc sĩ
Tính toán, mô phỏng lực tác dụng của sóng lên tàu 

đang buộc tại phao
Đoàn Công Đức  PGS.TS Phan Văn Quân

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2019)

160 Thạc sĩ
Ứng dụng Ontology mờ xây dựng hệ thống mô 

phỏng xử lý các tình huống hỗ trợ lái xe an toàn 
Nguyễn Thái Sơn

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương, TS. Trần Thiên 

Thanh

Luận văn Khoa học máy tính 

(2019)

161 Thạc sĩ
Xác định các thông số động học của dầm cầu bằng 

phương pháp đo dao động ngẫu nhiên 
Nguyễn Việt Hùng TS. Mai Lựu

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

162 Thạc sĩ
Xây dựng chương trình huấn luyện nhận thức an 

ninh cho nhân viên bến cảng tại Tân Cảng Sài Gòn 
Phạm Thanh Hải  PGS.TS Phạm Kỳ Quang

Luận văn Quản lý hàng hải 

(2019)

163 Thạc sĩ
Xây dựng hệ thống nhận dạng cảm xúc sinh viên 

hỗ trợ việc đánh giá giảng dạy 
Nguyễn Hữu Hiệp TS. Nguyễn Lương Anh Tuấn

Luận văn Khoa học máy tính 

(2019)

164 Thạc sĩ
Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm thông minh cho 

các môn học theo mô hình CDIO 
Huỳnh Văn Kiệt

TS. Tô Bá Lâm, TS. Trần 

Thiên Thanh

Luận văn Khoa học máy tính 

(2019)

165 Thạc sĩ

Xây dựng hướng dẫn chi tiết lập kế hoạch quản lý 

hoạt động xếp dỡ hàng hóa cho cần trục tự hành tại 

công ty cảng dịch vụ dầu khí 

Hồ Xuân Hoàn TS. Lê Phúc Hòa
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2019)

166 Thạc sĩ

Xây dựng mô hình khai phá dữ liệu và phát triển hệ 

thống hỗ trợ sinh viên ra quyết định đăng ký môn 

học 

Trần Thị Yến
TS. Tô Bá Lâm, TS. Trần 

Thiên Thanh

Luận văn Khoa học máy tính 

(2019)

167 Thạc sĩ

Xây dựng quy trình quản lý vận hành khai thác 

công trình cầu giao thông nông thôn trên tuyến 

huyện Tỉnh Gia Lai 

KPĂ Hoàng Như Ý  PGS.TS Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2019)

168 Thạc sĩ

An toàn giao thông cho hệ thống đường giao thông 

nông thôn nghiên cứu trường hợp ở huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định 

Lê Như Khư TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2018)

169 Thạc sĩ

Điều khiển cân bằng ổn định hệ thống Pendubot sử 

dụng bộ điều khiển trượt được tối ưu bằng giải 

thuật di truyền

Trần Hữu Phong  PGS.TS Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

170 Thạc sĩ
Điều khiển cánh tay robot song song sử dụng mạng 

Neuron trong không gian làm việc tọa độ Descartes
Lê Minh Thanh TS. Ngô Thanh Quyền

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)
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171 Thạc sĩ
Điều khiển cộng hưởng cho mạch lọc tích hợp lai 

ghép dạng song song
Huỳnh Quốc Thắng TS. Châu Minh Thuyên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

172 Thạc sĩ
Điều khiển thích nghi ổn định viên bi sắt trong từ 

trường
Phạm Minh Nhựt TS. Nguyễn Hữu Chân Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

173 Thạc sĩ
Điều khiển thông minh động cơ đồng bộ nam châm 

vĩnh cửu
Nguyễn Trọng Diên TS. Phạm Công Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

174 Thạc sĩ

Dự báo sự gia tăng sức chống cắt không thoát nước 

của sét mềm theo độ sâu và thời gian tuyến đường 

dọc kè song Bảo Định 

Trương Văn Tính  PGS.TS Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

175 Thạc sĩ

Giải pháp đảm bảo chất lượng thi công lớp mặt 

đường bộ sử dụng bê tông nhựa Polime - Nghiên 

cứu trường hợp cho đường tránh thành phố Hà 

Tĩnh

Trần Công Biên TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2018)

176 Thạc sĩ
Giải pháp giải tỏa ùn tắc giao thông đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh đoạn Hàng Xanh - Cầu Bình Triệu 
Nguyễn Bảo Toàn TS. Trịnh Văn Chính

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

177 Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao chất lượng tư vấn giám sát tại 

phân viện Khoa học công nghệ GTVT phía Nam 
Phạm Tiến Dũng TS. Trần Quang Phú

Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2018)

178 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị xếp 

dỡ tại Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí 

giai đoạn 2018 – 2020

Nguyễn Văn Dần TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và Quản lý vận 

tải (2018)

179 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công 

xây dựng công trình thủy - áp dụng cho công trình 

sông Tiền Phường 2 Thành phố Mỹ Tho 

Võ Tấn Phát  PGS.TS Bùi Ngọc Toàn
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

180 Thạc sĩ
Kiểm soát lực căng dây trong thi công cầu Cao 

Lãnh 
Đỗ Đăng Khoa TS. Nguyễn Tiến Thủy

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

181 Thạc sĩ

Mô phòng bằng phần mềm KIVA sự thay đổi quá 

trình công tác của động cơ Diesel AVL 5402 khi 

chuyển đổi nhiên liệu từ D.O sang Biodiesel 

Lưu Việt Hùng TS. Phan Văn Quân
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

182 Thạc sĩ

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần TM – DV 

Conatiner lạnh Tân Cảng đến năm 2020 

Đinh Quang Tú TS. Lê Văn Hinh
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2018)
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183 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ và vận 

tải biển Vũng Tàu đến năm 2020 

Mai Ngọc Quý TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2018)

184 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của công ty TNHH Một thành viên Cảng 

Vũng Rô 

Hồ Lê Nhật TS. Lý Bách Chấn
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2018)

185 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị 

nhân sự của công ty cổ phần vận tải biển Tân Cảng 

(Tan cang shipping) đến năm 2020

Lương Diệu Nga TS. Lê Phúc Hòa
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2018)

186 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị 

tài chính của công ty cổ phần đại lý giao nhận vận 

tải xếp dỡ Tân cảng đến năm 2025 

Bùi Duy Thành TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2018)

187 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác 

đội tàu vận tải thủy của Cục Hậu cần Quân đoàn 4 

đến năm 2020 

Nguyễn Minh Đức TS. Nguyễn Văn Hinh
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2018)

188 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn của công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần 

đến năm 2025 

Đỗ Thi Thu Lê TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2018)

189 Thạc sĩ

Một số giải pháp phát triển, kết nối, nâng cao hiệu 

quả quản lý, khai thác hệ thống cầu đường huyện 

Kế sách, Tỉnh Sóc Trăng

Trần Quốc Thái  PGS.TS Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

190 Thạc sĩ

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành 

Giao thông vận tải của Trường Cao đẳng nghề Giao 

thông vận tải Trung Ương III 

Nguyễn Văn Dương TS. Lê Văn Trọng
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2018)

191 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của ăn mòn cáp dự ứng lực 

trong giai đoạn khai thác đến khả năng chịu tải của 

dầm hộp cầu Ninh Chữ tỉnh Ninh Thuận 

Trần Gia Bảo Luân TS. Nguyễn Danh Thắng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

192 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của Cát Giồng và Tro Bay 

tính đến cơ lý của bê tông cho giao thông nông 

thôn tỉnh Sóc Trăng Luận văn Kỹ thuật xây dựng 

cầu hầm

Trịnh Tuấn Cẩu TS. Nguyễn Đình Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)
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193 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài bảo vệ cốt 

thép bằng vữa cường độ cao đến khả năng chịu lực 

của dầm Bê tông cốt thép thường

Dương Minh Quang TS. Nguyễn Đình Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

194 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng muội Silic 

đến cường độ chịu nén và độ thấm Clo của vữa 

cường độ cao 

Đoàn Hồng Lộc TS. Nguyễn Đình Hùng
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2018)

195 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách dây treo 

đến sự phân bố nội lực và chuyển vị trong cầu treo 

dây võng 3 nhịp

Trần Minh Quân  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

196 Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ cốt sợi thép và sợi 

nhựa Polypropilen trong bê tông cốt sợi hỗn hợp 
Trần Văn Dũng TS. Phùng Mạnh Tiến

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2018)

197 Thạc sĩ
Nghiên cứu áp dụng TOD trên tuyến Metro số 6 

trường hợp ga Phú Lâm 
Lê Bá Thảo TS. Trịnh Văn Chính

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

198 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp tang cường ổn định tuyến 

đê biển đắp bằng vật liệu địa phương ở vùng biển 

tây – Cà Mau 

Phạm Văn Hòa TS. Bùi Thị Thùy Duyên
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

199 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông để 

nâng cao hiệu quả giao thông tại khu vực vòng 

xoay khu công nghiệp Đông Xuyên Thành phố 

Vũng Tàu 

Hồ Viết Ruynh TS. Đoàn Trung Kiên
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

200 Thạc sĩ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến độ võng 

trong quá trình thi công cầu bê tông cốt thép theo 

công nghệ đúc hẫng cân bằng

Lê Hoàng Gia TS. Nguyễn Quốc Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

201 Thạc sĩ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dạng mặt 

trượt của mái dốc dự án xây dựng công trình kè 

chống sạt lở kênh 28, Cái Bè – Tiền Giang 

Nguyễn Văn Công PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cận
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

202 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải thiện điều kiện vận hành giao thông 

nút ngã tư Tân Phong thành phố Biện Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Dương Quang Lâm TS. Nguyễn Hữu Huy (2018)
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203 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải thiện giao thông và nâng cao an 

toàn ngã 3 Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Dương Quang Tấn 
TS. Nguyễn Tường Long 

vàTS. Nguyễn Hữu Huy

Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông 

(2018)

204 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải thiện giao thông và nâng cao an 

toàn nút giao ngã tư Vũng Tàu, thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Từ Thành Nam TS. Nguyễn Hữu Huy

Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông 

(2018)

205 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải thiện hệ thống giao thông phục vụ 

công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành 

phố Vũng Tàu 

Hoàng Trung Kiên  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

206 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải thiện lưu thông và nâng cao an toàn 

mạng lưới đường tỉnh - Trường hợp nghiên cứu 

đường tỉnh 796, đoạn qua Huyện Thống Nhất, Tỉnh 

Đồng Nai 

Phạm Văn Dũng TS. Nguyễn Hữu Huy
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

207 Thạc sĩ

Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng 

cốt liệu thô địa phương lân cận để sử dụng cho các 

công trình cầu hầm trên địa bàn Tỉnh Long An 

Hồ Minh Trí  PGS.TS Phạm Hữu Hanh
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

208 Thạc sĩ
Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển ổn định tốc độ 

động cơ đốt trong giao tiếp bằng máy tính 
Cao Viết Thắng TS. Trần Văn Trung

Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2018)

209 Thạc sĩ

Nghiên cứu chế tạo và sản xuất bê tông nhựa tái 

chế nóng tại trạm trộn theo công nghệ truyền nhiệt 

gián tiếp với hàm lượng RAP lên đến 40% sử dụng 

phụ gia DRM - V2 

Trương Công Lực TS. Võ Đại Tú
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2018)

210 Thạc sĩ

Nghiên cứu chi tiết chế tạo máy làm sạch dầu bôi 

trơn di động cho động cơ diesel lai máy phát trên 

tàu thủy 

Phí Hồng Mạnh TS. Lê Văn Vang
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

211 Thạc sĩ

Nghiên cứu cơ chế phá hoại và đề xuất giải pháp 

khắc phục sạt lở đầu cồn Tân Phong, Cai Lậy, Tiền 

Giang 

Trần Minh Đức TS. Bùi Thị Thùy Duyên
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

212 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá các tính chất cơ bản của hỗn 

hợp bê tông nhựa nóng sử dụng bột cao su tái chế 

theo phương pháp trộn khô 

Trần Ngọc Vũ TS. Nguyễn Mạnh Tuấn
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)
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213 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đường 

cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 

giai đoạn khai thác

Nguyễn Cao Lương  PGS.TS Trần Quang Phú
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

214 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá phương án xây dựng cầu vượt 

và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức giao thông 

tại nút giao Ngã 6 Gò Vấp 

Phan Thành Tâm TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

215 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá tổ chức giao thông tại nút 

giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ 

khi tuyến Monorail số 2 đi vào khai thác

Lê Quang Tăng TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

216 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý hư 

hỏng kết cấu dầm cầu bê tông cốt thép trên địa bàn 

thành phố Phan rang - Tháp chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận 

Ngô Ngọc Lĩnh TS. Mai Lựu
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

217 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá và hoàn thiện mạng lưới giao 

thông khu vực huyện Bàu Bàn đến năm 2020 tầm 

nhìn 2025 

Phan Quốc Tuấn TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

218 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất biện pháp mở rộng kết cấu mặt 

cầu bê tông trên địa bàn thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền 

Giang

Huỳnh Thanh Mộng TS. Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

219 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp chống sạt lở bằng cừ 

nhựa cho công trình ngăn triều rạch Cầu Sập, 

Huyện Củ Chi 

Nguyễn Ngọc Thành TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

220 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm ùn tắc và tai 

nạn giao thông tại nút giao phủ hà, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm bằng mô hình mô phỏng giao 

thông VISSIM

Nguyễn Xuân Kỳ  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

221 Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm định, thử tải cầu 

giao thông nông thôn trên đại bàn Tỉnh Sóc Trăng 
Hứa Phước Hoàng TS. Vũ Hồng Nghiệp

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

222 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất tỷ lệ phát sinh chuyến đi cho 

một số loại hình dự án xây dựng dân dụng trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Võ Thanh Tuấn TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)
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223 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất xây dựng các tiêu chí đánh giá 

chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh 

Đoàn Xuân Bích  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

224 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công 

công trình tại cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Trường hợp đường cất hạ cánh 

Trần Thái Bình TS. Trần Quang Phú
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

225 Thạc sĩ
Nghiên cứu giải pháp khai thác hiệu quả tuabin khí 

M15E lắp trên tàu Hải quân 
Trần Văn Chiến TS. Lê Văn Vang

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

226 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp lên phương thức cho tuyến 

đường sắt nhẹ ven sông Cái, Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thanh Đạm TS. Trịnh Văn Chính
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

227 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng liêu kết 

của tấm CFRP với bề mặt bê tông khi tăng cường 

dầm bê tông cốt thép 

Hà Đắc Minh Khiết TS. Nguyễn Quốc Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

228 Thạc sĩ
Nghiên cứu giải pháp sử dụng cống hở điều tiết 

nước trên kênh số 10 Thành phố Châu Đốc 
Huỳnh Xuân Hoài TS. Vũ Văn Nghi

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

229 Thạc sĩ
Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông dự án cầu 

vượt Tân Sơn Nhất trong giai đoạn khai thác 
Lê Tiến Liêm TS. Lê Mạnh Tường

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2018)

230 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp xử lý mối hàn giữa thép 

Cacbon và thép hợp kim phục vụ trong ngành công 

nghiệp tàu thủy tại Việt Nam 

Nguyễn Huy Tùng TS. Hoàng Anh Tuấn
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

231 Thạc sĩ

Nghiên cứu hệ thống quan trắc lắp đặt cho kết cấu 

cầu dây văng và ứng dụng cho cầu Cần Giờ tại TP. 

Hồ Chí Minh 

Bùi Thanh Bảo  PGS.TS Lê Thị Bích Thủy
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

232 Thạc sĩ

Nghiên cứu hiện trạng sạt lở bờ sông Cái Côn tỉnh 

Sóc Trăng, phân tích nguyên nhân và đề xuất các 

giải pháp phòng tránh 

Lâm Quang Thái  PGS.TS Đỗ Minh Toàn
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

233 Thạc sĩ
Nghiên cứu hoán cải hệ thống điều khiển cơ cấu 

xếp dây cáp tời kéo chính trên tàu Seameadow 08 
Huỳnh Xuân Vui TS. Bùi Hồng Dương

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)
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234 Thạc sĩ

Nghiên cứu hoạt động và xây dựng một mô hình 

Simulink cho hệ thống truyền động thủy lực tới neo 

công nghệ tàu Côn Sơn

Hoàng Văn Kha TS. Bùi Hồng Dương
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

235 Thạc sĩ

Nghiên cứu khả năng kháng uốn của dầm bê tông 

cốt thép thường được tăng cường bằng cốt thép 

thường và vữa cường độ cao 

Trần Quốc Nghi TS. Nguyễn Đình Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

236 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý và thiết kế 

xử lý nền đất yếu cho tuyến đê bao Thị Trấn Trần 

Đề, Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

La Dần 
NGƯT. PGS.TS Đỗ Minh 

Toàn

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

237 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp và thiết kế xử lý nền 

đất yếu đoạn từ KM 5+000 – KM 18+000 thuộc 

tuyến đường vào cảng Long An 

Nguyễn Thành Ngoãn  PGS.TS Đỗ Minh Toàn
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

238 Thạc sĩ
Nghiên cứu luận cứ nâng cao hiệu quả đầu tư phát 

triển giao thông nông thôn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Trần Đức Thắng TS. Đoàn Trung Kiên

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

239 Thạc sĩ

Nghiên cứu mô hình CUBE để đánh giá mức độ ưu 

tiên đầu tư các công trình cầu, đường, nút giao 

thông trọng yếu trên địa bàn Quận 2 

Nguyễn Quang Hiệp  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

240 Thạc sĩ

Nghiên cứu nâng cao chất lượng áo trục tàu thủy 

chế tạo từ hợp kim đồng bằng công nghệ hợp kim 

hóa và xử lý nhiệt 

Phạm Nguyễn Trọng 

Nguyên 
TS. Nguyễn Dương Nam

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2018)

241 Thạc sĩ
Nghiên cứu nâng cao tính năng động lực học xe lăn 

điện ba bánh cho người khuyết tật 
Nguyễn Hoàng Hận  PGS.TS Nguyễn Hữu Hường

Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2018)

242 Thạc sĩ

Nghiên cứu nguyên nhân mất ổn định và đề xuất 

giải pháp chống sạt lở khu vực kè Nhơn Mỹ, Huyện 

Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng 

Phạm Quốc Hùng TS. Nguyễn Khánh Lân
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

243 Thạc sĩ

Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế sạt lở và lựa chọn 

giải pháp chống sạt lở đê ngăn sông dân cư Huyện 

Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

Tiền Thanh Phúc  PGS.TS Nguyễn Viết Thanh
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

244 Thạc sĩ

Nghiên cứu ổn định kè bờ sông Maspero đoạn từ 

cầu 30/4 đến cầu quay trong điều kiện thủy triều tại 

Thành phố Sóc Trăng 

Nguyễn Hùng Mạnh TS. Nguyễn Công Thành
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)
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245 Thạc sĩ

Nghiên cứu ổn định mái dốc bằng cọc xi măng đất 

trong xây dựng và khai thác tuyến Metro số 1 (Bến 

Thành - Suối Tiên) TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Hoa TS. Nguyễn Khánh Lân
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

246 Thạc sĩ

Nghiên cứu phát triển bền vững giao thông đô thị 

Vũng Tàu, Bà Rịa và Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Nguyễn Đỗ Hải 

Thuận 
TS. Trịnh Văn Chính

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

247 Thạc sĩ
Nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt nhẹ (LRT) 

Ô Môn - Cái Cui trên địa bàn Thành phố Cần Thơ 
Hồ Văn Lời TS. Trịnh Văn Chính

Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

248 Thạc sĩ

Nghiên cứu phát triển tuyến vận tải hành khách 

công cộng bằng đường thủy trên địa bàn TP. HCM 

theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

Lê Trần Chí TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

249 Thạc sĩ

Nghiên cứu quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông 

khu đô thị Waterfront (Huyện Long Thành - Tỉnh 

Đồng Nai) 

Nguyễn Linh TS. Vũ Thế Sơn
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2018)

250 Thạc sĩ
Nghiên cứu quy hoạch nút giao thông ngã tư An 

Sương có xét tác động yếu tố người bộ hành
Nguyễn Chí Thiện  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

251 Thạc sĩ
Nghiên cứu quy hoạch theo từng giai đoạn cho nút 

giao thông An Sương 
Hoàng Bá Trường  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

252 Thạc sĩ
Nghiên cứu rủi ro về ăn mòn, phá hủy bê tông cầu 

cảng trong quá trình khai thác cảng sông Sóc Trăng
Nguyễn Thu Thảo TS. Lê Mạnh Tường

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

253 Thạc sĩ

Nghiên cứu sử dụng đất gia cố XI măng và tro bay 

làm móng mặt đường ô tô trên địa bàn Quận 9 - TP 

HCM. 

Phan Hùng Sơn TS. Nguyễn Phước Minh
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2018)

254 Thạc sĩ

Nghiên cứu sử dụng nguồn xỉ than của nhà máy 

nhiệt điện Duyên Hải để ché tạo bê tông cho công 

trình giao thông nông thôn và thực nghiệm hiện 

trường 

Phạm Văn Sự  PGS.TS Vũ Hữu Hải
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)
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255 Thạc sĩ

Nghiên cứu sự liên quan của độ hao mòn cơ học 

các chi tiết đối với sự rung động của động cơ - 

Thiết kế chế tạo bộ đo rung động để dùng chẩn 

đoán các hư hỏng cơ khí của động cơ 

Đoàn Xuân Lập TS. Trần Văn Trung
Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2018)

256 Thạc sĩ

Nghiên cứu sự thay đổi các thông số công tác của 

động cơ Mitsubishi 6UEC37LA lắp trên tàu Apollo 

Pacific khi thay đổi bước chân vịt 

Đặng Nguyên Đăng TS. Lê Văn Vang
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2018)

257 Thạc sĩ

Nghiên cứu sức bền chung của tàu hàng rời cỡ 

3000 tấn cấp VR-SB có áp dụng phương pháp hàm 

ảnh hưởng nội lực 

Phạm Hoài Hà  PGS.TS Nguyễn Đức Ân
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2018)

258 Thạc sĩ

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá 

trình khai thác cầu dầm liên hợp trên địa bàn Tỉnh 

Sóc Trăng

Nguyễn Hữu Thương TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

259 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều hòa kiểu hấp thụ 

tận dụng nhiệt hơi nước hồi về của nồi hơi trên tàu 

Trường Sa 

Văn Công Chu  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

260 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống xử lý nước 

dằn tàu và cặn lắng thỏa mãn công ước BWM 2004 

áp dụng cho đội tàu công ty VITACO 

Đỗ Mậu Bình Khê  PGS.TS Phan Văn Quân
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2018)

261 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế phương án dự phòng cho bộ 

nguồn thủy lực Diesel Power Pack trên tàu PTSC 

Surveyor

Hồ Hà Trung TS. Lê Văn Vang
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2018)

262 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống tích hợp để 

hâm nhiên liệu sinh học sử dụng trực tiếp cho động 

cơ diesel D243 

Vũ Quang Thoại TS. Thẩm Bội Châu
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

263 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lập trình hệ thống 

điều khiển biển số xe điện tử ứng dụng trên ô tô 

hiện đại 

Trần Văn Tuân TS. Nguyễn Văn Nhanh
Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2018)

264 Thạc sĩ

Nghiên cứu thực nghiệm sức kháng cắt của dầm bê 

tông cốt thép tiết diện T - kép cho cầu giao thông 

nông thôn 

Nguyễn Trung Tuyến 
 PGS.TS Vũ Hồng Nghiệp, 

TS. Nguyễn Đình Hùng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)
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265 Thạc sĩ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý 

sạt lở bờ kênh Tẻ đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến 

công viên phường 18, Quận 4

Nguyễn Tuấn Đạt TS. Vũ Văn Nghi
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

266 Thạc sĩ

Nghiên cứu tính toán thiết kế bầu hâm tận dụng 

nhiệt khí xả sử dụng công chất là dầu truyền nhiệt 

Therminol 55 để phục vụ việc hâm sấy nhiên liệu 

FO cho tàu PVoil Venus

Trần Minh Phúc  PGS.TS MTr. Lê Hữu Sơn
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lưc (2018)

267 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng cọc Micropile để xây dựng 

mới móng và tăng cường mố cầu trên tuyến ĐT830 

Tỉnh Long An 

Trần Minh Hữu TS. Phan Quốc Bảo
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

268 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS để đánh giá 

khả năng tiếp cận đến các dịch vụ công Quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Anh Dũng  PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

269 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ trong 

phục hồi chi tiết máy bị mài mòn 
Hồ Văn Hạt TS. Nguyễn Dương Nam

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

270 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng phụ gia Geocrete cho gia cố 

đất chống xói của mái Taluy tuyến vành đai 2 thuộc 

khu công nghệ cao Quận 9 – TP. HCM 

Đỗ Ngọc Hải TS. Nguyễn Phước Minh
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

271 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích định 

lượng Analytic Hierachy Process (AHP) vào việc 

lựa chọn phương án thi công xây dựng cầu vượt 

thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm 

Nguyễn Thái Hòa  PGS.TS Trần Quang Phú
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)

272 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng phương thức quản lý dự án 

theo PCM - FASID trong việc đánh giá dự án đầu 

tư xây dựng QL14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến 

cây Chanh theo hình thức BOT giai đoạn khai thác

Bùi Đặng Tuấn Anh  PGS.TS Trần Quang Phú
Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2018)

273 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng xử của dầm bê tông cốt thép bị ăn 

mòn do xâm thực mặn
Phạm Phú Thịnh  PGS.TS Lý Trần Cường

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2018)
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274 Thạc sĩ

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tai 

nạn đường bộ trên địa bàn Huyện Tân Thành, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Lê Hoàng Nam TS. Lê Kinh Vĩnh
Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2018)

275 Thạc sĩ

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp ứng phó rủi ro 

trong thi công các tuyến đường sắt đô thị ở Tp. Hồ 

Chí Minh

Trần Trọng Vương TS. Lê Kinh Vĩnh
Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2018)

276 Thạc sĩ
Nghiên cứu và mô phỏng dao động các phần tử cơ 

cấu treo ô tô Toyota Vios 
Lê Minh Trung  PGS.TS Lê Hữu Sơn

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2018)

277 Thạc sĩ

Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống Scada trên nền 

Web để giám sát các thông số buồng máy, đi sâu 

cải tiến hệ thống chống ngập đảm bảo sức sống tàu 

159 

Hoàng Sỹ Khuy TS. Phạm Công Thành
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

278 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng mô phỏng hoạt động hệ 

thống thủy lực xe gặp container Reach Stacker 

Kalmar DRF 400-450 bằng phầm mềm Automation 

studio tại cảng Quốc tế SP-PSA

Nguyễn Tiến Hùng TS. Lê Văn Vang
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

279 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định, đánh giá 

công trình cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép 

dự ứng lực kết cấu nhịp giản đơn do sở giao thông 

vận tải TPHCM trực tiếp quản lý 

Bùi Đình Thành TS. Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2018)

280 Thạc sĩ

Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn giải pháp hợp lý và 

thiết kế xử lý nền đất yếu đoạn từ ĐT 873 đến ĐT 

873B thuộc tuyến đường đê song Gò Công, Tỉnh 

Tiền Giang 

Phạm Đăng Khoa  PGS.TS Đỗ Minh Toàn
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

281 Thạc sĩ

Phân tích các sự cố trong thi công - khai thác công 

trình đê bao vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề 

xuất giải pháp khắc phục 

Trang Trường Thanh TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

282 Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố và lựa chọn giải pháp công 

trình phù hợp để bảo vệ bờ sông Hậu, Sóc Trăng do 

tác động của thượng nguồn sông Mê Kông

Trần Thanh Kiệt TS. Nguyễn Viết Thanh
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)
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283 Thạc sĩ

Phân tích khả năng mất ổn định công trình kè bảo 

vệ đoạn xung yếu bờ biển khu vực Duyên hải tỉnh 

Trà Vinh và đề xuất giải pháp xử lý 

Hoàng Tùng TS. Vũ Văn Nghi
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2018)

284 Thạc sĩ

Phân tích ứng xử cầu EXTRADOSED An Đông 

(Ninh Thuận) khi một số dây văng bị suy giảm tiết 

diện do ăn mòn trong giai đoạn khai thác

Đàng Quang Võ TS. Nguyễn Danh Thắng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

285 Thạc sĩ
Phân tích và cải thiện chất lượng mối hàn dưới 

nước bằng phương pháp điều chỉnh dòng điện 
Phạm Minh Hoàng TS. Ngô Duy Nam

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2018)

286 Thạc sĩ

Phân tích và mô phỏng giao thông tại nút giao 

thông xuyến chú trọng xe máy, trường hợp nghiên 

cứu ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Lê Công Tuấn TS. Nguyễn Hữu Huy
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

287 Thạc sĩ

Phân tích và thiết kế bộ điều khiển cho mô hình xe 

hai bánh tự cân bằng sử dụng phương pháp tổng 

hợp 

Trịnh Quang Nam  PGS.TS Đặng Xuân Kiên
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

288 Thạc sĩ

Quy hoạch các tuyến phố đi bộ trong thành phố 

Vũng Tàu theo định hướng phát triển bền vững và 

du lịch

Quách Tiến Đạo TS. Vũ Anh Tuấn
Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2018)

289 Thạc sĩ
Quy hoạch mạng lưới giao thông khu đô thị mới 

Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai 
Trần Dương Vũ TS. Vương Tấn Đức

Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2018)

290 Thạc sĩ
Quy hoạch quỹ đạo tối ưu cho robot di động trong 

không gian định trước
Lê Thị Thu Lãnh  PGS.TS Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

291 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển góc nâng cho mô hình máy 

bay trực thăng hai bậc tự do bằng phương pháp µ-

Synthesis 

Nguyễn Thanh Danh TS. Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

292 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển LQR-Fuzzy điều khiển cân 

bằng và ổn định ở hai vị trí cho mô hình Pendubot
Lê Thanh Phong TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

293 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi tương tác hệ 

thống lái tự động tàu thủy dưới ảnh hưởng của môi 

trường biển Việt Nam

Hồ Lê Anh Hoàng  PGS.TS Đặng Xuân Kiên
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)
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294 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển trượt thích nghi dùng mô 

hình Nơ ron áp dụng cho hệ bi sắt trên thanh cân 

bằng

Nguyễn Văn Đăng  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

295 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển với bộ quan sát SMO kiểu 

mới cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 

không cảm biến 

Hà Quốc Trung TS. Hoàng Minh Trí
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

296 Thạc sĩ
Thiết kế điều khiển ổn định công suất cung cấp cho 

tải điện trong hệ thống năng lượng mặt trời 
Phạm Văn Tuân  PGS.TS Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

297 Thạc sĩ
Thiết kế nâng tàu đệm từ trường bằng thuật toán 

trượt – PID
Trần Ngọc Hà TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

298 Thạc sĩ

Tối ưu hóa các đặc trưng cơ bản và kích thước 

chính của tàu chở hàng khô chạy tuyến Cần Thơ - 

Campuchia 

Lê Thuận Bé  PGS.TS Vũ Ngọc Bích
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2018)

299 Thạc sĩ
Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo kết hợp với bộ 

lọc Kalman trong dự báo tuổi thọ của bạc đạn 
Hồ Nguyên Khiết TS. Ngô Mạnh Dũng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

300 Thạc sĩ Ứng dụng phế liệu thủy tinh trong kết cấu bê tông Trần Huy Hoàng TS. Nguyễn Tiến Thủy
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2018)

301 Thạc sĩ

Ứng dụng phương pháp tách biên cải tiến để chuẩn 

đoán lỗi bạc đạn con lăn có sử dụng thuật toán tối 

ưu SFLA 

Bùi Đức Thắng TS. Ngô Mạnh Dũng
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

302 Thạc sĩ

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công 

các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bình 

Chánh 

Phạm Xuân Hùng TS. Lê Văn Trọng
Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2018)

303 Thạc sĩ

Xác định tốc độ hanh trình tối thiểu Vsmin của đội 

tàu câu mực xà miền trung, nhằm đảm bảo khả 

năng tránh trú bão

Đỗ Quang Thưởng  PGS.TS Trần Công Nghị
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2018)

304 Thạc sĩ
Xây dựng chương trình điều khiển hoạt động của 

động cơ ô tô bằng kết nối với máy tính 
Liễu Khoa Hưởng TS. Trần Văn Trung

Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2018)

305 Thạc sĩ
Xây dựng thuật toán đường dẫn định trước cho 

phương tiện giao thông ứng dụng GPS 
Nguyễn Văn Kiên TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2018)

306 Thạc sĩ
Ảnh hưởng của lực ngang do xe chạy hãm phanh 

đến sự làm việc của kết cấu áo đường mềm
Nguyễn Tâm TS. Trần Thiện Lưu

Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)
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307 Thạc sĩ
Áp dụng giải thuật nhận dạng ảnh dùng mạng Nơ 

ron vào dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm

Trần Nguyễn Thanh 

Bình
TS. Đinh Hoàng Bách

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2017)

308 Thạc sĩ
Điều khiển cân bằng ổn định con lắc ngược bánh 

đà dùng bộ điều khiển mờ trượt.
Nguyễn Ngọc Thương  TS. Nguyễn Hữu Chân Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2017)

309 Thạc sĩ
Điều khiển nâng cao hiệu suất pin năng lượng mặt 

trời
Trần Thị Như Hà TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2017)

310 Thạc sĩ

Điều khiển thiết kế bộ điều khiển Fuzzy - Pid tốc 

độ của chân vịt trong nước sử dụng động cơ không 

chổi quét (BLDC) cho thiết bị đẩy 

Trần Đức Toàn
TS. Trần Ngọc Huy, 

TS. Ngô Mạnh Dũng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2017)

311 Thạc sĩ
Điều khiển tốc độ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh 

cửu theo phương pháp không cảm biến
Triệu Văn Trung TS. Phạm Công Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2017)

312 Thạc sĩ
Giải pháp giảm dao động của tải cho cẩu giàn 

container dựa trên phương pháp điều khiển LQG
Đào Vũ Hải An TS. Đặng Xuân Kiên Luận văn Tự động hóa (2017)

313 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh 

vận tải container đường bộ của công ty CP tiếp vận 

Tân cảng Long Bình giai đoạn 2016-2020

Nguyễn Trường Lâm TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

314 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh 

vận tải hàng hóa bằng đường bộ tại Công ty TNHH 

vận tải Hoàng Phúc đến năm 2020

Lê Thanh Hải TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

315 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình tại ban quản lý dự án các 

công trình trọng điểm tỉnh Bình Định

Phạm Mạnh Chính TS. Lê Kinh Vĩnh
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

316 Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh 

cho công ty cổ phần TM - DV giao nhận vận tải 

Hoàng Thắng giai đoạn 2017 - 2022 

Chế Trần Anh Huy TS. Trần Quang Phú
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

317 Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại ban 

quản lý dự án công trình giao thông Bình Định
Đỗ Ngọc Hạnh TS. Lê Kinh Vĩnh

Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

318 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình tại công ty cổ phần kết cấu 

kim loại và lắp máy dầu khí 

Nguyễn Thàng Trung TS. Trần Quang Phú
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)
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319 Thạc sĩ
Hoàn thiện hệ thống vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt trên địa bàn huyện Bình Chánh
Lê Tuấn Giang Hòa TS. Đoàn Trung Kiên

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

320 Thạc sĩ

Hoàn thiện quản lý khai thác, bảo trì hệ thống thoát 

nước và chống thấm, nứt vỏ hầm tại hầm chui nút 

giao thông An Sương - Thành phố Hồ Chí Minh 

trong điều kiện biến đổi khí hậu 

Trịnh Linh Phương TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2017)

321 Thạc sĩ
Mô hình hóa nền đường dẫn vào cầu gia cố bằng hệ 

cọc xi măng đất kết hợp vải địa kỹ thuật
Nguyễn Tấn Nguyên TS. Phạm Ngọc Thạch

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2017)

322 Thạc sĩ

Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của công ty cổ phần tiếp vận Quốc tế Song 

Nguyễn. 

Đỗ Văn Huỳnh TS. Nguyễn Văn Hinh
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

323 Thạc sĩ

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng dịch 

vụ vận tải container cho công ty TNHH MTV Vận 

tải Biển Đông giai đoạn 2016-2020. 

Trần Tuấn Anh TS. Nguyễn Văn Hinh
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

324 Thạc sĩ

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của công ty TNHH vận tải biển Phương 

Đông đến năm 2020 

Đặng Thị Hoa TS. Nguyễn Văn Hinh
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

325 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh cho công ty TNHH Minh 

Phong hợp nhất đến năm 2020

Nguyễn Thị Ngọc 

Thùy 
TS. Phạm Thị Nga

Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

326 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải 

thủy Tân Cảng đến năm 2020

Trần Quang Hưng TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

327 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải 

xăng dầu Vipco đến năm 2020

Trần Vũ Lễ TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

328 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao kết quả sản 

xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải đường 

sắt Sài Gòn đến năm 2020

Đặng Đức Trung TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)
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329 Thạc sĩ

Một số giải pháp hoàn thiện quy hoạch các bến phụ 

và tổ chức trung chuyển hành khách trong nội 

thành thành phố Vũng Tàu cho các doanh nghiệp 

vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô giai đoạn 2016-

2020 

Phạm Thị Thu Hương TS. Nguyễn Văn Hinh
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

330 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 

nhân sự tại tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đến 

năm 2020 

Bùi Thị Phương TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

331 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn Hàng hải Miền Nam đến năm 2020 

Trần Dự Bình TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

332 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị 

tài chính của công ty cổ phần cơ khí hàng hải miền 

Nam giai đoạn 2015-2020 

Nguyễn Sỹ Đức TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2017)

333 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch 

vụ Logistics của công ty cổ phần đại lý vận tải 

SAFI giai đoạn 2017-2021 

Cao Tuấn Anh TS. Lê Phúc Hòa
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

334 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch 

vụ tại công ty TNHH MTV cảng Tân Cảng - Cái 

Mép Thị Vải 

Nguyễn Minh Trọng TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

335 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch 

vụ thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải quan sân 

bay quốc tế Tân Sơn Nhất 

Nguyễn Thanh Hải  PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

336 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của công ty TNHH MTV dịch vụ 

kỹ thuật Dầu khí OSC đến năm 2020. 

Lê Nguyên TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

337 Thạc sĩ
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác 

Tân Cảng Cái Mép Thị Vải đến năm 2020 
Lê Hải Nam TS. Nguyễn Văn Hinh

Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

338 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải 

đại lý tàu biển Bình An đến năm 2020

Phạm Thị Yên TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)
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339 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của xí nghiệp vận tải biển và công tác 

lặn Vietsovpetro đến năm 2018 

Nguyễn Duy Ánh TS. Phạm Thị Nga
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

340 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm phát triển các hoạt động 

Logistics tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

Việt Trung Hiếu đến năm 2018

Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
 PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa

Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

341 Thạc sĩ

Một số giải pháp phát triển đội xe buýt sử dụng khí 

nén thiên nhiên (CNC) tại công ty TNHH MTV xe 

khách Sài Gòn.

Nguyễn Hữu Vĩnh 

San
TS. Trần Quang Phú

Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

342 Thạc sĩ

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý khai thác 

công trình ngầm đường ống cấp nước vượt sông 

Trà Lọt tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Văn Lành TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

343 Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng chiều cao trụ tháp chữ A 

đến dao động riêng của cầu treo dây văng hai nhịp
Trần Tử Dũng TS. Phùng Mạnh Tiến

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

344 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách gân đến cơ 

chế làm việc của ống nối thép bơm vữa cường độ 

cao 

Nguyễn Ngọc 

Khương
TS. Nguyễn Đình Hùng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

345 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước cân đến cơ 

chế làm việc của ống nối thép bơm vữa cường độ 

cao tự bảo dưỡng 

Phạm Ngọc Hào TS. Nguyễn Đình Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

346 Thạc sĩ

Nghiên cứu biện pháp nâng cao chế độ, điều kiện 

làm việc và sinh hoạt cho thuyền viên trên tàu biển 

Việt nam hoạt động tuyến vận tải nội địa. 

Nguyễn Thanh Bình TS. Nguyễn Xuân Phương
Luận văn Quản lý hàng hải 

(2017)

347 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ 

thuật đường bộ vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

Dương Văn Bát TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

348 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp quản lý chất lượng thi 

công hạng mục cọc công trình kè sông Bảo Định 

Thành phố Mỹ Tho (Giai đoạn 2) 

Nguyễn Anh Khoa TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)
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349 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp, đề xuất phân cấp tải 

trọng trong quản lý cầu trên địa bàn cục quản lý 

đường bộ II 

Lê Quang Vinh TS. Nguyễn Quốc Hùng
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2017)

350 Thạc sĩ

Nghiên cứu các kịch bản tràn dầu theo điều kiện 

thủy hải văn cho khu vực vịnh Gành Rái - Biển 

Vũng Tàu

Bùi Quang Anh TS. Bùi Thị Thùy Duyên
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

351 Thạc sĩ

Nghiên cứu các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất 

lượng công trình cầu đường bộ và đề xuất biện 

pháp đảm bảo chất lượng công trình cầu đường bộ 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trần Văn Cờ TS. Trần Quang Phú
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2017)

352 Thạc sĩ

Nghiên cứu các sự cố xảy ra trong quá trình thi 

công hầm đường bộ qua núi bằng phương pháp 

NATM và đề xuất các biện pháp phòng ngừa 

Phan Anh Tuấn  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

353 Thạc sĩ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

thi công xây dựng kè dọc sông An Hóa thuộc địa 

bàn Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre 

Lê Thanh Hồng TS. Trần Quang Phú
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

354 Thạc sĩ
Nghiên cứu cải tiến khung sườn ô tô dòng SUV 

nhằm nâng cao độ an toàn khi va chạm trực diện
Nguyễn Văn Đông TS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu

Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2017)

355 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải tiến phương pháp bảo dưỡng bê 

tông tự lèn của công trình cầu cảng trong điều kiện 

khí hậu miền Nam 

Nguyễn Thế Ất TS. Nguyễn Đình Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

356 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tải trọng và tốc 

độ khai thác thực tế đến độ lún hằn vệt bánh xe trên 

tuyến quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định 

Nguyễn Vinh Thắng TS. Lê Anh Thắng
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

357 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tải trọng và tốc 

độ khai thác thực tế đến độ lún vệt bánh xe trên 

tuyến quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định. 

Trương Thị Kim 

Hường 
TS. Lê Văn Trọng

Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

358 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của 

việc sử dụng vật liệu xỉ thép trong công trình giao 

thông trên đại bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Kim Hoàn TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)
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359 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng bột đá thay 

thế cát trong sản xuất bê tông làm đường giao 

thông nông thôn 

Hồ Ngọc Bạo
TS. Võ Đại Tú

TS. Nguyễn Văn Long

Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

360 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng lưới địa kỹ 

thuật để gia cường mặt đường bê tông nhựa ở Việt 

Nam 

Huỳnh Kim Toàn TS. Nguyễn Văn Long
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

361 Thạc sĩ
Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp cận bằng đường 

bộ các cơ sở ý tế của thành phố Tuy Hòa 
Huỳnh Phước Toàn TS. Nguyễn Quốc Hiển

(2017) Luận văn Xây dựng đường 

ô tô và đường thành phố

362 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá quá trình hình thành cường độ 

của cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng có sử dụng 

phụ gia Mapefluid N100 SP

Diệp Thanh Tùng TS. Nguyễn Văn Long
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

363 Thạc sĩ
Nghiên cứu dao động xoắn hệ trục Diesel tàu kiểm 

như KN - 1482C bằng phần mềm ANSYS 
Bùi Đức Long TS. Lê Văn Vang

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2017)

364 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển hệ 

thống giao thông nông thôn (GTNT) vùng Đồng 

bằng tỉnh Bình Định

Nguyễn Ngọc Hạnh TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

365 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cấp tải trọng kết 

cấu cầu dầm bê tông cốt thép thường nhịp giản đơn 

thuộc cục Quản lý đường bộ (QLĐB) II quản lý. 

Bùi Trọng Tuệ TS. Nguyễn Quốc Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

366 Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất mẫu tàu cá võ thép nghề vây 

mạn phù hợp với vùng khai thác Cà Mau
Trần Trung Hiếu  PGS.TS Trần Công Nghị

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2017)

367 Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất xây dựng cầu bộ hành tại thành 

phố Vinh tỉnh Nghệ An 
Phan Huy Chương  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

368 Thạc sĩ

Nghiên cứu gia cố nền bằng trụ đất xi măng cho 

đường dọc kè sông Tiền, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh 

Tiền Giang 

Trương Văn Liêm TS. Nguyễn Khánh Lân
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

369 Thạc sĩ
Nghiên cứu giải pháp cọc xi măng đất tăng tốc độ 

xử lý nền đất yếu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Ngọc Bảo  PGS.TS Nguyễn Thành Đạt

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

370 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp công trình ngăn sông tạo 

nguồn nước ngọt cho Huyện ven biển Tân Phú 

Đông - Tỉnh Tiền Giang

Trương Trung Chánh  GS.TS. Lê Mạnh Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)
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371 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo tiến độ xây dựng 

đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh trường 

hợp áp dụng Tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên 

Lê Thanh Liêm TS. Trần Quang Phú
Luận văn Quy hoạch và kỹ thuật 

giao thông (2017)

372 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp gia cố ổn định mái dốc bờ kè 

công trình cảng cá Sông Đốc, Cà Mau trong điều 

kiện biến đổi khí hậu 

Võ Mười Hai  PGS.TS Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

373 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

thi công xây dựng công trình hầm giao thông núi eo 

theo phương pháp NATM 

Hoàng Minh Hải TS. Nguyễn Quốc Hùng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

374 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp sử dụng nhiên liệu Diesel 

sinh học nguyên chất làm nhiên liệu cho đội tàu 

trung chuyển Container khu vực sông Sài Gòn và 

lân cận 

Vũ Văn Tuấn TS. Hoàng Anh Tuấn
(2017)Luận văn Khai thác và bảo 

trì tàu thủy

375 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu bằng công 

nghệ cố kết chân không tại khu đô thị mới Thủ 

Thiêm, Quận 2, TP. HCM 

Trịnh Văn Thi  PGS.TS Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

376 Thạc sĩ
Nghiên cứu hiệu ứng bờ trong điều động tàu và ứng 

dụng trong máy lái tự động 
Trần Anh Dũng  PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng

Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2017)

377 Thạc sĩ
Nghiên cứu hình thức đầu tư cho dự án xây dựng 

mới bến xe Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 
Đỗ Thế Dũng TS. Trần Quang Phú

Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

378 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn loại cốt liệu thô nhằm nâng 

cao chất lượng bê tông Asphalt tại khu vực Bình 

Định 

Lê Quốc Phát TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

379 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn loại cốt liệu thô nhằm nâng 

cao chất lượng bê tông Asphalt tại khu vực Bình 

Định 

Nguyễn An Kiếng TS. Nguyễn Quang Phúc
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

380 Thạc sĩ

Nghiên cứu nâng cao kỹ thuật điều động tàu có tải 

trọng 30.000 tấn vào luồng Vũng Tàu - Gò Dầu an 

toàn 

Phan Anh Tài
 PGS.TS Nguyễn Xuân 

Phương

Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2017)

381 Thạc sĩ
Nghiên cứu ổn định trượt mái dốc hệ thống đê bao 

hồ chứa nước thô huyện Phú Đông - Tiền Giang
Nguyễn Nhựt Thanh  PGS.TS Nguyễn Văn Cận

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)
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382 Thạc sĩ

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dòng chảy ngầm đến 

việc sạt lở của nền đường; Trường hợp địa chất tại 

huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 

Trịnh Phó Mạnh TS. Nguyễn Hoàng Hải
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

383 Thạc sĩ

Nghiên cứu sử dụng cấp phối thiên nhiên gia cố xi 

măng và phụ gia DB500 để làm móng kết cấu áo 

đường 

Nguyễn Quốc Dũng TS. Nguyễn Văn Long
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

384 Thạc sĩ
Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu BIO-

OILS/BIODIESEL trên động cơ tàu thủy cỡ nhỏ 
Nguyễn Văn Cương TS. Hoàng Anh Tuấn

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2017)

385 Thạc sĩ

Nghiên cứu sử dụng tường cừ nhựa PVC bảo vệ bờ 

sông trong điều kiện biến đổi khí hậu ở TP. Hồ Chí 

Minh 

Phạm Thị Hà Linh TS. Bùi Thị Thùy Duyên
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

386 Thạc sĩ

Nghiên cứu tận dụng nhiệt xả của động cơ 

Caterpillar C175 -16 để thiết kế máy lạnh hấp thụ 

sản xuất nước đá phục vụ tàu thuyền đánh bắt xa 

bờ 

Lưu Việt Hùng  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2017)

387 Thạc sĩ
Nghiên cứu tăng cường cầu dầm thép liên hợp có 

điều chỉnh nội lực bằng hệ tăng đơ 
Trần Ngọc Hiếu TS. Nguyễn Quốc Hùng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

388 Thạc sĩ
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lập trình hệ thống 

giám sát thông minh xe ô tô trong bãi đậu xe 
Trịnh Minh Trí TS. Nguyễn Văn Nhanh

Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2017)

389 Thạc sĩ

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng kháng 

lún vệt bánh xe của hỗn hợp bê tông nhựa chặt 12,5 

gia cường sợi Forta - FI 

Nguyễn Văn Hiếu  PGS.TS Nguyễn Văn Long
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

390 Thạc sĩ
Nghiên cứu tính toán cọc chịu tải trọng ngang sử 

dụng các mô hình tương tác cọc - Đất phi tuyến 
Ngô Đăng Khoa TS. Phạm Ngọc Thạch

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2017)

391 Thạc sĩ
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 

trên ô tô kiểu hấp thụ sử dụng nhiệt nước làm mát 
Trịnh Văn Hoanh  PGS.TS MTr. Lê Hữu Sơn

Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2017)

392 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng điều khiển tự động để nâng 

cao hiệu quả làm việc của hệ thống điều hòa không 

khí ô tô đầu kéo HINO 700 SERIES 

Vũ Văn Việt  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2017)

393 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng luật điều khiển phi tuyến 

điều khiển Robot 2 bánh mang đầu dò kiểm tra chất 

lượng mối hàn

Ngô Xuân Khoát TS. Ngô Mạnh Dũng
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2017)
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394 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng neo dạng thùng chìm cho 

công trình biển di động
Phạm Đức Hoàng TS. Trần Đức Phú

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

395 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu TL - 2000 trong sửa 

chữa bảo trì mặt đường bê tông nhựa tại thành phố 

Quy Nhơn

Trần Tiến Dũng TS. Nguyễn Hoàng Hải
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

396 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng xử của cầu bê tông cốt thép nhịp 

giản đơn gia cường vật liệu tổng hợp cốt sợi bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn

Nguyễn Chí Thanh TS. Nguyễn Tiến Thủy
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2017)

397 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng xử tại vùng tiếp giáp giữa đường 

mở rộng và đường hiện hữu khi nền mở rộng được 

xử lý bằng cọc xi măng đất 

Phạm Ngọc Thạch TS. Phạm Ngọc Thạch
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

398 Thạc sĩ
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm ùn tắc giao 

thông trên địa bàn Quận Thủ Đức 
Nguyễn Văn Thành  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

Luận văn Quy hoạch và Kỹ thuật 

giao thông (2017)

399 Thạc sĩ

Nghiên cứu và thiết lập chương trình mô phỏng hệ 

thống làm mát máy chính Hanshin 6EL32 của tàu 

Aquamarine Gas

Lê Anh Tuyến TS. Ngô Duy Nam
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2017)

400 Thạc sĩ Nghiên cứu xe mini sử dụng năng lượng mặt trời Lê Tấn An  PGS.TS Nguyễn Hữu Hường
Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2017)

401 Thạc sĩ

Nghiên cứu, lập trình điều khiển hệ thống lái trợ 

lực điện trên ô tô, thiết kế chế tạo bộ điều khiển hệ 

thống lái trợ lực điện

Võ Duy Minh TS. Trần Văn Trung
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2017)

402 Thạc sĩ

Nghiên cứu, lựa chọn một số giải pháp thiết kế kết 

cấu áo đường giao thông hợp lý cho tỉnh Bình Định 

trên cơ sở tối ưu sử dụng nguồn vật liệu địa phương 

Võ Thanh Quốc TS. Lê Anh Thắng
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

403 Thạc sĩ
Ổn định của mố chân đê trong vùng địa chất yếu 

Nghiên cứu điển hình mố cầu Ô Rô Tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Quang 

Phương
TS. Phan Quốc Bảo

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2017)

404 Thạc sĩ
Phân tích các phương pháp thử sức chịu tài cọc 

khoan nhồi và đề xuất phương pháp thử hiệu quả
Ngô Bá Thiện TS. Nguyễn Kế Tường

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

405 Thạc sĩ

Phân tích công nghệ cầu phân đoạn thuộc dự án 

đường sắt đô thị (Tuyến số 1 Bến Thành - Suối 

Tiên) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm Hưng Tài  PGS.TS Lê Thị Bích Thủy
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)
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406 Thạc sĩ

Phân tích đánh giá các giải pháp tăng cường kết 

cấu nhịp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực giản đơn 

trên quốc lộ vùng Tây Nam Bộ 

Ngô Anh Sang  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

407 Thạc sĩ
Phân tích khả năng chịu lực của móng mố trụ cầu 

nhịp giản đơn 
Nguyễn Minh Cường TS. Phùng Mạnh Tiến

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2017)

408 Thạc sĩ
Phân tích trạng thái ứng suất của dầm dự ứng lực 

có kết cấu vỏ thép nhồi bê tông
Lê Trọng Tạo TS. Mai Lựu

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

409 Thạc sĩ
Phân tích, đánh giá rủi ro trong thi công hầm 

đường bộ theo phương pháp NATM 
Phạm Văn Thời  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2017)

410 Thạc sĩ

Phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng 

Tp. Hồ Chí Minh Lựa chọn phương tiện và cơ sở 

hạ tầng cho tuyến xe buýt nhanh (BRT) Phạm Văn 

Đồng (Tân Sơn Nhất - Thủ Đức) TP HCM 

Ngô Thị Kim Uyển TS. Trần Văn Trung
Luận văn Kỹ thuật cơ khí ô tô 

(2017)

411 Thạc sĩ

Quy hoạch bãi đậu xe thành phố Quy Nhơn có xét 

đến ảnh hưởng của yếu tố phát triển giao thông 

công cộng trong tương lai 

Trần Đình Vũ TS. Trịnh Văn Chính
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

412 Thạc sĩ
Sử dụng thông số dao động chẩn đoán hư hỏng cầu 

bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng 
Trương Công Giáp

TS. Nguyễn Tiến Thủy, TS. 

Phùng Mạnh Tiến

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2017)

413 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển mờ - PID giữ ổn định nhiệt 

độ lò nhiệt công suất vừa và nhỏ
Quách Duy TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2017)

414 Thạc sĩ
Thiết kế chế tạo hệ thống cảnh báo xe ô tô chạy quá 

tốc độ cho phép trênđường cao tốc.
Nguyễn Thanh Tân TS. Nguyễn Văn Nhanh

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2017)

415 Thạc sĩ
Thực trạng và giải pháp bảo trì, cải tạo và nâng cấp 

đường bê tông xi măng trên địa bàn tỉnh Bình Định
Phan Thanh Quang  PGS.TS Trần Thị Kim Đăng

Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

416 Thạc sĩ
Tối ưu hóa kích thước các lớp kết cấu mặt đường 

bê tông xi măng 
Huỳnh Duy Phương TS. Mai Lựu

Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2017)

417 Thạc sĩ
Ứng dụng công nghệ tự động hóa vào hệ thống 

quản lý đèn hải đăng tại khu vực Trường Sa
Đinh Thái Công  PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2017)
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418 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược hoạt động sản xuất kinh 

doanh cho lĩnh vực vận tải xăng dầu của công ty 

TNHH MTV VITACO Sài Gòn giai đoạn 2017 - 

2022 

Nguyễn Thị Bích TS. Lê Phúc Hòa
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

419 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển của công ty TNHH 

Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Thiên Bảo giai 

đoạn 2016 - 2020.

Bùi Tiến Thành TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

420 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu hàng rời 

hoạt động trên tuyến Đông Nam Á cho công ty cổ 

phần Vận tải biển và Thương mại Quốc tế từ năm 

2015-2013. 

Vũ Tiến Giang TS. Nguyễn Văn Khoảng
Luận văn Tổ chức và quản lý vận 

tải (2017)

421 Thạc sĩ
Xây dựng giải thuật điều khiển tay máy Motoman 

UP6 theo quỹ đạo biết trước
Thẩm Đức Phong TS. Ngô Mạnh Dũng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2017)

422 Thạc sĩ

Biện pháp nâng cao hiệu quả vận chuyển và hạn 

chế tổn thất hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển 

tại các cảng biển Việt Nam

Hoàng Minh Hải TS. Lê Văn Ty
Luận văn Khoa học hàng hải 

(2016)

423 Thạc sĩ

Chỉnh định thông số bộ điều khiển mờ cho hệ nâng 

vật trong từ trường bằng thuật toán tối ưu hóa bầy 

đàn.

Vũ Văn Tiến TS. Ngô Mạnh Dũng
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)

424 Thạc sĩ
Điều khiển cân bằng con lắc ngược dựa trên giải 

thuật Fuzzy thích nghi
Phạm Thị Thu Thủy TS. Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)

425 Thạc sĩ
Điều khiển cân bằng giàn khoan tự nâng dựa trên 

giải thuật Fuzzy - Pid
Lê Ân Tình TS. Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2016)

426 Thạc sĩ
Điều khiển cân bằng ổn định con lắc ngược bánh 

đà dùng bộ điều khiển PD - mờ
Lưu Thiện Sơn

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)

427 Thạc sĩ
Điều khiển đồng bộ hệ thống Robot thông minh 

vận chuyển hàng trong kho
Bùi Quang Vương TS. Đặng Xuân Kiên Luận văn tự động hóa (2016)

428 Thạc sĩ

Điều khiển mô hình bay bốn cánh tự cân bằng và 

ổn định bằng phương pháp điều khiển Pid kết hợp 

với phương pháp LQR và bộ lọc Kalman Luận văn 

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Nguyễn Văn Vũ  GVC.TS. Hoàng Minh Trí
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)
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429 Thạc sĩ
Điều khiển Mobile Robot bám mục tiêu áp dụng bộ 

điều khiển mờ - Nơron
Nguyễn Minh Lợi TS. Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2016)

430 Thạc sĩ
Điều khiển mức chất lỏng hệ bồn nước kép dùng 

phương pháp điều khiển dự báo MPC 
Lê Việt Thanh  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2016)

431 Thạc sĩ
Điều khiển tối ưu bền vững H vô cùng cho xe hai 

bánh tự cân bằng
Trần Ngọc Anh  PGS.TS Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)

432 Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành 

khách tuyến cố định tại bến xe khách Bình Dương
Phan Quốc Thái TS. Lê Văn Trọng Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

433 Thạc sĩ
Hệ thống phân loại hạt cà phê dựa trên xử lý hình 

ảnh 
Nguyễn Minh Toàn TS. Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2016)

434 Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty 

TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải (PTSCM&C) 

giai đoạn 2016 - 2020 

Đinh Viết Dũng TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

435 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công dự án 

các công trình biển tại công ty cổ phần kết cấu kim 

loại và lắp máy dầu khí (PVC - MS) 

Thái Hồng Nam TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

436 Thạc sĩ
Mô phỏng bộ điều khiển tự động điều chỉnh mực 

nước sử dụng PLC 
Phạm Anh Ngữ TS. Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2016)

437 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 

vận tải xăng dầu VITACO đến năm 2020 

Nguyễn Thị Minh 

Hạnh
TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

438 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của công ty TNHH vận tải ô tô 

Vina Vinatrans (VTRUCK) đến năm 2020 

Nguyễn Thị Thư TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

439 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ vận tải hợp thành công đến năm 2020

Nguyễn Thị Thu Hiền TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

440 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các tuyến xe buýt trên địa bàn Tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2016 - 2020 

Lê Minh Kỳ TS. Ngô Xuân Lực Luận văn Kinh tế vận tải (2016)
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441 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác kinh 

doanh đội sà lan vận tải container đường thủy nội 

địa của công ty CP vận tải thủy Tân Cảng giai đoạn 

từ năm 2016 - 2020

Nguyễn Văn Hạnh TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

442 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 

khai thác Depot container rỗng của công ty CP đại 

lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng giai đoạn từ 

năm 2016 - 2020 

Phạm Hiếu Đạo TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

443 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động điều 

phối các dịch vụ Logistics tại trung tâm Logistics 

thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 

Bùi Duy Anh TS. Hồ Thị Thu Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

444 Thạc sĩ

Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro 

trong hoạt động dịch vụ gom hàng lẻ tại công ty 

TNHH MTV TV & PP Phương Đông 

Trần Thị Tường Vi TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2016)

445 Thạc sĩ

Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cổ phần 

Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng giai đoạn 

2016 - 2020 

Phạm Minh Tiến TS. Trần Quang Phú Luận văn kinh tế vận tải (2016)

446 Thạc sĩ

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch 

vụ chuyển phát nhanh của công ty cổ phần bưu 

chính Á Âu trên thị trường Việt Nam 

Nguyễn Thị Mỹ Hằng TS. Trần Quang Phú Luận văn kinh tế vận tải (2016)

447 Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng bố trí một trụ phụ đến dao 

động riêng của cầu treo dây văng ba nhịp 
Lê Trọng Duy TS. Phùng Mạnh Tiến

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2016)

448 Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng nước bề mặt đến 

độ nhám lớp mặt bê tông nhựa
Đoàn Thị Nghĩa TS. Trần Thiện Lưu

Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2016)

449 Thạc sĩ

Nghiên cứu áp dụng công nghệ bê tông dầm lăn 

(RCC) trong xây dựng hệ thống đường giao thông 

ở Việt Nam 

Trần Sỹ Dũng  PGS.TS Vũ Hữu Hải
Luận văn xây dựng công trình 

thủy (2016)

450 Thạc sĩ

Nghiên cứu các biện pháp gia cố xung quanh hầm 

để giảm ảnh hưởng tới các công trình lân cận trong 

điều kiện hạn chế về không gian xây dựng tại tuyến 

đường sắt đô thị Số 1 Bến Thành - Suối Tiên 

Phan Sỹ Liêm  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2016)
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451 Thạc sĩ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

thi công xây dựng các công trình ven biển trên địa 

bàn huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Phạm Tấn Tài TS. Trần Quang Phú
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2016)

452 Thạc sĩ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

tiếp cận hệ thống xe buýt của người dân các quận 

trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Đình Nguyên TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2016)

453 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải tiến thiết kế dầm I33 cho mục đích 

gia cường dự ứng lực ngoài nâng cao khả năng chịu 

tải trọng lớn và thời gian khai thác 

Trương Trọng Quang TS. Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2016)

454 Thạc sĩ

Nghiên cứu công trình kè bảo vệ bờ tại thị trấn 

Phong Mỹ - Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng 

bằng sông Cửu Long 

Nguyễn Trung Kiên TS. Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2016)

455 Thạc sĩ
Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng bê tông 

nhựa rỗng cốt liệu xỉ thép 
Nguyễn Thị Hạnh TS. Nguyễn Văn Long

Luận văn kỹ thuật Xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2016)

456 Thạc sĩ

Nghiên cứu đánh giá mạng lưới giao thông khu vực 

khu kinh tế nam Phú Yên theo chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

Huỳnh Gia Hoàng TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2016)

457 Thạc sĩ

Nghiên cứu đê biển khu vực Bạc Liêu trong ứng 

phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long 

Hoàng Nam Hà TS. Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2016)

458 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp chống va xô tàu thuyền cho 

các trụ cầu vượt sông lớn tại khu vực Đông Nam 

Bộ 

Đoàn Hồng Ngọc  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2016)

459 Thạc sĩ
Nghiên cứu khả năng ứng dụng cọc đá trong xử lý 

nền 

Nguyễn Phùng Thái 

Hưng 
 PGS.TS Nguyễn Thành Đạt

Luận văn xây dựng đường ô tô 

(2016)

460 Thạc sĩ

Nghiên cứu kiểm soát chất lượng trong quá trình 

chế tạo các phân đoạn dầm bê tông theo phương 

pháp lắp ghép

Trần Thị Mộng Thu TS. Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2016)

461 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu thân và lớp 

gia cố đê biển phù hợp với điều kiện sóng bão của 

Việt Nam 

Kiều Ngọc An  PGS.TS Vũ Hữu Hải
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2016)
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462 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn hình thức đầu tư xây dựng 

nhà ga hành khách xe buýt chợ lớn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cù Việt Dũng 
 PGS.TS Nguyễn Thị Bích 

Hằng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2016)

463 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn 

thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường 

Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III 

Lê Hồng Bình TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2016)

464 Thạc sĩ

Nghiên cứu phương pháp xác định nhu cầu và giải 

pháp phát triển GTT cấp quận của đô thị - Trường 

hợp ở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Phi Long TS. Trịnh Văn Chính
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2016)

465 Thạc sĩ

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của đất đến sức chịu tải 

cọc khoan nhồi tại công trình cầu Rạch Chiếc TP. 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Duy Thông TS. Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2016)

466 Thạc sĩ
Nghiên cứu sự phân bố nội lực trong cọc ống ván 

thép chống vách hố móng đào sâu 
Trần Anh Dũng TS. Nguyễn Quốc Hùng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2016)

467 Thạc sĩ
Nghiên cứu sự phân bố tải trọng vào cọc gia cố nền 

đất yếu cùng vải địa tại Đồng bằng Sông Cửu Long 
Nguyễn Lâm Đồng TS. Lê Bá Khánh

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2016)

468 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế thành phần Mastic chèn khe co 

dãn mặt đường bê tông xi măng trong điều kiện khí 

hậu ở khu vực phía nam Việt Nam 

Nguyễn Thị Duyên TS. Nguyễn Văn Lý

Luận văn kỹ thuật Xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2016)

469 Thạc sĩ

Nghiên cứu thực nghiệm giải thuật đóng cắt các 

khóa công suất cho nghịch lưu điều khiển độc lập 

hai động cơ ba pha 

Phạm Minh Vương 
TS. Trần Thanh Vũ, 

TS. Nguyễn Đình Tuyên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)

470 Thạc sĩ

Nghiên cứu thực nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ 

thuật của bê tông nhựa Polyme dùng trong thiết kế 

kết cấu áo đường mềm ờ điều kiện Việt Nam 

Bùi Thị Xuân TS. Nguyễn Văn Long
Luận văn kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2016)

471 Thạc sĩ

Nghiên cứu tính toán ma sát âm trên cơ sở khảo sát 

vị trí cân bằng tĩnh giữa tải trọng tác dụng và các 

lực tương tác cọc - đất 

Hoàng Thị Xuân TS. Phạm Ngọc Thạch
Luận văn kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2016)

472 Thạc sĩ

Nghiên cứu tính toán sức cản của tàu khách cao 

tốc, mô phỏng trên cơ sở phần mềm ASSYS 

FLUENT.

Bùi Long Khương  PGS.TS Vũ Ngọc Bích
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2016)
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473 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng cọc ván bê tông cốt thép dự 

ứng lực trong xây dựng mố trụ cầu và đường đầu 

cầu

Huỳnh Ngọc Hiếu  PGS.TS Lê Thị Bích Thủy
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2016)

474 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS để quản lý 

mỏ vật liệu đá xây dựng công trình trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An

Nguyễn Văn Huệ TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2016)

475 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng sơn dẻo nhiệt gờ, mô, gồ 

giảm tốc để giảm thiểu tai nạn giao thông trên các 

cầu cong ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Xuân Sơn TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2016)

476 Thạc sĩ

Nghiên cứu và thiết lập chương trình mô phỏng hệ 

thống khởi động động cơ Diesel của tàu thủy bằng 

khí nén phục vụ công tác giảng dạy 

Lê Văn Nghĩa TS. Lê Văn Vang
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2016)

477 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống khí nén 

điều khiển động cơ 6NVD36 - 1 trong phòng thực 

hành máy tàu thủy 

Lê Hữu Cường TS. Lê Văn Vang
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2016)

478 Thạc sĩ
Phân tích dao động riêng của cầu An Đông khi một 

số dây treo không làm việc 
Nguyễn Văn Tính TS. Phùng Mạnh Tiến

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2016)

479 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển Backstepping cân bằng 

bóng trên đĩa dùng cơ cấu truyền động từ trường 
Vương Văn Trung TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2016)

480 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển bám đuổi Fuzzy một đầu 

vào cho hệ thống điều khiển mức chất lỏng

Nguyễn Trần Hải 

Minh
 PGS.TS Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2016)

481 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển bám đuổi thích nghi Fuzzy - 

Neural Network cho hệ thống điều khiển trực thăng 

hai bậc tự do 

Nguyễn Minh Tâm TS. Võ Công Phương Luận văn Tự động hóa (2016)

482 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển giữ ổn định cho hệ Mimo 

Twin Rotor dùng thuật toán tối ưu bầy đàn 
Phạm Quang Trí TS. Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)

483 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển mờ lai ổn định cân bằng hệ 

Pendubot
Đoàn Tuệ Tâm TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)

484 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển Neural - Fuzzy cho hệ thống 

Ball and Beam Luận văn Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa

Phạm Thị Thanh 

Xuân
TS. Lê Quang Đức

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)
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485 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển Pid - Mờ hệ thống camera 

hai trục
Đoàn Văn Khoa TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)

486 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống phanh chống hãm cứng bánh xe 

trên ô tô
Trương Văn Hoạt TS. Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2016)

487 Thạc sĩ

Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động đại lý của công ty cung ứng dịch vụ 

hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông 

(PDIMEX JSC) 

Nguyễn Quốc Khoa TS. Ngô Xuân Lực Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

488 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh tại cảng 

PTSC Phú mỹ của công ty cổ phần cảng dịch vụ 

dầu khí tổng hợp Phú mỹ (Giai đoạn 2016 - 2020) 

Trần Quốc Dũng TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2016)

489 Thạc sĩ

Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng dịch vụ tại công ty cổ phần tiếp vận miền 

Nam Luận văn Kinh tế vận tải

Trần Quốc Việt TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

490 Thạc sĩ Điều khiển Camera bám theo mục tiêu di động Trương Xuân Linh TS. Hoàng Minh Trí
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

491 Thạc sĩ
Điều khiển cân bằng con lắc ngược kép dùng bộ 

Mờ - Neural - Thích nghi 

Huỳnh Dương Khánh 

Linh
 PGS.TS Dương Hoài Nghĩa

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

492 Thạc sĩ
Điều khiển cơ cấu hỗ trợ vận động chân cho người 

liệt bán thân sử dụng thuật toán PI - mờ

Nguyễn Mậu Tuấn 

Vương
TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

493 Thạc sĩ
Điều khiển giữ vị trí tàu tối ưu theo thời tiết bằng 

hệ thống DP trên tàu dịch vụ
Đoàn Xuân Đại TS. Nguyễn Phùng Hưng

Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2015)

494 Thạc sĩ
Điều khiển hệ thống lái tự động tàu thủy với thuật 

toán Nơ ron mờ sử dụng luật TAKAGI-SUGENO
Nguyễn Thanh Quỳnh TS. Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

495 Thạc sĩ Điều khiển LQG/LTR hệ bi sắt trên thanh Nguyễn Văn Xuyện  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

496 Thạc sĩ Điều khiển nhúng hệ quạt và tấm phẳng Đào Thế Vũ TS. Hoàng Minh Trí
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)
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497 Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện công tác chọn thầu trong xây 

dựng tại ban quản lý dự án thành phố Thủ Dầu Một 

- tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Nguyễn Thảo Lam  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

498 Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công 

ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Trần Thanh Tâm TS. Nguyễn Quỳnh Sang

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

499 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công 

ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu 

Thành Phong

Hà Nhất Anh TS. Nguyễn Quỳnh Sang
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

500 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công 

ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Băng 

Dương

Nguyễn Quang Huy TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

501 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc quản lý 

đăng ký tàu biển tại cơ quan đăng ký tàu biển khu 

vực Sài Gòn từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Phạm Duy Vĩnh TS. Lê Văn Ty
Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2015)

502 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu 

thầu xây lắp của công ty trách nhiệm hữu hạn xây 

dựng dịch vụ thương mại Trần Long 

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

503 Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao năng lực quản lý thi công công 

trình giao thông của công ty xây dựng Trường An
Võ Hồng Sơn TS. Trần Quang Phú

Luận văn Kỹ thuật xây dựng 

đường ô tô và đường thành phố 

(2015)

504 Thạc sĩ

Giải pháp phát triển dịch vụ sửa chữa tàu biển tại 

công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp 

Hàng hải Sài Gòn giai đoạn 2016 - 2020

Nguyễn Quốc Tuấn TS. Lê Văn Bảy Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

505 Thạc sĩ

Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận Thủ Đức đến 

năm 2020

Cù Duy Quang
 GS.TSKH. Nghiêm Văn 

Dĩnh

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

506 Thạc sĩ
Giám sát thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị trên 

diện rộng dùng mạng 3G 
Phan Thanh Tuấn  PGS.TS Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2015)

507 Thạc sĩ
Hệ thống cân bằng cho máy bay lên thẳng sử dụng 

Fuzzy 
Bùi Kim Hải  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)
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508 Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của 

công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623 

đến năm 2020

Phan Nhựt Trường TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

509 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác giám định hàng rời nhập khẩu 

tại công ty cổ phần giám định Thái Bình Dương 

(PICO)

Huỳnh Ngọc Sơn TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

510 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất đối 

với sản phẩm xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng công trình miền Đông 

Nguyễn Thị Thủy TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

511 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại ban 

quản lý dự án đường sắt khu vực 3 tổng công ty 

đường sắt Việt Nam 

Nguyễn Thế Tùng TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

512 Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý 

đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn 
Lương Quang Minh TS. Trần Quang Phú

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

513 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước các công 

trình xây dựng trên địa bàn Quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Văn Quyên TS. Nguyễn Thị Bích Hằng Luận văn Kinh tế xây dựng(2015)

514 Thạc sĩ

Hoàn thiện phương thức trợ giá cho vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Thị Hải Yến TS. Trần Quang Phú Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

515 Thạc sĩ

Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban 

quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh 

Cà Mau đến năm 2020 

Nguyễn Trí Thức 
GVCC. PGS.TS Phạm Văn 

Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

516 Thạc sĩ

Hoàn thiện quản lý tiến độ các dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện Hóc 

Môn

Nguyễn Văn Quyền
 GS.TSKH. Nghiêm Văn 

Dĩnh

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

517 Thạc sĩ

Hoàn thiện quản lý vật tư kỹ thuật trong hoạt động 

thi công xây lắp công trình tại công ty 756 Bộ Quốc 

Phòng

Nguyễn Minh Thành TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

518 Thạc sĩ
Kỹ thuật điều khiển độ rộng xung để giảm điện áp 

COMMON-Mode cho biến tần 3 pha
Trịnh Hải Thanh Bình 

TS. Nguyễn Đình Tuyên, 

TS. Ngô Mạnh Dũng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)
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519 Thạc sĩ

Lựa chọn công suất máy chính cho tàu khách du 

lịch hoạt động quá cảnh Việt Nam - Campuchia 

theo quan điểm thiết kế tối ưu 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 
PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)

520 Thạc sĩ Mô hình và điều khiển cân bằng PENDUBOT Đỗ Minh Thư TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2015)

521 Thạc sĩ
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai 

thác cảng Lotus đến năm 2020 
Trần Duy Hiệp TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2015)

522 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân sự của công ty cổ phần tập 

đoàn Mai Linh đến năm 2020 

Nguyễn Thành Luân TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

523 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

cung ứng thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải và 

thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART JSC) 

đến năm 2020 

Nguyễn Ngọc Trang TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

524 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần 

đầu tư và dịch vụ hàng hải Vũng Tàu giai đoạn 

2015 - 2017 

Huỳnh Hoài Bảo TS. Lê Văn Bảy Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

525 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh doanh cho công ty cổ phần Thái Minh giai 

đoạn 2015 - 2020 

Vũ Thị Tuyết TS. Nguyễn Văn Hinh (2015)

526 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh doanh khai thác đội tàu của công ty TNHH 

một thành viên dịch vụ thương mại VITACO đến 

năm 2020

Nguyễn Lê Duy TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

527 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao kết quả sản 

xuất kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận và 

thương mại Nguyễn Ngọc đến năm 2020

Nguyễn Tiến Dũng TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

528 Thạc sĩ
Một số giải pháp đầu tư máy móc thiết bị của công 

ty cổ phần xây dựng Tuấn Lộc đến năm 2020 

Nguyễn Hữu Trung 

Kiên
 PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)
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529 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội 

tàu vận tải thủy nội địa cho công ty cổ phần vận tải 

Hà Tiên giai đoạn 2015 - 2020 

Đỗ Văn Huân TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

530 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm 

tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu gia công vận chuyển bằng đường biển ở chi 

cục hải quan khu chế xuất Tân Thuận

Nguyễn Văn Hòa TS. Nguyễn Văn Khoảng (2015)

531 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động phân phối hàng hóa tại công ty TNHH thực 

phẩm Ân Nam 

Phan Đình Vũ TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

532 Thạc sĩ
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn tại công ty cổ phần kho vận miền Nam 
Nguyễn Thị Thu Hà TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

533 Thạc sĩ
Một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ thuyền 

viên tại công ty INLACO Saigon đến năm 2020 
Trần Thanh Hải TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

534 Thạc sĩ
Một số giải pháp phát triển dịch vụ Logistics tại 

Cảng VICT giai đoạn 2015 - 2020
Lê Minh Dũng TS. Hồ Thị Thu Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2015)

535 Thạc sĩ

Nâng cao năng lực dạy nghề điều khiển tàu biển tại 

Trường cao đẳng Nghề Hàng Hải Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trần Ngọc Nam  PGS.TS Lê Đức Toàn
Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2015)

536 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến 

nền móng và mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh - Quận 

Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp 

khắc phục 

Võ Nhật Luân  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

537 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của số lượng dầm ngang 

cầu tới sự phân bố tải trọng cho các dầm dọc chữ I 

của cầu dầm giản đơn 

Lê Văn Tuấn TS. Nguyễn Quốc Hùng
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2015)

538 Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng mất mát lực căng trước của 

dây văng trong cầu Phú Mỹ ở giai đoạn khai thác. 
Nguyễn Công Toản  PGS.TS Lê Thị Bích Thủy

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

539 Thạc sĩ

Nghiên cứu áp dụng hình thức hợp tác công tư để 

đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai giai 

đoạn 2 

Phan Thị Diệu Hiền TS. Trần Quang Phú
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)
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540 Thạc sĩ
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả làm 

việc của hệ động lực Tuabin hơi tàu "Ba Vì" 
Lãnh Trung Đông  PGS.TS Lê Hữu Sơn

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)

541 Thạc sĩ

Nghiên cứu các nhân tố rủi ro gây chậm trễ tiến độ 

trong quá trình thực hiện dự án chuỗi thức ăn 

nhanh 

Trần Hiển Vinh TS. Lương Đức Long

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2015)

542 Thạc sĩ

Nghiên cứu các tham số động lực học của cầu vượt 

bộ hành bê tông cốt thép ở Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Hồ Quốc 

Tuấn 

TS. Nguyễn Tiến Thủy, TS. 

Vũ Hồng Nghiệp

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2015)

543 Thạc sĩ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn 

đối với công việc của nhân viên làm việc tại các cơ 

quan nhà nước quản lý trong lĩnh vực xây dựng tại 

tỉnh Bình Dương 

Trần Thế Phương  PGS.TS Nguyễn Thống

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2015)

544 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải thiện sự hoạt động của tổ hợp 

Tuabin tăng áp khi động cơ diesel làm việc ở chế 

độ chuyển tiếp

Nguyễn Văn Bình TS. Lê Văn Vang
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)

545 Thạc sĩ
Nghiên cứu cầu dầm liên tục nhịp lớn sử dụng dầm 

bê tông cốt thép dự ứng lực tiết diện I33
Nguyễn Toàn Trung TS. Vũ Hồng Nghiệp Luận văn Cầu hầm (2015)

546 Thạc sĩ

Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng cầu dầm thép liên 

hợp bản bê tông cốt thép nhịp giản đơn bằng các 

thông số dao động 

Bùi Thị Ninh TS. Phùng Mạnh Tiến
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

547 Thạc sĩ
Nghiên cứu dao động của cầu Bình Lợi 2 khi một 

số dây treo không làm việc
Nguyễn Ngọc Lượng 

TS. Nguyễn Tiến Thủy, TS. 

Đặng Vũ Hiệp
(2015)

548 Thạc sĩ

Nghiên cứu để triển khai bộ luật quốc tế về vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển 

(IMDG CODE) đạt yêu cầu về an toàn và hiệu quả 

tại các cảng biển Việt Nam Luận văn Khoa học 

Hàng hải

Bùi Thế Anh TS. Lê Văn Ty (2015)

549 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất kiểm toán chỉ tiêu vệt hằn bánh 

xe trong thiết kế kết cấu áo đường mềm ở điều kiện 

Việt Nam 

Trương Thanh Tú TS. Nguyễn Văn Long
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

Page 52



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

550 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất loại hình và các giải pháp tổ 

chức giao thông nút giao Hương lộ 2 với cao tốc 

Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 

Trần Văn Tuân TS. Vương Tấn Đức
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

551 Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất tuyến buýt kết nối bến xe, nhà 

ga Metro trên địa bàn quận 6 
Võ Ngọc Quang TS. Vũ Anh Tuấn

Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2015)

552 Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất tuyến xe buýt nhanh (BRT) An 

Sương - Bến xe miền Tây mới 
Đỗ Văn Toản TS. Vương Tấn Đức

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

553 Thạc sĩ Nghiên cứu điều động an toàn cho tàu lai dắt Nguyễn Thịnh  PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng
Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2015)

554 Thạc sĩ

Nghiên cứu hoán cải hệ thống lạnh thực phẩm của 

tàu UT - GLORY dùng công nghệ biến tần - 

Inventer 

Nguyễn Duy Tân  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)

555 Thạc sĩ

Nghiên cứu hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của hợp 

tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng trên tuyến xe 

buýt số 8 - Đại học Quốc gia 

Hồ Quí Vinh TS. Trần Quang Phú Luận văn kinh tế vận tải (2015)

556 Thạc sĩ

Nghiên cứu khả năng chịu lực và tự động hóa tính 

toán thiết kế dạng mối nối thế hệ mới trong kết cấu 

cầu phân đoạn lắp ghép dự ứng lực ngoài ứng dụng 

tại Việt Nam

Bùi Xuân Quang TS. Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2015)

557 Thạc sĩ

Nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt nhẹ Thủ 

Thiêm - Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. 

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Cao Tiến Dũng TS. Trịnh Văn Chính
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

558 Thạc sĩ

Nghiên cứu phương án thiết kế máy chưng cất 

nước ngọt từ nước biển ở áp suất thấp sử dụng 

năng lượng mặt trời Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực

Trần Văn Dũng TS. Bùi Hồng Dương
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)
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559 Thạc sĩ

Nghiên cứu quá trình kiểm soát chất lượng trong 

chế tạo và thi công cầu bê tông cốt thép phân đoạn 

dự ứng lực ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Xuân Vi TS. Vũ Hồng Nghiệp Luận văn Cầu hầm (2015)

560 Thạc sĩ
Nghiên cứu quy hoạch đô thị tuyến đường sắt đô 

thị An Sương - Củ Chi. 
Nguyễn Viết Hải TS. Trịnh Văn Chính

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

561 Thạc sĩ
Nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt nhẹ Suối 

Tiên - Biên Hòa. 
Lê Quang Bình  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

562 Thạc sĩ
Nghiên cứu quy hoạch tuyến xe buýt nhanh (BRT) 

Nguyễn Văn Linh. 
Võ Thành Phương TS. Trịnh Văn Chính

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

563 Thạc sĩ

Nghiên cứu quy trình hạ thủy giàn công nghệ (TOP 

SIDE) bằng tàu vận tải siêu trọng (DOCKWISE) 

tại Cam Ranh Shipyard Ltd., Co 

Nguyễn Đức Điện  PGS.TS Vũ Ngọc Bích
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)

564 Thạc sĩ

Nghiên cứu so sánh các phương pháp tính độ lún 

nền đất yếu gia cố cọc đất xi măng công trình 

đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài 

Đỗ Nhân Trường TS. Phạm Văn Hùng
Luận văn Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố (2015)

565 Thạc sĩ
Nghiên cứu sử dụng công nghệ bê tông tự lèn trong 

sản xuất dầm Supper T dự ứng lực căng trước. 
Trần Thắng Nhất  PGS.TS Trần Văn Miền

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

566 Thạc sĩ
Nghiên cứu sử dụng phần mềm mô phỏng phục vụ 

tổ chức giao thông qua đường hầm sông Sài Gòn 
Nguyễn Văn Thành TS. Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

567 Thạc sĩ
Nghiên cứu thiết kế chế tạo băng thử thiết bị thủy 

lực dùng trên tàu thủy 
Vũ Minh Thái TS. Lê Văn Vang

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2015)

568 Thạc sĩ
Nghiên cứu thực nghiệm giải thuậtđóng cắt các 

khóa bán dẫn cho bộ biến tần ma trận 
Trần Minh Tú 

TS. Ngô Mạnh Dũng, TS. 

Nguyễn Đình Tuyên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

569 Thạc sĩ
Nghiên cứu tính toán thiết bị chưng cất nước ngọt 

từ nước biển trong môi trường áp suất thấp 
Phạm Văn Chiến TS. Nguyễn Duy Trinh

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2015)

570 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng bê tông xỉ thép vào kết cấu 

mặt đường bê tông xi măng nông thôn
Đặng Văn Minh TS. Vũ Hồng Nghiệp

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

571 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng chất phụ gia xi măng 

Geocrete làm đường DT930 ở Hậu Giang 
Phạm Văn Quy TS. Vũ Thế Sơn

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)
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572 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng mô hình VISSIM để đánh gia 

các phương án thiết kế và tổ chức giao thông tại nút 

giao Lăng Cha Cả 

Huỳnh Tấn Vũ TS. Nguyễn Quốc Hiển
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

573 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng suất mặt tiếp giáp giữa hai vật liệu 

thông qua chất kết dính và ứng dụng khảo sát cầu 

Sông Cả.

Cao Văn Diển  PGS.TS Lê Thị Bích Thủy
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

574 Thạc sĩ
Nghiên cứu và thực hiện giải pháp chống lắc tải 

cho cẩu khung 
Trần Hồng Hải TS. Lê Quang Đức

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

575 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển Fuzzy - Pid 

điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha 

bằng phương pháp điều chế Vector từ trường trong 

không gian với kỹ thuật vi xử lý 32Bit ARM 

Cortex M3 

Trần Văn Vang
 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

576 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng công trình giao thông khu 

vực địa chất nguy hiểm về trượt lở đường Hồ Chí 

Minh 

Mai Thị Tiên TS. Nguyễn Khánh Lân
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

577 Thạc sĩ
Nghiên cứu xây dựng trung tâm sát hạch tuyền viên 

phương tiện thủy nội địa 
Hoàng Duy Đàn TS. Nguyễn Phùng Hưng

Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2015)

578 Thạc sĩ
Nghiên cứu xây dựng và mô phỏng quy trình kiểm 

tra bảo dưỡng Turbine khí xả TCR22

Nguyễn Thạch 

Nguyên
TS. Lê Văn Vang

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)

579 Thạc sĩ
Nghiên cứu, phân tích, tính toán đáp ứng của tàu cỡ 

nhỏ trong điều kiện sóng biển 
Phạm Thị Thanh Nga  PGS.TS Phan Văn Quân

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)

580 Thạc sĩ
Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng bộ điều khiển lò 

tôi dao cắt giấy
Tạ Nguyễn Minh Đức  PGS.TS Đặng Thiện Ngôn

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

581 Thạc sĩ
Nhận dạng tri thức điều khiển thiết bị thông qua 

sóng điện não
Nguyễn Minh Thương TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

582 Thạc sĩ

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng cảu dân 

cư sinh sống tại chung cư trên địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Ngọc Hương  PGS.TS Nguyễn Thống

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2015)

583 Thạc sĩ

Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường Việt 

Nam đến chất lượng làm việc hệ thống lạnh thực 

phẩm tàu nhà bè 06 

Lê Việt Dũng  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2015)
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584 Thạc sĩ

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản 

lý của ban chỉ huy công trường các dự án dân dụng 

công nghiệp

Lê Phước Thạnh TS. Lương Đức Long

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2015)

585 Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố chậm trễ tiến độ và vượt chi 

phí các dự án y tế, giáo dục tại Long An trong giai 

đoạn thi công

Đào Ngọc Thanh  PGS.TS Ngô Quang Tường

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2015)

586 Thạc sĩ

Phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả 

đầu tư của chủ đầu tư tại các dự án nhà ở xã hội 

trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

Đỗ Minh Hiền  PGS.TS Ngô Quang Tường

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2015)

587 Thạc sĩ
Sự phát triển thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí 

Minh thực trạng và giải pháp
Nguyễn Nhật Trường  PGS.TS Đặng Thị Xuân Mai

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

588 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển CMAC thích nghi cho con 

lắc ngược sử dụng con quay quán tính

Đặng Tịnh Thanh 

Bình
TS. Ngô Thanh Quyền

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

589 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển mô hình trượt mờ tự học 

cho con lắc ngược con quay quán tính 
Đặng Văn Tín TS. Ngô Thanh Quyền

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

590 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển tối ưu chuyển động cân 

bằng Robot theo quỹ đạo cho trước
Lý Ngọc Thông  PGS.TS Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

591 Thạc sĩ
Thiết kế bộ lọc tích cực dùng bộ nghịch lưu 2 bậc 

lọc sóng hài bậc cao và bù công suất phản kháng 
Trần Văn Lai TS. GVC. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

592 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống ổn định vị trí quả bóng trong ống 

khí thẳng đứng dùng điều khiển trượt mờ 
Đinh Đỗ Quang TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

593 Thạc sĩ

Thiết kế mô hình điều khiển giữ thăng bằng cho tời 

kéo trên các tàu dịch vụ dựa trên kỹ thuật điều 

khiển mờ lai 

Phạm Minh Hẹn TS. Đặng Xuân Kiên
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

594 Thạc sĩ Thiết kế mô hình tàu điện từ trường Lưu Đức Trọng TS. Hoàng Minh Trí
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

595 Thạc sĩ
Thiết kế tối ưu tàu kéo cứu hộ 2000 HP hoạt động 

trên vùng biển DK1
Đỗ Thanh Hào PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2015)

596 Thạc sĩ
Tính độ bền vách kín nước tàu kết cấu dạng 

Sandwich bằng phương pháp phần tử hữu hạn 
Nguyễn Công Lý  PGS.TS Trần Công Nghị

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)
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597 Thạc sĩ
Tính toán để thay thế Turbine tăng áp cho động cơ 

6UEC45LA của tàu Eminece 
Huỳnh Văn Tuấn TS. Bùi Hồng Dương

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)

598 Thạc sĩ
Tính toán suy giảm công suất chính động cơ Diesel 

theo thời gian của hãng Man B&W 
Đoàn Nguyên Sơn TS. Bùi Hồng Dương

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2015)

599 Thạc sĩ

Tối ưu hóa các đặc trưng cơ bản và kích thước 

chính của tàu chở hàng bao chạy tuyến Cần Thơ - 

Cà Mau (Chở phân đạm từ cà Mau về Cần Thơ) 

Nghiêm Thanh Liêm  PGS.TS Vũ Ngọc Bích
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2015)

600 Thạc sĩ
Tối ưu hóa dàn phẳng chịu ràng buộc tần số dao 

động riêng 
Dương Văn Thuận TS. Vũ Trường Vũ

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)

601 Thạc sĩ
Tối ưu hóa kích thước và tuyến hình tàu kiểm ngư 

hoạt động trong ngư trường vịnh Bắc Bộ
Nguyễn Minh Đức PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2015)

602 Thạc sĩ
Tối ưu hóa kích thước và tuyến hình tàu kiểm ngư 

hoạt động trong ngư trường vịnh Bắc Bộ 
Nguyễn Minh Đức PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2015)

603 Thạc sĩ
Tối ưu hóa ổn định tốc độ ly hợp trượt bằng 

phương pháp điều khiển trượt 
Ngô Quốc Tiến

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

604 Thạc sĩ
Tối ưu hóa tường chắn bê tông trọng lực bằng giải 

thuật Particle Swarm Optimization
Phạm Văn Tuân TS. Vũ Trường Vũ

Luận văn Xây dựng Cầu hầm 

(2015)

605 Thạc sĩ
Ứng dụng giải thuật thích nghi trực tiếp trong điều 

khiển cánh tay Robot 2 bậc tự do giám sát mục tiêu 
Trần Lê Quốc Việt TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

606 Thạc sĩ

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh với phương pháp 

SURF và Neural Network để kiểm tra chất lượng 

sản phẩm

Đinh Văn Hảo TS. Đinh Hoàng Bách
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

607 Thạc sĩ
Ứng dụng thị giác máy tính xây dựng bộ điều khiển 

LQR điều khiển ổn định bóng và thanh
Nguyễn Đức Hiển  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

608 Thạc sĩ

Ước lượng tốc độ dùng phương pháp thích nghi 

MRAS để ổn định tốc độ động cơ không đồng bộ 

trong điều kiện tối ưu cảm biến 

Lưu Thiện Quang TS. Trần Thanh Vũ
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

609 Thạc sĩ

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công 

các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn 

huyện Nhà Bè 

Trần Văn Sơn TS. Trần Quang Phú
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2015)
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610 Thạc sĩ
Xác định kích thước 3 chiều và xây dựng hình ảnh 

3D của vật thể thông qua 2 Camera số 
Nguyễn Anh Tuấn TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

611 Thạc sĩ
Xây dựng bộ điều khiển LQR cho con lắc ngược 

quay 
Lê Thị Quỳnh Trang TS. Nguyễn Thanh Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

612 Thạc sĩ

Xây dựng bộ điều khiển thích nghi thuật toán hàm 

số bền vững lai ghép điều khiển bồn nước đôi nối 

tiếp 

Phan Kim Ngân TS. Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

613 Thạc sĩ
Xây dựng chiến lược phát triển Logistics của Tổng 

công ty Tân cảng Sài Gòn giai đoạn 2015-2018 
Nguyễn Tài Tại TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

614 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công 

ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610 giai 

đoạn 2015-2020 

Nguyễn Tường Khoa TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2015)

615 Thạc sĩ
Xây dựng hệ thống giám sát thông tin và điều khiển 

trạm viễn thông 
Lê Thành Hưng TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2015)

616 Thạc sĩ
Xúc tiến bán hàng của chi nhánh tổng công ty Hàng 

không Việt Nam khu vực miền Nam đến năm 2020
Bùi Duy Hoàng TS. Trần Quang Phú Luận văn Kinh tế vận tải (2015)

617 Thạc sĩ

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty cổ phần cấp nước tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2014-2015

Trần Anh Thành TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

618 Thạc sĩ
Các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác vận 

hành robot lặn tại công ty cổ phần dịch vụ Hải Mã
Nguyễn Tiến Định TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

619 Thạc sĩ

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 

tại công ty TNHH cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép 

(Tan Cang Cai Mep international termiral, TCIT)

Lâm Bình Huy TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

620 Thạc sĩ

Các giải pháp phát triển và hoàn thiện hoạt động 

dịch vụ môi giới thuê tàu hàng rời tại công ty 

TNHH thương mại dịch vụ vận tải biển Toàn 

Thắng

Lê Xuân Thắng TS. Lê Văn Bảy Luận văn Kinh tế vận tải (2014)
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621 Thạc sĩ
Điều khiển Nơ - rôn trượt thích nghi khớp cánh tay 

sử dụng SMA ACTUATOR
Nguyễn Trọng Công

TS. Nguyễn Trọng Tài,

TS. Ngô Mạnh Dũng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

622 Thạc sĩ
Điều khiển PIC Fuzzy chống giao động cho hệ cầu 

trục 3D
Phan Huy Biện TS. Nguyễn Thiện Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

623 Thạc sĩ
Điều khiển PID mờ mực chất lỏng và nhiệt độ 

trong bồn trộn phụ gia
Trần Minh Hiếu

TS. Nguyễn Trọng Tài

TS. Ngô Mạnh Dũng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

624 Thạc sĩ

Dự án phát triển đội tàu vận chuyển Container 

tuyến Bắc - Nam cho công ty Cổ phần Vận tải Biển 

Sài Gòn 

Lê Minh TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

625 Thạc sĩ

Giải pháp đào tạo nhằm phát triển cán bộ quản lý 

của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Trần Thị Ái Trinh TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

626 Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện chính sách giá trong hoạt 

động Marketing-Mix của công ty TNHH một thành 

viên Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn

Hoàng Thị Bích 

Hương
TSKH Phan Văn Nhiệm Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

627 Thạc sĩ
Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện 

đa khoa tỉnh Sóc Trăng 
Nguyễn Văn Nĩ  PGS.TS Nguyễn Đăng Quang

Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2014)

628 Thạc sĩ
Giải pháp làm tăng mức độ hài lòng của sinh viên 

tại trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Dương Trường Giang  PGS.TS Nguyễn Đăng Quang

Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2014)

629 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân 

hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Lý Tuyết Vân  PGS.TS Nguyễn Đăng Quang
Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2014)

630 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân 

hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu 

Long chi nhánh Trà Vinh 

Đoàn Văn Nhiên  PGS.TS Từ Sỹ Sùa
Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2014)

631 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn 

vùng đồng bào dân tộc Khmer (Chương trình 135) 

trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng

Lâm Sơn Quân TS. Nguyễn Thị Bích Hằng
Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2014)
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632 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cảng Gò 

Dầu - công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đến năm 

2020 

Trần Quốc Chỉnh TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

633 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu 

thầu tư vấn của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây 

dựng Hồng Anh

Bùi Phương Nam GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

634 Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao năng lực quản lý tại ban quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Nguyễn Văn Kiệt  PGS.TS Nguyễn Đăng Quang

Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2014)

635 Thạc sĩ

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại 

ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh 

Trà Vinh

Nguyễn Thanh Phong  PGS.TS Từ Sỹ Sùa
Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2014)

636 Thạc sĩ

Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ kho hàng 

của công ty cổ phần Thành Chí giai đoạn 2013-

2018

Phan Tứ Hùng TS. Lê Văn Bảy Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

637 Thạc sĩ

Giải pháp tăng cường công tác quản trị nguồn nhân 

lực tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc 

Trăng

Phạm Thị Thanh 

Tuyền 
TS. Nguyễn Thị Bích Hằng

Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2014)

638 Thạc sĩ
Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lê Thị Cẩm Loan TS. Nguyễn Thị Bích Hằng

Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2014)

639 Thạc sĩ
Giải pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nhơn Hội - 

Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Nguyễn Viết Trị TS. Chu Xuân Nam

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

640 Thạc sĩ
Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công 

nghiệp tại tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Công Toán 

 PGS.TS GVCC. Phạm Văn 

Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

641 Thạc sĩ

Hoạch định chiến lược phát triển các hoạt động 

kinh doanh ngoài công ích tại tổng công ty bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam đến năm 2020

Đỗ Châu Kiều Linh TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

642 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác định giá tài sản bảo đảm tại 

công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài 

sản ngân hàng TMCP công thương Việt Nam

Lê Ngọc Lân TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

643 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

đến năm 2020 

Nguyễn Công Hải GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

Page 60



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

644 Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác thanh tra khoa học và công 

nghệ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Phạm Ngọc Thắng TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

645 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác tổ chức giám sát thi công các 

công trình nạo vét luồng hàng hải của công ty thi 

công cơ giới hàng hải miền Nam đến năm 2020 

Hoàng Thanh Tùng TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

646 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình tại tổng công ty cổ phần đầu tư 

phát triển xây dựng 

Nguyễn Quang Huy TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

647 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt của công ty 

TNHH VT Ngôi sao Sài Gòn trên tuyến buýt số 04 

Bến Thành - Bến xe An Sương 

Nguyễn Nguyệt 

Quang Anh 
TS. Trần Quang Phú Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

648 Thạc sĩ

Hoàn thiện quy trình thẩm định - kiểm tra - giám 

sát về an toàn bảo vệ môi trường của các cơ quan 

chuyên ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với các dự 

án đầu tư xây dựng cảng biển 

Nguyễn Tự Quy TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

649 Thạc sĩ

Lập dự án đầu tư tàu cẩu rải ống của xí nghiệp vận 

tải biển và công tác lặn liên doanh Việt - Nga 

Vietsovpetro

Lê Anh Tuấn TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

650 Thạc sĩ
Lập dự toán ngân sách hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại công ty cổ phần quạt Việt Nam năm 2014
Lê Thị Thu Hồng TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

651 Thạc sĩ
Lập trình - điều khiển giám sát hệ thống sản xuất 

linh hoạt FMS 
Lê Tiến Đạt TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

652 Thạc sĩ Lập trình nhúng hệ con lắc ngược quay Trần Thị Kim Ngân TS. Hoàng Minh Trí
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

653 Thạc sĩ
Mô hình hóa quá trình công tác của động cơ Diesel 

M520 ở điều kiện Việt Nam 
Trương Minh Sơn TS. Nguyễn Duy Trinh

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2014)

654 Thạc sĩ
Mô hình hóa, nhận dạng và điều khiển quỹ đạo 

chuyển động của tên lửa chống ngầm
Phú Hữu Đệ TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2014)
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655 Thạc sĩ

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả 

khai thác cảng Tân Cảng - Cái Mép của công ty cổ 

phần Tân Cảng Cái Mép giai đoạn 2013 - 2018 

Từ Phúc Hải TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2014)

656 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nguồn nhân lực ngành giao thông 

vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2014 - 

2018 

Trần Sơn Tuấn TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

657 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh tại cảng Bình Dương đến năm 

2020 

Nguyễn Anh Tuấn TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

658 Thạc sĩ

Một số giải pháp hoàn thiện công tác thanh quyết 

toán tại ban quản lý đầu tư xây dựng công trình 

giao thông - Đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Quốc Linh TS. Nguyễn Quỳnh Sang
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

659 Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị chuỗi cung 

ứng tại công ty TNHH Phân bón Ba Con Co 
Trần Thị Hồng Nhung TS. Lê Văn Bảy Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

660 Thạc sĩ

Một số giải pháp hoàn thiện quy trình tiếp nhận và 

giải phóng tàu Container tại các cảng thuộc Tổng 

công ty Tân Cảng Sài Gòn 

Bùi Văn Bằng TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

661 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công 

tác thống kê của Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu phục vụ xây dựng các dự án quy hoạch, dự án 

đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải 

Nguyễn Thư TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

662 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 

và xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất 

lượng của trường Trung cấp nghề Giao thông vận 

tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 

Trần Quang Vinh TS. Lê Văn Bảy Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

663 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh tại cảng Container quốc tế Sài Gòn (SITV) 

đến năm 2017 

Nguyễn Việt Hùng TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2014)
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664 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng không của 

công ty giao nhận vận tải quốc tế tiêu điểm 

(SOTRANS FOCUS) tại thị trường TP.HCM giai 

đoạn 2014-2020

Trần Thị Diệu Huyền TS. Hồ Thị Thu Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2014)

665 Thạc sĩ

Một số giải pháp quản lý rủi ro thực hiện dự án đầu 

tư sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Ban quản 

lý đầu tư xây dựng công trình giao thông - Đô thị 

thành phố

Lương Thanh Hoài TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

666 Thạc sĩ

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 

tuyến cố định tại thành phố Hồ Chí Minh 

Trịnh Tuấn Hùng TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2014)

667 Thạc sĩ
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây 

lắp của công trách nhiệm hữu hạn Bình Định 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 
TS. Nguyễn Quỳnh Sang

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

668 Thạc sĩ

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây 

lắp của công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường 

bộ 26 

Nguyễn Minh Thư TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

669 Thạc sĩ

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây 

lắp của công ty TNHH xây dựng giao thông Hoàng 

Mai đến năm 2020 

Hồ Duy Sơn TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

670 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất gió tăng áp đến 

sự làm việc của động cơ Diesel lai máy phát lắp 

trên tàu Apollo pacific 

Nguyễn Văn Bình TS. Lê Văn Vang
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2014)

671 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất phun đến chất 

lượng phun nhiên liệu trong động cơ diesel tàu thủy 

phun nhiên liệu trực tiếp 

Vũ Văn Ngọc TS. Ngô Duy Nam
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2014)

672 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách dây treo 

đến sự phân bố nội lực và chuyển vị trong cầu treo 

dây võng 3 nhịp

Trần Minh Quân  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

673 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu 

tải của cọc cho các công trình xây dựng ở điều kiện 

đất yếu 

Huỳnh Ngọc Công TS. Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2014)
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674 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường 

biển Việt Nam và nhiên liệu đến hiệu suất làm việc 

của động cơ tuabin khí - Micor Tuabine trên giàn 

TOPAZ - mỏ Ruby - lô dầu khí 01 và 02

Vũ Đức Thắng TS. Lê Văn Vang
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2014)

675 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng sơ đồ bố trí hệ giằng ngang 

đến nội lực và ổn định trong cầu vòm ống thép nhồi 

bê tông 

Trần Xuân Thái  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

676 Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ chiều dài nhịp đến dao 

động riêng của cầu treo dây văng ba nhịp
Lê Văn Hưng TS. Phùng Mạnh Tiến

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

677 Thạc sĩ
Nghiên cứu biện pháp giảm áp lực ngang của đất 

lên tường chắn 
Trần Văn Đức TS. Ngô Nhật Hưng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2014)

678 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động khai thác và quản lý DEPOT tại công ty cổ 

phần tiếp vận Hồng Ngọc 

Nguyễn Quốc Thịnh TS. Lê Kinh Vĩnh Luận văn kinh tế vận tải (2014)

679 Thạc sĩ
Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

khai thác cảng tại công ty cổ phần cảng Cát Lái 
Ngô Mạnh Linh TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2014)

680 Thạc sĩ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

trong công việc của nhân viên làm việc tại thanh tra 

sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Trịnh Nguyễn Thanh 

Phương 
 PGS.TS Lưu Trường Văn

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2014)

681 Thạc sĩ

Nghiên cứu cải tiến chương trình thực tập thử sóng 

và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành 

Điều khiển tàu biển tại tàu huấn luyện phù hợp với 

STCW 78 sửa đổi 2010 và Công ước lao động hàng 

hải MLC 2006 

Nguyễn Tiền Phương  PGS.TS Nguyễn Văn Thư
Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2014)

682 Thạc sĩ
Nghiên cứu chỉ tiêu cường độ bê tông xỉ thép ứng 

dụng trong xây dựng công trình giao thông 
Huỳnh Văn Thành TS. Vũ Hồng Nghiệp

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

683 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ cấu đoàn phương 

tiện nhằm nâng cao hiệu quả vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM 

Bùi Trung Phương TS. Trần Quang Phú Luận văn kinh tế vận tải (2014)
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684 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất quy trình thiết kế hệ thống xích 

- phao theo đơn Trường hợp ứng dụng kho nổi mỏ 

Ruby 

Lê Xuân Quang TS. Nguyễn Tường Long
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2014)

685 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012008 trong 

quản lý đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại công 

ty cổ phần TESCO

Trần Thị Thu Hường TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2014)

686 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số công trình cảng (bến) dễ bị tổn 

thương trên tuyến đường thủy nội địa TPHCM - 

Kiên Lương bị ảnh hưởng bỡi nước biển dâng do 

biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó

Nguyễn Hải Dương TS. Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2014)

687 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động đầu tư vốn tại tổng công ty 

cổ phần Bảo Minh

Nguyễn Văn Tân TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2014)

688 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm nâng 

cao hiệu quả khai thác mỏ Nam Rồng Đồi Mồi giai 

đoạn 2013 - 2030 

Nguyễn Văn Nhung TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2014)

689 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp huy động vốn đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn 

xã Phú Đông - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn 2015 - 2020 

Nguyễn Cửu Trân TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

690 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

khai thác kho của công ty liên doanh và phát triển 

tiếp vận số 1 (cảng VICT) đến năm 2020 

Phạm Văn Vinh TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2014)

691 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác quản trị nhân sự tại trường Cao đẳng nghề Giao 

thông vận tải đường thủy II đến năm 2020

Nguyễn Thị Hường TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2014)
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692 Thạc sĩ

Nghiên cứu Nghị quyết MEPC-201(62) về sửa đổi 

bổ sung công ước Marpol 73/78 nhằm ngăn ngừa ô 

nhiễm do rác thải từ tàu đối với đội tàu hàng Việt 

Nam hoạt động tuyến vận tải biển nội địa 

Phạm Quang Hòa 

Bình 
TS. Nguyễn Xuân Phương

Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2014)

693 Thạc sĩ
Nghiên cứu ổn định bờ sông có công trình cản 

dòng ven bờ - Ngã ba Đèn Đỏ trên sông Đồng Nai 

Nguyễn Phạm Khánh 

Hưng 
TS. Nguyễn Kế Tường

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2014)

694 Thạc sĩ

Nghiên cứu quy luật phân bố ứng suất của đất nền 

sau tường cừ thép trường hợp đất nền làm việc 

trong giai đoạn đàn - dẻo

Đỗ Thị Duyên TS. Ngô Nhật Hưng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2014)

695 Thạc sĩ

Nghiên cứu tai nạn giao thông trên hệ thống cầu 

đường bộ ngoài đô thị, xét tới các yếu tố tác động 

tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Phạm Quang Nhật  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng Luận văn Đường bộ (2014)

696 Thạc sĩ
Nghiên cứu tăng cường độ cứng cho cầu treo dây 

võng bằng cách bố trí sơ đồ dây
Nguyễn Thành Huy TS. Lưu Bân

Luận văn Xây dựng cầu hầm 

(2014)

697 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và điều khiển hệ nâng 

vật bằng từ trường dựa trên phương pháp điều 

khiển mờ sớm pha trong miền tương tự 

Nguyễn Văn Thông TS. Nguyễn Hữu Chân Thành
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

698 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết lập chương trình mô phỏng hoạt 

động của bộ điều tốc thủy lực PGA58 trên Diesel 

lai chân vịt 

Hồ Ngọc Minh TS. Bùi Hồng Dương
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2014)

699 Thạc sĩ

Nghiên cứu tiêu chí đánh giá năng lực quản lý dự 

án của tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự 

án hạ tầng giao thông Cửu Long - Bộ Giao thông 

Vận tải

Lê Đức Tuân  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

700 Thạc sĩ

Nghiên cứu tiêu chuẩn AASHTO 2010 để tính sức 

chịu tải cọc khoan nhồi của công trình cầu trong 

khu vực đất yếu thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Văn Sanh TS. Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

701 Thạc sĩ
Nghiên cứu tính toán dao động xoắn hệ trục tàu 

sông hoạt động ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đặng Văn Thanh TS. Nguyễn Duy Trinh

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2014)

Page 66



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

702 Thạc sĩ

Nghiên cứu triển khai áp dụng phù hợp công ước 

lao động Hàng hải (MLC 2006) cho các công ty 

vận tải biển vừa và nhỏ ở Việt Nam 

Phạm Ngọc Hà TS. Lê Văn Ty
Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2014)

703 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Chip Seal vào 

công tác sửa chữa, bảo dưỡng mặt đường nhựa và 

lớp phủ bản mặt cầu 

Dương Quang Thuận  PGS.TS Nguyễn Hữu Lân
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

704 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công bê tông 

đầm lăn cho công trình cầu đường 
Bùi Mạnh Hà  PGS.TS Nguyễn Hữu Lân

Luận văn Kỹ thuật xây dựng cầu 

hầm (2014)

705 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của công 

ty cổ phần đầu tư phát triển Phố Đông đến năm 

2020

Nguyễn Thị Mỹ Trinh TS. Chu Xuân Nam
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

706 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Carbon giống kim 

cương để chống mòn và giảm ma sát cho các chi 

tiết trong hệ động lực tàu thủy

Phan Văn Tứ  PGS.TS Bùi Xuân Lâm
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2014)

707 Thạc sĩ

Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao chất 

lượng thi công các dự án nhà cao tầng thuộc vốn 

đầu tư nước ngoài trong khu vực nội ô TP. Hồ Chí 

Minh 

Đặng Trung Kiên
 PGS.TS GVCC. Phạm Văn 

Vạng

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2014)

708 Thạc sĩ

Nghiên cứu vấn đề tối ưu hóa cách bố trí cọc đất xi 

măng trong xử lý nền đất yếu tuyến đường Tân Sơn 

Nhất - Bình Lợi vành đai ngoài 

Nguyễn Hồng Ngân TS. Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

709 Thạc sĩ

Nghiên cứu vận dụng công ước Hamburg 1978 và 

quy tắc Hague-Visby 1968 vào thực tiễn vận 

chuyển Container trên tuyến đường biển nội địa 

Việt Nam đối với người vận tải không tàu - 

NVOCC

Khổng Nguyễn Minh 

Dương
TS. Nguyễn Xuân Phương

Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2014)

710 Thạc sĩ
Nghiên cứu về xử lý tranh chấp có tổn thất chung 

trong hoạt động bảo hiểm Hàng hải Việt Nam 
Đặng Trường Giang TS. Nguyễn Xuân Phương

Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2014)

711 Thạc sĩ

Nghiên cứu xác định những nhân tố ảnh hưởng đến 

vấn đề PCCC trong xây dựng cao ốc văn phòng ở 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thanh Danh TS. Lương Đức Long

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2014)
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712 Thạc sĩ
Nghiên cứu xác định vùng làm việc ổn định của tổ 

hợp tuabin máy nén tăng áp động cơ diesel tàu thủy 
Nguyễn Văn Phúc  PGS.TS Phan Văn Quân

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2014)

713 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng quy trình khai thác hiệu quả 

nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu tại 

Việt Nam 

Chu Ngọc Anh TS. Nguyễn Xuân Phương
Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2014)

714 Thạc sĩ
Phân tích hiệu quả đầu tư dự án phát triển giao 

thông xanh thành phố Hồ Chí Minh 
Võ Ngọc Sỹ TS. Nguyễn Thị Bích Hằng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2014)

715 Thạc sĩ

Phân tích sự ảnh hưởng của động đất đến công 

trình cầu có thiết bị cản nhớt xét tới sự tương tác 

giữa đất và kết cấu 

Lê Hữu Đạt  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

716 Thạc sĩ

Phân tích trạng thái giới hạn mỏi kết cấu bê tông 

cốt thép - Đề xuất quy trình kiểm tra mỏi cầu tàu 

đài mềm 

Võ Hiển TS. Nguyễn Tường Long
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2014)

717 Thạc sĩ
Tăng cường năng lực chịu tải kết cấu công trình 

cầu bằng công nghệ dán tấm CFRP
Trịnh Minh Chiến  PGS.TS Lê Thị Bích Thủy

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

718 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển chế độ trượt và mạng thần 

kinh nhân tạo giữ ổn định quỹ đạo di chuyển cho 

Robot 2 bánh trên địa hình không bằng phẳng

Phạm Việt Thắng  PGS.TS Đồng Văn Hướng
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

719 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển mờ - trượt - PD ổn định vị 

trí bi sắt trên thanh cân bằng
Võ Văn Châu TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

720 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển PID -Neural điều khiển ổn 

định giữ cân bằng con lắc ngược quay Luận văn Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa

Phạm Quốc Hiển TS. Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

721 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tay máy Robot 2 

bậc tự do
Võ Minh Thiên TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

722 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển trượt thích nghi phân ly 

dùng mạng Nơron ổn định vị trí bi sắt trên thanh 

cân bằng

Nguyễn Trần Hồng 

Trí
TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

723 Thạc sĩ
Thiết kế giải thuật điều khiển trượt thích nghi cho 

Robot di động
Nguyễn Hoàng Nhân TS. Nguyễn Hùng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)
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724 Thạc sĩ

Thiết kế máy điều hòa không khí sử dụng phương 

pháp làm lạnh kiểu nhiệt điện cho phòng ở thuyền 

viên tàu UT Glory 

Nguyễn Thành Vạn  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2014)

725 Thạc sĩ

Thiết kế và thi công phục chế mô hình điều khiển 

Robot 3 bạc tự do với giải thuật động học ngược 

theo phương pháp hình học

Nguyễn Hoài Phong TS. Đinh Hoàng Bách
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

726 Thạc sĩ

Thống kê tình hình thiếu hụt hàng hóa chở xá bằng 

tàu biển tại các cảng TPHCM và Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Tìm nguyên nhân và phương án đề phòng hạn 

chế tổn thất lập phương án bảo hiểm hàng xá có 

hiệu quả 

Nguyễn Xuân Trường TS. Lê Văn Ty
Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2014)

727 Thạc sĩ
Tính toán mô hình hệ thống BALLAST phục vụ 

công tác giảng dạy thực hành 
Cao Văn Hoàn TS. Nguyễn Duy Trinh

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2014)

728 Thạc sĩ
Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí 

trung tâm cho tàu HL05 sử dụng công chất R407C 
Hoàng Nghĩa Thông  PGS.TS Lê Hữu Sơn

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2014)

729 Thạc sĩ
Tính toán, tối ưu cho nắp tạm hầm dìm vượt sông 

trong điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh 
Huỳnh Thanh Hải  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

730 Thạc sĩ
Tối ưu hóa dàn phẳng bằng thuật toán Particle 

Swarm Optimization
Nguyễn Duy Tuấn TS. Vũ Trường Vũ

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2014)

731 Thạc sĩ

Ứng dụng giải thuật giảm nhiễu chủ động (ADRC) 

của điều khiển bền vững và phân tán để điều khiển 

lực căng 

Vũ Tiến Mạnh TS. Lê Quang Đức
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

732 Thạc sĩ
Ứng dụng giải thuật PID mờ điều khiển Robot gắp 

sản phẩm 
Phan Quốc Cường TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

733 Thạc sĩ

Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo vào kỹ thuật điều 

chế Vector không gian bộ nghịch lưu áp để điều 

khiển động cơ không đồng bộ ba pha Rotor lồng 

sóc bằng phương pháp RFOC

Nguyễn Thị Mai Y 
 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

734 Thạc sĩ

Ứng dụng mô hình thang điểm cân bằng (BSC) để 

đánh giá hiệu quả hoạt động của thanh tra sở xây 

dựng TP. Hồ Chí Minh 

Huỳnh Lê Công 

Trường
 PGS.TS Lưu Trường Văn

Luận văn Kỹ thuật Xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp (2014)
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735 Thạc sĩ

Ứng dụng một số lý thuyết tính toán công trình 

cảng trên nền đất yếu để phân tích nguyên nhân, đề 

xuất biện pháp xử lý sự cố công trình bến sà lan 

Lash số 02 thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng Phú 

Định, giai đoạn 1 

Phạm Quốc Huy TS. Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2014)

736 Thạc sĩ

Xác định hệ số tập trung ứng suất (SCF - STRESS 

CONCENTRATION FACTORY) mối hàn nối ống 

chân đế dàn khoan bằng phương pháp phần tử hữu 

hạn 

Nguyễn Đình Tuyển  PGS.TS Vũ Ngọc Bích
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2014)

737 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược hoạt động sản xuất kinh 

doanh của cảng thép Phú Mỹ tại Bà Rịa - Vũng Tàu 

giai đoạn 2014 - 2020

Nguyễn Quốc Tuấn TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2014)

738 Thạc sĩ
Xây dựng hệ thống điều khiển Biped Robot sử 

dụng bộ điều khiển trượt 
Bùi Văn Long  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

739 Thạc sĩ
Xây dựng thuật toán đường dẫn định trước cho 

phương tiện giao thông ứng dụng GPS
Nguyễn Văn Kiên TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2014)

740 Thạc sĩ
Biến dạng của nền đất xung quanh hố móng khi hạ 

mực nước ngầm trong móng sâu 
Lê Hữu Bính TS. Lê Kế Tường

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2013)

741 Thạc sĩ

Các giải pháp đầu tư phát triển giao thông vận tải 

kết nối đất liền với huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu đến năm 2020

Lê Văn Bình TSKH. Phan Văn Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2013)

742 Thạc sĩ

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ký kết và 

thực hiện hợp đồng đại lý tàu biển tại công ty 

TNHH MTV Đại lý hàng hải Hải Đăng

Ngô Tấn Lộc TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

743 Thạc sĩ
Các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Logistics tại 

cảng Bến Nghé (2014 - 2016)
Phạm Năng Quang TS. Hồ Thị Thu Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

744 Thạc sĩ

Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu 

của công ty Alliance Việt Nam giai đoạn 2013 - 

2020

Bùi Nguyễn Phương 

Quỳnh
TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

745 Thạc sĩ

Đánh giá hiệu quả việc ứng dụng mạng cảm biến 

không dây trong công tác tổ chức quản lý Container 

tại cảng biển Việt Nam

Bùi Thị Thanh Hoa TS. Nguyễn Văn Anh Luận văn kinh tế vận tải (2013)
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746 Thạc sĩ
Điều khiển bồn chứa liên kết bằng phương pháp 

PID mờ và CSADA giám sát
Nghiêm Văn Việt

 PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng, 

TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

747 Thạc sĩ
Điều khiển con lắc ngược kép ứng dụng thuật toán 

mô hình nội 
Lê Việt Dũng TS. Nguyễn Thiện Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

748 Thạc sĩ

Điều khiển hệ con lắc ngược xoay bằng phương 

pháp điều khiển Back-Stepping kết hợp với mạng 

Neuron

Lê Thanh Hà TS. Nguyễn Đức Thành
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

749 Thạc sĩ
Điều khiển hệ thống có trễ áp dụng vào hệ quạt gió 

tấm phẳng
Đào Danh Tài TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

750 Thạc sĩ
Điều khiển hồi tiếp ngõ ra Nơron mờ thích nghi 

quỹ đạo chuyển động ngư lôi
Phạm Văn Phúc TS. Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

751 Thạc sĩ
Điều khiển LED ma trận bằng công nghệ đa lõi vi 

xử lý sử dụng FPGA
Vũ Mạnh Trang TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

752 Thạc sĩ
Điều khiển Mobile Robot bám theo quỹ đạo ứng 

dụng phương pháp ổn định trực tiếp ly Apunou
Lã Phong Quang TS. Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

753 Thạc sĩ
Điều khiển ổn định hệ thống Camera gắn trên hệ 

hai trục quay
Nguyễn Bảo Trung TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

754 Thạc sĩ Điều khiển tối ưu của đôi con lắc ngược Phan Đình Thắng TS. Nguyễn Thiện Thành
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2013)

755 Thạc sĩ

Điều khiển và giám sát có dự phòng hệ thống bình 

tách dầu - khí - nước ứng dụng PLC S7-300 trên 

giàn khai thác dầu khí

Phạm Hữu Tính TS. Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2013)

756 Thạc sĩ
Điều khiển vị trí bóng chỉnh định các thông số PID 

theo thuật toán tối ưu bầy đàn
Dương Hồng Phước TS. Nguyễn Thiện Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

757 Thạc sĩ
Điều khiển xe đạp dùng phương pháp tuyến tính 

hóa vào ra
Bùi Mạnh Hùng  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (2013)

758 Thạc sĩ
Đưa tàu vào sửa chữa không dùng đốc ụ, ứng dụng 

xây dựng nhà máy BaSon mới 
Nguyễn Xuân Trường TS. Nguyễn Đức Quý

Luận văn kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)

759 Thạc sĩ

Gải pháp nâng cao năng lực hoạt động tư vấn của 

công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 

giao thông Quảng Ngãi

Trần Thị Thái TS. Lê Mạnh Tường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)
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760 Thạc sĩ

Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức sản xuất, lắp 

ráp Module, cầu kiện giàn khoan tại công ty cổ 

phần dịch vụ cơ khí hàng hải 

Nguyễn Khắc Hùng TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2013)

761 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi 

phí dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án 

số 8 - Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (HUD)

Trần Đức Dũng GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

762 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý và 

điều hành vận tải hành khách công cộng tại trung 

tâm điều hành vận tải Long An giai đoạn 2013 - 

2015

Phan Đăng Khoa TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2013)

763 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình "Trung tâm giao 

dịch thương mại quốc tế Fosco" 

Huỳnh Minh Hoàng 

Nhiệm
GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

764 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị cẩu 

khung bánh lốp (RTG) cho cảng quốc tế Cái Mép 

(CMIT) giai đoạn 2014 - 2020

Đinh Thế Anh TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2013)

765 Thạc sĩ
Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 

công ty Petrosetco Vũng Tàu
Hồ Thị Thu Hà TSKH. Phan Văn Nhiệm

Tổ chức và Quản lý vận tải 

(2013)

766 Thạc sĩ

Giải pháp phát triển đội sà lan vận chuyển 

Container bằng đường thủy của công ty cổ phần 

vận tải Tân Cảng số hai giai đoạn 2011 - 2020

Mai Đăng Sơn TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2013)

767 Thạc sĩ
Giải pháp phát triển giao thông và cảng biển, địa 

bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trần Chí Công TSKH. Phan Văn Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2013)

768 Thạc sĩ

Giải pháp phát triển và hoàn thiện hoạt động đại lý 

dịch vụ Logistics của công ty Alliance Việt Nam 

giai đoạn 2013 - 2020

Trương Thị Kim 

Châu 
TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2013)

769 Thạc sĩ
Giữ cân bằng hệ Pendubot sử dụng bộ điều khiển 

Fuzzy Pid cải tiến 
Phùng Khánh Vinh TS. Nguyễn Thiện Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

770 Thạc sĩ
Hệ thống cấp thoát nước thông minh tiết kiệm năng 

lượng
Nguyễn Duy Điệp TS. Trương Đình Châu

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)
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771 Thạc sĩ Hệ thống điều khiển Ball And Beam Trần Hoài Nam TS. Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

772 Thạc sĩ
Hệ thống điều khiển và quan trắc thủy lợi sử dụng 

GSM/GPRS
Phạm Vương Phú TS. Trương Đình Châu

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

773 Thạc sĩ

Hệ thống thích nghi thuật toán hàm Gauss điều 

khiển đối tượng phi tuyến điện cơ hai trọng khối 

liên kết đàn hồi

Đỗ Hữu Nhân TS. Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

774 Thạc sĩ Hệ thống trộn nhiên liệu áp dụng sản xuất theo mẻ Phan Tỵ TS. Trương Đình Châu
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

775 Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp của công ty 

cổ phần Beton 6 
Mai Bá Chuyên  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

776 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình tại ban quản lý các dự án đầu tư và xây 

dựng công trình giao thông thuộc sở giao thông vận 

tải Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2020 

Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
TS. Chu Xuân Nam

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

777 Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây 

dựng tại công ty TNHH Phúc Hiếu 
Thái Vũ Đoài  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

778 Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng 

xây dựng tại công ty Dona Coop 

Trần Thị Thanh 

Huyền 
TS. Nguyễn Quỳnh Sang

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

779 Thạc sĩ

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN 9001:2008 tại công ty TNHH Phúc 

Hiếu 

Phan Văn Minh  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

780 Thạc sĩ
Hoàn thiện mô hình cơ quan quản lý vận tải hành 

khách công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Lâm Hải TS. Trịnh Văn Chính Luận văn kinh tế vận tải (2013)

781 Thạc sĩ
Hoàn thiện quản lý quá trình thi công xây dựng 

công trình tại công ty cổ phần Beton 6 
Võ Minh Đức  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

782 Thạc sĩ
Hoàn thiện tổ chức quản lý vận tải bến xe Chợ Lớn, 

thành phố Hồ Chí Minh 
Võ Minh Vũ Dũng TS. Trịnh Văn Chính Luận văn kinh tế vận tải (2013)

783 Thạc sĩ
Hoàn thiện tổ chức quản lý vận tải tại công ty cổ 

phần vận tải bộ Tân Cảng đến năm 2015
Nguyễn Minh Hải TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2013)
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784 Thạc sĩ

Mô phỏng và nhận dạng tay máy bậc ba dùng bộ 

mờ thích nghi với thông số được tối ưu bằng thuật 

toán di truyền

Nguyễn Thành Đạt TS. Hồ Phạm Huy Ánh
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

785 Thạc sĩ
Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh tiến độ đầu tư 

xây dựng cảng Tân Cảng Hiệp Phước 
Nguyễn Thị Hương TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

786 Thạc sĩ

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng thích 

ứng của các doanh nghiệp Việt Nam đối với điều 

kiện phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội khi 

tham gia chuỗi cung ứng của tập đoàn IKEA 

Nguyễn Vũ Ngọc 

Dung 
TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

787 Thạc sĩ

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chính 

sách giá cước dịch vụ cảng biển cho công ty TNHH 

MTV Cảng Bến Nghé 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

788 Thạc sĩ

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả 

khai thác các Depot của công ty cổ phần đại lý giao 

nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng 

Vũ Huy Cường TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

789 Thạc sĩ

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả 

khai thác cảng Phú Hữu - Công ty Cổ phần cảng 

Phú Hữu giai đoạn 2013 - 2015 

Phạm Thanh Tùng TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

790 Thạc sĩ

Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất 

kinh doanh cho công ty TNHH MTV cảng Bến 

Nghé giai đoạn 2012 - 2015 

Nguyễn Ngọc Thảo TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

791 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt 

động tín dụng của chi nhánh ngân hàng công 

thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trần Văn Mảng TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

792 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm hạn chế tai nạn giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Hồ Đức Tương TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

793 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác 

kiểm soát chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước 

tại kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu 

Ngô Thành Đức TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2013)
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794 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác 

quản trị tài chính tại công ty cổ phần vận tải và 

thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC) 

Nguyễn Thị Hòa TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

795 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần 

dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 

2015 

Võ Văn Trung TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

796 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần vận tải Hà 

Tiên đến năm 2020 

Nguyễn Quốc Toàn TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

797 Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài 

chính tại bệnh viện 175 hiện nay 
Nguyễn Công Long TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

798 Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện quản lý sản xuất của 

công ty cổ phần Beton 6 
Phạm Ngọc Huân  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

799 Thạc sĩ

Một số giải pháp huy động vốn đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông tại khu vực phía Nam 

giai đoạn 2012-2020

Võ Văn Hậu TS. Chu Xuân Nam
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

800 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc 

khách hàng của công ty TNHH thương mại dịch vụ 

đường biển T.S Lines 

Hứa Tấn Thành TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

801 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý hệ thống cảng, bến thủy nội địa tại cảng vụ 

đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngô Xuân Trí TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

802 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển 

dụng và đào tạo phát triển đội ngũ thuyền viên tại 

công ty cổ phần Âu Lạc trong giai đoạn 2013 - 

2018

Mai Duy Phương TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

803 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 

trung tâm phân phối Container rỗng Long Bình - 

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Nguyễn Văn Thắng TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn Kinh tế vận tải (2013)
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804 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cảng 

biển tại công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép 

(CMIT) từ nay đến năm 2020

Bùi Thị Diệu Thúy TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

805 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác và 

quản lý phương tiện thiết bị tại công ty cổ phần đại 

lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng 

Đỗ Thị Huyền TS. Lê Kinh Vĩnh Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

806 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

của Công ty TNHH MTV xây dựng công trình 

hàng không ACC 

Nguyễn Thị Thu Hiền TS. Nguyễn Quỳnh Sang
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

807 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 

Ranimexco - Tổng công ty xây dựng công trình 

giao thông 6 

Lê Phương Bình  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

808 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

công ty cổ phần Beton 6 Luận văn Kinh tế xây 

dựng

Nguyễn Thị Mỹ Trang TS. Phạm Phú Cường
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

809 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Hồ Đình Hiền TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

810 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác 

cảng biển của công ty liên doanh phát triển tiếp vận 

số 1 (chủ đầu tư khai thác cảng VICT) giai đoạn 

2013 - 2020 

Bùi Văn Khánh TS. Lê Văn Trọng Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

811 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác 

kinh doanh kho CFS tại công ty cổ phần kho vận 

Tân Cảng giai đoạn 2013 - 2015. 

Nguyễn Anh Tuấn TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

812 Thạc sĩ

Nâng cao khả năng cạnh tranh của hãng tàu "K" 

LINE Việt Nam tại thị trường Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2013 - 2015 

Nguyễn Văn Nam TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2013)

813 Thạc sĩ

Nâng cao năng lực quản lý dự án của Tổng công ty 

đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao 

thông Cửu Long - Bộ Giao thông Vận tải

Đỗ Ngọc Dũng  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)
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814 Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của xô dạt hàng rời đến ổn 

định tàu 

Nguyễn Thị Minh 

Vân 
TS. Nguyễn Đức Quý

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)

815 Thạc sĩ

Nghiên cứu các biện pháp quản lý rủi ro hao hụt 

đối với hàng ngũ cốc trong điều kiện dỡ hàng tại 

các cảng Việt Nam 

Trần Điền Phú TS. Nguyễn Xuân Phương (2013)

816 Thạc sĩ
Nghiên cứu các chỉ tiêu cơ lý của xỉ thép ứng dụng 

trong xây dựng công trình giao thông 
Trần Viết Khánh TS. Nguyễn Quốc Hiển

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2013)

817 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng dịch 

vụ Logistics tại công ty cổ phần vận tải ngoại 

thương - Vinafreight giai đoạn 2013 - 2018 

Trần Đức Trung TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

818 Thạc sĩ

Nghiên cứu các giải pháp thu hút hành khách đi lại 

bằng xe buýt ứng dụng cho công ty TNHH vận tải 

Ngôi Sao Sài Gòn

Nguyễn Ngọc Kỳ TS. Trần Quang Phú Luận văn kinh tế vận tải (2013)

819 Thạc sĩ
Nghiên cứu chế độ khai thác động cơ tuabin khí tàu 

thủy M2BE trong điều kiện Việt Nam 
Vũ Tiến Tân TS. Lê Văn Vang

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)

820 Thạc sĩ

Nghiên cứu chương trình mô phỏng lý thuyết hoạt 

động của chân vịt trong hệ thống điện tử 

WITCHMATIC, điều khiển chân vịt biến bước 

Wartsila CP74B 

Trần Hữu Vinh TS. Bùi Hồng Dương
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)

821 Thạc sĩ

Nghiên cứu chuyển vị đất do công trình ngầm thi 

công theo phương pháp khiên đào gây nên trong dự 

án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Đức Trình  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2013)

822 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý luồng đường thủy nội địa trên 

tuyến sông Sài Gòn từ KM0+000 đến KM95+100 

trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Đinh Ngọc Sơn  PGS.TS Trần Quang Phú Luận văn kinh tế vận tải (2013)

823 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện 

công tác quản trị kho hàng tại hợp tác xã thương 

mại và dịch vụ Củ Chi 

Nguyễn Huỳnh Lưu 

Phương 
TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

824 Thạc sĩ
Nghiên cứu điều khiển Backstepping thích nghi 

cho Robot tự động 2 bánh lái
Trần Văn Đại  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)
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825 Thạc sĩ

Nghiên cứu động cơ diesel được lắp đặt TB - MN 

loại VTG, tính hiệu suất tổ hợp TB NM VTR khi 

góc cánh hướng dòng thay đổi 

Nguyễn Đức Trinh TS. Bùi Hồng Dương
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)

826 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác giám định 

và hạn chế tổn thất đối với hàng phân bón chở rời 

cho các tàu biển Việt Nam 

Nguyễn Đức Thịnh TS. Nguyễn Xuân Phương
Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2013)

827 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác 

tuyến Đông Á (JTV) của hãng tàu APL Việt Nam 

giai đoạn 2013 - 2015

Nguyễn Văn Quang TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2013)

828 Thạc sĩ
Nghiên cứu hệ thống điều khiển bộ SSSC để nâng 

cao ổn định hệ thống điện 
Hà Ngọc Ninh  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2013)

829 Thạc sĩ

Nghiên cứu hệ thống phân loại chai thủy tinh ứng 

dụng xử lý ảnh với phương pháp phân ngưỡng tối 

ưu 

Đinh Thị Khả Hân 
TS. Võ Hoàng Duy, TS. 

Hoàng Thu Hà

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

830 Thạc sĩ

Nghiên cứu hoàn thiện mạng lưới tuyến xe buýt tại 

khu vực Quận Tân Bình - Quận Tân Phú, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Phan Thanh Tân TS. Trịnh Văn Chính Luận văn kinh tế vận tải (2013)

831 Thạc sĩ

Nghiên cứu làm rõ nguyên nhân gây nứt đầu dầm 

Super-T cắt khấc, dự báo sự phát triển vết nứt và đề 

xuất giải pháp hiệu chỉnh thiết kế, thi công dầm 

Super-T trong xây dựng cầu

Nguyễn Hiếu Đức  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2013)

832 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn dạng hợp lý phương tiện thủy 

nội địa vận chuyển hành khách công cộng bằng 

đường sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Như Sơn  PGS.TS Nguyễn Đức Ân
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2013)

833 Thạc sĩ
Nghiên cứu lựa chọn phương tiện phà tự hành phù 

hợp cho bến phà Cát Lái trong giai đoạn hiện nay
Nguyễn Thanh Tuấn  PGS.TS Vũ Ngọc Bích

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)

834 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn phương tiện vận tải khách - 

hàng phù hợp cho tuyến Phan Thiết - Phú Quí, tỉnh 

Bình Thuận trong giai đoạn hiện nay 

Phạm Văn Nam TS. Đặng Hữu Phú
Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)
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835 Thạc sĩ
Nghiên cứu lựa chọn thay thế bộ tăng áp cho động 

cơ 6NVD26 - A2
Nguyễn Quang Vinh TS. Bùi Hồng Dương

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2013)

836 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại 

công ty liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus) đến năm 

2015 

Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

837 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Nghề 

Hàng Hải Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Anh Sơn TSKH. Phan Văn Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2013)

838 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm phát triển dịch 

vụ logistics tại công ty TNHH Tiếp Vận Vinafco 

đến năm 2020

Đinh Huy Hoàn TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2013)

839 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi 

phí nhiên liệu giá trong giá thành khai thác đội tàu 

công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam 

(VITRASCHART JSC) đến năm 2015

Phạm Viết Đoàn TS. Phạm Thị Nga (2013) Luận văn kinh tế vận tải

840 Thạc sĩ

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm 

trách nhiệm người kinh doanh dịch vụ giao nhận 

vận tải tại công ty Bảo Việt Sài Gòn 

Trần Nguyễn Xuân 

Cường
TS. Nguyễn Xuân Phương

Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2013)

841 Thạc sĩ

Nghiên cứu nhiên liệu hỗn hợp dầu DO - dầu dừa 

và chất phụ gia sử dụng cho động cơ diesel theo chỉ 

tiêu kỹ thuật - môi trường 

Nguyễn Trần Huy 

Phong
TS. Lê Văn Vang

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)

842 Thạc sĩ

Nghiên cứu phân tích về tính toán thiết kế và thi 

công cầu dầm hộp bê tông phân đoạn lắp ghép dự 

ứng lực ngoài ứng dụng tại Việt Nam 

Trần Văn Nhân TS. Vũ Hồng Nghiệp
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2013)

843 Thạc sĩ

Nghiên cứu sử dụng vật liệu PPC (Polypropylene 

Copolymer), liên kết hàn vào thiết kế chế tạo tàu du 

lịch cỡ nhỏ phù hợp với điều khiện Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa 
 PGS.TS Vũ Ngọc Bích

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2013)

844 Thạc sĩ
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ điều khiển cho tay 

máy 5 bậc tự do 
Phạm Vương Quyền TS. Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

845 Thạc sĩ
Nghiên cứu thực nghiệm sự tương tác giữa cọc và 

đất nền
Nguyễn Quang Quý 

TS. Nguyễn Thành Đạt,  

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2013)
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846 Thạc sĩ

Nghiên cứu tính bất đối xứng của chiều cao trụ 

tháp đến sự phân bố nội lực và biến dạng trong cầu 

treo dây võng

Ngô Văn Tình TS. Phùng Mạnh Tiến Luận văn Cầu hầm (2013)

847 Thạc sĩ

Nghiên cứu tình hình bão nhiệt đới trong những 

năm gần đây ở biển Đông. Phương pháp phòng 

ngừa để giảm thiểu tổn thất cho tàu thuyền hoạt 

động trong vùng biển Việt Nam

Hà Đức Toàn TS. Lê Văn Ty
Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2013)

848 Thạc sĩ

Nghiên cứu tính toán cơ chế phá hoại tường chắn 

cọc xi măng - đất thi công đoạn đào mở các tuyến 

Metro

Nguyễn Chí Trung TS. Nguyễn Thành Đạt
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2013)

849 Thạc sĩ

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai ổn định hệ 

thống quả bóng trên thang dầm và mô phỏng thực 

tế 

Nguyễn Tiến Diệm TS. Hoàng Minh Trí
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

850 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng hải đồ điện tử nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý hệ thống báo hiệu 

hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng 

Tàu

Nguyễn Trọng Thành TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn kinh tế vận tải (2013)

851 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mềm "Geotube" hoặc 

"Geobag" trong các công trình bảo vệ bờ biển và đê 

chắn sóng ở Việt Nam

Đào Thị Huế TS. Ngô Nhật Hưng
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy (2013)

852 Thạc sĩ

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chủ yếu để 

phát triển - hoàn thiện hoạt động vận tải hành 

khách bằng xe buýt trên địa bàn TP. HCM. 

Nguyễn Trần Quốc 

Vinh
TS. Lê Kinh Vĩnh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

853 Thạc sĩ

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp Marketing 

nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải 

Container bằng đường biển của công ty TNHH "K" 

LINE Việt Nam.

Nguyễn Đăng Quang 

Huy
TS. Nguyễn Khắc Duật Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

854 Thạc sĩ

Nghiên cứu và thiết kế mô hình hệ thống điều 

khiển mờ đối tượng điện cơ 2 trọng khối liên kết 

đàn hồi 

Đỗ Phương Nam TS. Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

855 Thạc sĩ
Nghiên cứu và xây dựng mô hình bộ thử bơm thủy 

lực dùng trên tàu thủy 
Huỳnh Lê Trung TS. Lê Văn Vang

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)

Page 80



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

856 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nghề 

điều khiển phương tiện thủy nội địa, trình độ Cao 

đẳng nghề

Huỳnh Văn Tấn TS. Nguyễn Hữu Lý
Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2013)

857 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp để 

nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và khai thác bến 

xe Miền Đông - Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoàng Huy TS. Lê Kinh Vĩnh Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

858 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng mô phỏng hoạt động bộ điều 

tốc thủy lực UG8-D của động cơ diesel lai máy 

phát điện 

Võ Thức Quang Duy TS. Bùi Hồng Dương
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2013)

859 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm cảnh báo sớm 

nguy cơ đâm va và mắc cạn của tàu hỗ trợ cho điều 

hành viên VTS tại trạm VTS Vũng Tàu

Nguyễn Chí Trình  PGS.TS Trần Cảnh Vinh
Luận văn Khoa học Hàng hải 

(2013)

860 Thạc sĩ
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cảnh báo ngủ gật trên 

xe ô tô
Đỗ Tân Khoa TS. Nguyễn Minh Thạnh

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

861 Thạc sĩ
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe lăn điện hỗ trợ 

người tàn tật sử dụng động cơ không chổi than 
Nguyễn Đức Cường TS. Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

862 Thạc sĩ Nhận dạng biển báo giao thông hỗ trợ lái xe Phạm Nhựt Tùng TS. Nguyễn Đức Thành
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

863 Thạc sĩ
Phân tích độ bền kết cấu chân giàn tự nâng bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn 
Nguyễn Tiến Thừa  PGS.TS Vũ Ngọc Bích

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)

864 Thạc sĩ

Phân tích quy trình di chuyển giàn tự nâng vào ụ 

nổi 10.000 DWT bằng túi khí hàng hải tại công ty 

TNHH Đóng và Sửa chữa tàu Sài Gòn Shipyard 

Nguyễn Quốc Lai  PGS.TS Vũ Ngọc Bích
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2013)

865 Thạc sĩ

Phân tích so sánh ảnh hưởng điều chỉnh nội lực đối 

với các phương pháp thi công cầu treo dây văng ba 

nhịp 

Nguyễn Phúc Châu TS. Phùng Mạnh Tiến
Luận văn Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (2013)

866 Thạc sĩ
Phân tích, tính toán và lựa chọn thiết bị giảm lắc 

cho tàu khách chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo 
Phạm Đức Lợi TS. Nguyễn Đức Quý

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2013)

867 Thạc sĩ
Quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng công 

trình cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Lê Minh Đức GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)
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868 Thạc sĩ

Quản lý rủi ro trong kinh doanh đầu tư xây dựng 

khu công nghiệp của tổng công ty xây dựng Sài 

Gòn

Nguyễn Ngọc Lễ  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

869 Thạc sĩ

So sánh kết quả tính chọn hệ trục tàu thủy theo các 

quy phạm DNV & VR và tác động đến dao động 

xoắn tự do hệ trục 

Võ Duy Khiêm  PGS.TS Nguyễn Đức Ân
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2013)

870 Thạc sĩ

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi có áp dụng mạng 

Nơron - mờ điều khiển đối tượng điện cơ hai trọng 

khối liên kết đàn hồi 

Đoàn Diễm Vương TS. Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

871 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển thích nghi thuật toán điều 

chỉnh hàm số cho đối tượng bồn nước đôi 
Lê Thái Dũng TS. Võ Công Phương

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

872 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống Scada giám sát các thông số 

buồng máy tàu thủy
Nguyễn Thị Hoa TS. Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

873 Thạc sĩ

Thiết kế và thi công bộ điều khiển tay máy 3 bậc tự 

do với giải thuật động học ngược theo phương pháp 

đại số

Lê Phước Đức TS. Đinh Hoàng Bách
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

874 Thạc sĩ
Thiết lập mô hình quản trị hàng tồn kho tại công ty 

TNHH Kiến Vương
Bùi Văn Hùng TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

875 Thạc sĩ

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động 

Marketing cảng Cát Lái - Tân Cảng giai đoạn 2012 - 

2020 

Vũ Thị Vân Anh TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2013)

876 Thạc sĩ

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động dịch vụ Logistics tại công ty cổ phần vận tải 

và thuê tàu biển Việt Nam 

Nguyễn Văn Sơn TS. Hồ Thị Thu Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

877 Thạc sĩ

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV 

dịch vụ công ích Quận 1 

Nguyễn Thị Phương 

Thư
TS. Lê Kinh Vĩnh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

878 Thạc sĩ

Tính toán Mômen uốn lực cắt tàu thủy và giàn 

khoan di động trên nước tĩnh theo phương pháp 

phần tử hữu hạn 

Phạm Quốc Việt  PGS.TS Trần Công Nghị
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2013)

879 Thạc sĩ
Tính toán, thiết kế kho trữ đông hải sản 500 tấn tại 

đảo Trường Sa Lớn tỉnh Khánh Hòa 
Phạm Văn Quý  PGS.TS Lê Hữu Sơn

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2013)
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880 Thạc sĩ

Tối ưu hóa các đặc trưng cơ bản và kích thước 

chính của tàu chở 120 khách chạy tuyến Cần Thơ - 

Phnôm Pênh

Vũ Quốc Thành PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2013)

881 Thạc sĩ
Tự chỉnh thông số bộ điều khiển mờ giữ cân bằng 

con lắc ngược quay dùng thuật toán tối ưu bầy đàn 
Phạm Nguyên Lâm TS. Nguyễn Thiện Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

882 Thạc sĩ
Ứng dụng điều khiển Neuron - mờ trong điều khiển 

Scada hệ bồn nước liên kết
Phạm Quốc Việt

 PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng, 

TS. Hoàng Minh Trí

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

883 Thạc sĩ
Ứng dụng giải thuật thích nghi điều khiển cân bằng 

Camera 
Hà Huy Long TS. Đặng Xuân Kiên

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

884 Thạc sĩ
Ứng dụng Logic mờ để điều khiển công suất của 

máy phát điện đồng trục 
Nguyễn Thị Huệ TS. Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

885 Thạc sĩ

Ứng dụng luật điều khiển phi tuyến phân tán cho 

điều khiển súng hàn của hệ thống robot hai bánh 

kết hợp tay máy 

Lê Văn Mai TS. Ngô Mạnh Dũng
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

886 Thạc sĩ
Ứng dụng mạng Neuron điều chỉnh các thông số 

PID giữ cân bằng hệ con lắc ngược quay 
Hà Chí Công TS. Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

887 Thạc sĩ
Ứng dụng mạng Neuron và giải thuật bầy đàn trong 

điều khiển Mobile Robot 
Vũ Ngọc Huyên TS. Nguyễn Thiện Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

888 Thạc sĩ

Ứng dụng phương pháp điều khiển hồi tiếp tuyến 

tính hóa mờ thích nghi điều khiển mức chất lỏng 

cho hệ bồn nước đôi

Trần Văn Nhâm TS. Hoàng Minh Trí
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

889 Thạc sĩ
Ứng dụng xử lý ảnh và công nghệ CNC để tạo bản 

vẽ phác thảo nhanh 
Dư Vĩ Bằng TS. Ngô Mạnh Dũng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)

890 Thạc sĩ
Vận dụng lý thuyết tối ưu xác định các kích thước 

chính và hình dáng của tàu lướt 
Tăng Xuân Thanh PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2013)

891 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật giai 

đoạn 2012 - 2020

Nguyễn Quang Long TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)
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892 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển 

Việt Nam (Vitranschart JSC) giai đoạn 2013 - 2015

Nguyễn Thị Mai Thảo TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

893 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2013-

2018 cho công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí 

quốc tế (Gas Shipping)

Lê Tự Quốc Thắng TS. Hồ Thị Thu Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

894 Thạc sĩ
Xây dựng chiến lược Marketing của công ty cổ 

phần xây dựng công trình Trường Lộc 
Phạm Thị Linh GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2013)

895 Thạc sĩ
Xây dựng chiến lược phát triển công ty APL 

Logistics Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018
Huỳnh Kiến Hòa TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

896 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển của công ty cổ phần 

xây lắp đường ống bể chứa dầu khí giai đoạn từ 

năm 2013 - 2020 

Lê Thị Thu Hiền TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

897 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu biển vận 

chuyển hàng bách hóa xuất nhập khẩu cho công ty 

TNHH Đại lý tàu biển MKP đến năm 2020 

Lê Văn Tuấn TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

898 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động của công 

ty trách nhiệm hữu hạn Korea Express Saigon 

Logistics giai đoạn 2013 - 2018

Đặng Văn Nhớ TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

899 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực trường 

Cao đẳng nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh 

đến năm 2020 

Nguyễn Thị Minh 

Thảo
TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2013)

900 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển trường Cao đẳng 

nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2020 

Trần Tuyết Hạnh TS. Nguyễn Văn Khoảng Luận văn Kinh tế vận tải (2013)

901 Thạc sĩ

Xây dựng định hướng phát triển đội tàu thủy nội 

địa cho công ty cổ phần vận tải Hà Tiên giai đoạn 

2011 - 2020

Tạ Văn Chang TS. Nguyễn Văn Hinh Luận văn kinh tế vận tải (2013)

902 Thạc sĩ

Xây dựng và điều khiển mô hình thực nghiệm 

robot hai bánh tự cân bằng theo luật điều khiển 

thích nghi có áp dụng mạng Neuron 

Phạm Việt Phương TS. Võ Công Phương
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2013)
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903 Thạc sĩ

Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh taxi 

của công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh giai đoạn 

2013 - 2015 

Nguyễn Khánh Toàn TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2013)

904 Thạc sĩ

Các giải pháp hoàn thiện dịch vụ Logistics cảng 

Cát Lái thuộc tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn giai 

đoạn 2011 - 2020 

Lê Kim Lý TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2012)

905 Thạc sĩ

Các giải pháp nâng cao dịch vụ vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt tại TP. HCM Luận văn 

kinh tế vận tải

Nguyễn Huyền Trân TS. Lê Kinh Vĩnh Luận văn kinh tế vận tải (2012)

906 Thạc sĩ

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị 

kho hàng Logistics tại công ty TNHH MTV ICD 

Tân Cảng - Sóng Thần 

Trần Thị Bắc TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2012)

907 Thạc sĩ
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 

tại công ty cổ phần Hàng hải liên kết Việt Nam
Bùi Việt Đứct TS. Nguyễn Khắc Duật Luận văn kinh tế vận tải (2012)

908 Thạc sĩ
Các giải pháp phát triển giao thông đường thủy nội 

địa khu vực Nam Bộ
Nguyễn Ngọc Bình TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2012)

909 Thạc sĩ
Điều khiển bộ chuyển đổi công suất cho trạm phát 

điện Turbine gió
Nguyễn Vạn Quốc TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

910 Thạc sĩ Điều khiển cánh tay Robot học vẽ Phạm Chí Hiếu  TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

911 Thạc sĩ Điều khiển đa biến hệ thống HVAC Mạnh Lê Hoàn TS. Ngô Văn Thuyên
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2012)

912 Thạc sĩ

Điều khiển định hướng từ thông Rotor Foc động cơ 

không đồng bộ ba pha ứng dụng điều khiển van khí 

Tubine khí nhà máy điện

Nguyễn Lê Cương TS. Ngô Mạnh Dũng
KS1V099509Luận văn Kỹ thuật 

điều khiển và Tự động hóa (2012)

913 Thạc sĩ

Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng 

phương pháp mô hình nội kết hợp mạng hồi quy 

Luận văn Tự động hóa

Lưu Hoàng  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa (2012)

914 Thạc sĩ
Điều khiển động cơ không đồng bộ dùng phương 

pháp tuyến tính hóa vào ra kết hợp mạng hồi quy
Nguyễn Đức Sửu  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2012)
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915 Thạc sĩ
Điều khiển hệ bồn nước liên kết kết hợp Labview 

và điều khiển Neural mờ thích nghi
Hoàng Minh Hạnh TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

916 Thạc sĩ
Điều khiển hệ hai bồn nước dùng giải thuật tối ưu 

bầy đàn
Nguyễn Thanh Nam TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

917 Thạc sĩ

Điều khiển máy phát điện cảm ứng cấp nguồn từ 

hai phía dùng phương pháp mô hình nội kết hợp 

logic mờ

Nguyễn Văn Lương  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2012)

918 Thạc sĩ
Điều khiển mờ thích nghi hệ nâng vật từ trong 

trường
Nguyễn Hữu Tuyền TS. Đồng Văn Hướng

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2012)

919 Thạc sĩ

Điều khiển mờ và điều khiển thích nghi trực tiếp 

dùng mạng Nơ ron ứng dụng vào hệ con lắc ngược 

quay

Phan Trung Hải TS. Nguyễn Minh Thạnh Luận văn Tự động hóa (2012)

920 Thạc sĩ
Điều khiển Mobile Robot bám tường dùng logic 

mờ 
Trần Viết Phú TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

921 Thạc sĩ
Điều khiển mức chất lỏng hệ 2 bồn nước thông 

nhau bằng phương pháp mờ - PID
Nguyễn Minh Chung TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

922 Thạc sĩ
Điều khiển mức chất lỏng hệ 2 bồn nước thông 

nhau bằng phương pháp mờ - thích nghi
Phan Dương Thụy Vy TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

923 Thạc sĩ
Điều khiển nhiệt độ tủ sấy các loại quả bằng PID 

mờ
Nguyễn Thanh Khiết TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

924 Thạc sĩ
Điều khiển Nơ ron mờ của cánh tay Robot học 

tránh chướng ngại vật
Võ Châu Tuấn TS. Nguyễn Thiện Thành

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2012)

925 Thạc sĩ
Điều khiển Nơ ron mờ đối tượng cánh tay Robot 

SCARA 
Hoàng Văn Tân TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

926 Thạc sĩ
Điều khiển phi tuyến mô hình trực thăng tự hành 

thu nhỏ dùng phương pháp trượt
Ngô Hữu Hưng TS. Dương Hoài Nghĩa

Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2012)

927 Thạc sĩ Điều khiển Robot 2 bánh tự cân bằng sử dụng DSP Nguyễn Quang Chung
 PGS.TS Nguyễn Thị Phương 

Hà
Luận văn Tự động hóa (2012)

928 Thạc sĩ

Điều khiển Robot di động đa hướng bám theo quỹ 

đạo dùng kỹ thuật điều khiển trượt Luận văn Tự 

động hóa

Trần Vũ Anh Khoa TS. Nguyễn Thanh Phương Luận văn Tự động hóa (2012)
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929 Thạc sĩ
Điều khiển thích nghi Robot 3 bậc tự do theo quỹ 

đạo trong không gian

Nguyễn Bình Nhật 

Phương
TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

930 Thạc sĩ
Điều khiển tối ưu hệ bồn nước dùng phương pháp 

điều khiển tuyến tính hóa hồi tiếp hệ thống
Nguyễn Thị Thu Lan

 PGS.TS Nguyễn Thị Phương 

Hà
Luận văn Tự động hóa (2012)

931 Thạc sĩ Điều khiển trượt ba bậc hệ thống phi tuyến Dương Thanh Dũ  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2012)

932 Thạc sĩ
Điều khiển trượt động cơ không đồng bộ dùng 

mạng hồi quy

Nguyễn Lương Thanh 

Tùng
 PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2012)

933 Thạc sĩ
Điều khiển trượt mờ lai máy phát điện gió đảo Phú 

Quí
Nguyễn Văn Chương  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2012)

934 Thạc sĩ Đồng tốc hệ hai trục động cơ Nguyễn Phú Công TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

935 Thạc sĩ
Dùng mạng RBF điều khiển cánh tay Robot cắt 

mẫu
Phạm Văn Tâm TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

936 Thạc sĩ
Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển đường bộ 

cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2010 - 2020
Nguyễn Văn Hưng  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2012)

937 Thạc sĩ Hệ thống Backup dữ liệu đa cấp Phan Sỹ Định TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

938 Thạc sĩ

Hoàn thiện chính sách giá đào tạo lái xe cơ giới 

đường bộ tại trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới 

giao thông vận tải Thuận An (Thuộc trường cao 

đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III) 

Phạm Thị Thu  PGS.TS Nguyễn Hồng Thái
Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2012)

939 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại 

công ty TNHH một thành viên xăng dầu tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Lương Hoàng Hải TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2012)

940 Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội trong 

ngành Giao thông vận tải trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Đặng Hồng Tuấn TSKH. Phan Văn Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2012)

941 Thạc sĩ

Hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình 

Định đến 2020 

Đào Tăng Định  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2012)
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942 Thạc sĩ

Hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tại ban quản lý dự án 7 - Tổng cục 

đường bộ Việt Nam 

Hoàng Thị Hoa Hảo TS. Chu Xuân Nam
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2012)

943 Thạc sĩ

Hoàn thiện việc lập và ban quản lý giá thành xây 

dựng các công trình tại công ty cổ phần xây dựng - 

cơ khí Tân Bình TANIMEX (TANICONS) 

Nguyễn Trương Chí 

Cường 
 PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2012)

944 Thạc sĩ
Khảo sát các phương pháp điều khiển trên hệ con 

nêm ngược 
Trần Văn Thành TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

945 Thạc sĩ

Lập dự án đầu tư quy hoạch trung tâm kho cảng 

ICD Tanamexco cho công ty sản xuất thương mại 

xuất nhập khẩu Tây Nam

Tô Thị Thúy TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2012)

946 Thạc sĩ
Mô hình hóa hệ thống điều khiển từ xa bằng khí 

nén động cơ Sulzer 7rnd68 theo hệ logic
Lê Văn Đồng TS. Bùi Hồng Dương

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2012)

947 Thạc sĩ
Mô hình, nhận dạng hệ tay máy phi tuyến dùng 

mạng Nơron thích nghi
Trần Văn Chung TS. Hồ Phạm Huy Ánh Luận văn Tự động hóa (2012)

948 Thạc sĩ
Một số giải pháp cơ bản hoàn thiện quản trị nguồn 

nhân lực tại tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 
Nguyễn Văn Phương TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2012)

949 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác 

quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực thuộc Sở 

Giao thông Vận tải Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tăng Tuấn TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2012)

950 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương 

mại và đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Võ Thị Quế Hương TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2012)

951 Thạc sĩ

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác 

quản trị tài chính ở công ty cổ phần vận tải biển 

Vinaship 

ThS Cao Thị Thùy 

Dương 
TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2012)

952 Thạc sĩ

Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân 

lực tại xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc xí nghiệp 

liên doanh Vietsovptro 

Trần Quốc Hoàn TSKH. Phan Nhiệm Luận văn Kinh tế vận tải (2012)
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953 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn 

nhân lực tại công ty cổ phần kết cấu thương mại 

xây lắp dầu khí tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến 2015 

Hoàng Hữu Tạo TSKH Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2012)

954 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh 

doanh khai thác đội tàu dầu thô tổng công ty cổ 

phần vận tải dầu khí

Đặng Khắc Đô TSKH. Phan Văn Nhiệm Luận văn Kinh tế vận tải (2012)

955 Thạc sĩ

Một số giải pháp nhằm phòng chống và giảm thiểu 

rủi ro trong vận tải biển hàng hóa xuất nhập khẩu 

của Việt Nam tại công ty TNHH Yang Ming (Việt 

Nam) 

Đinh Thu Phương TS. Lê Văn Bảy Luận văn Kinh tế vận tải (2012)

956 Thạc sĩ

Một số giải pháp phát triển và mở rộng dịch vụ ra 

bên ngoài cảng dầu khí Vietsovpetro của xí nghiệp 

cung ứng và dịch vụ cảng - liên doanh dầu khí 

Vietsovptro

Nguyễn Ngọc Quỳnh TSKH Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2012)

957 Thạc sĩ

Nâng cao chất lượng đánh giá và quản lý rủi ro 

trong kinh doanh bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo 

hiểm dầu khí Việt Nam - PVI 

Trần Thị Minh Hiền TSKH Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2012)

958 Thạc sĩ

Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư - thiết bị 

xây dựng công trình biển tại công ty dịch vụ cơ khí 

hàng hải (PTSC M&C) 

Đào Thị Hoàng Anh TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2012)

959 Thạc sĩ

Nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ hậu cần cho 

các giàn khoan và khai thác dầu khí tại công ty cổ 

phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu 

Đào Thanh Tùng TSKH Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2012)

960 Thạc sĩ

Nâng cao năng lực cạnh tranh các hoạt động dịch 

vụ vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của 

công ty liên doanh TNHH Dimerco Vietfracht

Võ Thị Bên TSKH. Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2012)

961 Thạc sĩ
Nâng co hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty 

cổ phần hàng hải Hà Nội 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
TS. Phan Đình Nguyên Luận văn kinh tế vận tải (2012)

962 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của chi phí vận chuyển đến 

hiệu quả kinh doanh xăng dầu và một số giải pháp 

cơ bản nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển tại công 

ty xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu 

Trần Đình Hảo TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2012)
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963 Thạc sĩ
Nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý tại cảng vụ hàng hải Đồng Nai 
Lê Mậu Hiền TS. Lê Văn Trọng Luận văn kinh tế vận tải (2012)

964 Thạc sĩ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần phát triển nhà 

Thủ Đức (TDH) 

Lê Bích Trâm TS. Nguyễn Xuân Hoàn
Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2012)

965 Thạc sĩ
Nghiên cứu giải pháp đầu tư để khai thác tiềm năng 

du lịch Lâm Đồng dựng
Trương Duy Bảo  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2012)

966 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của công ty xây dựng hạ tầng khu công 

nghiệp Cần Thơ 

Phạm Hoàng Sơn  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2012)

967 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn đầu tư của công ty điện thoại Đông thành phố 

trên địa bàn Quận Thủ Đức 

Lê Phước Trường  PGS.TS Nguyễn Hồng Thái
Luận văn Quản trị kinh doanh 

(2012)

968 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực thuyền 

viên của các công ty vận tải biển vừa và nhỏ ở Việt 

Nam phù hợp với công ước STCW 78/95 sửa đổi 

2010 

Nguyễn Phước Quý 

Phong 

 PGS.TS NGND Trần Cảnh 

Vinh

Luận văn Khoa học hàng hải 

(2012)

969 Thạc sĩ
Nghiên cứu giải pháp ứng dụng SCDA cho ngành 

nước 
Nguyễn Đức Toàn TS. Nguyễn Mạnh Hùng Luận văn Tự động hóa (2012)

970 Thạc sĩ
Nghiên cứu hoán cải hệ thống máy lái thủy lực tàu 

Clogy Falcon 
Nguyễn Đoan Hùng TS. Bùi Hồng Dương

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2012)

971 Thạc sĩ

Nghiên cứu khả năng sử dụng tối ưu công suất 

động cơ diesel trên tàu hàng được lắp đặt hai máy 

chính lai hai chân vịt độc lập 

Ngô Văn Viết TS. Lê Văn Vang
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2012)

972 Thạc sĩ

Nghiên cứu lắp đặt bộ điều tốc điện tử cho động cơ 

diesel tàu thủy. Mô phỏng và khảo sát bằng thực 

nghiệm đáp ứng quá độ của động cơ khi thay đổi 

phụ tài 

Phan Cao An Trường TS. Phan Văn Quân
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2012)
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973 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số biện pháp cơ bản nhằm nâng 

cao hiệu quả cung ứng thuyền viên tại công ty cổ 

phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam 

(Vitranschart JSC) giai đoạn 2011 - 2015

Phan Tá Nghĩa TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2012)

974 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Giao 

thông vận tải TP. HCM 

Lê Viết Long TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2012)

975 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của công 

ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất COTEC 

Lê Thế Anh  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2012)

976 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động Logistics tại công ty TNHH MOL 

(Mitsui O.S.K Lines) Logistics Việt Nam 

Võ Lê Trung Phúc TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2012)

977 Thạc sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp phát triển Logistics 

của liên hiệp hợp tác xã thương mại TP. HCM (Sài 

Gòn CO-OP) 

Đỗ Thị Hồng Thắm TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2012)

978 Thạc sĩ

Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của 

các tiêu chuẩn ổn định của tàu biển được quy định 

trong Solas và các bộ luật liên quan nhằm phục vụ 

công tác đào tạo trong trường chuyên ngành hàng 

hải 

Vũ Quốc Sang TS. TTr. Nguyễn Văn Thư
Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2012)

979 Thạc sĩ

Nghiên cứu thay thế các công suất lạnh gây ô 

nhiễm môi trường bằng các công chất lạnh khác 

thân thiện với môi trường cho các hệ thống lạnh 

trên tàu thủy 

Cao Đức Dương TS. Lê Văn Vang
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2012)

980 Thạc sĩ
Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giao thông 

làn sóng xanh.
Trang Thanh Sơn TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

981 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế hiện thực bộ lọc số trên công 

nghệ FPGA kết hợp các công cụ phần mềm Matlab - 

Simulink và phần mềm tự động hóa thiết kế điện 

tử. 

Nguyễn Xuân Toại TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2012)
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982 Thạc sĩ

Nghiên cứu thiết kế máy lạnh hấp thụ điều hòa 

không khí trên tàu thủy sử dụng năng lượng mặt 

trời 

Hoa Xuân Thắng  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2012)

983 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng Computer Vision trong điều 

khiển Mobile Robot bám mục tiêu 
Trần Văn Sướng TS. Nguyễn Minh Tâm Luận văn Tự động hóa (2012)

984 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng luật điều khiển phi tuyến 

điều khiển Robot 2 bánh mang đầu dò kiểm tra chất 

lượng mối hành

Ngô Xuân Khoát TS. Ngô Mạnh Dũng
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2012)

985 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm SPSS - Statiscal 

Package for the Social Sciences vào việc đánh giá 

chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tại cảng 

Tân cảng Cát Lái 

Mai Văn Thành TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2012)

986 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng thay thế máy nén 2 cấp 

piston trên tàu thủy bằng máy nén trục vít sử dụng 

Economiser 

Nguyễn Văn Thắng  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2012)

987 Thạc sĩ

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp cơ bản để 

phát triển và hoàn thiện hoạt động vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương

Đỗ Thanh Bình TS. Lê Kinh Vĩnh Luận văn kinh tế vận tải (2012)

988 Thạc sĩ

Nghiên cứu xây dựng chương trình tác nghiệp đáp 

ứng các yêu cầu của Ocimf dành cho sĩ quan quản 

lý áp dụng cho đội tàu dầu thành phẩm VN 

Hồng Tấn Giàu TS. Nguyễn Xuân Phương
Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2012)

989 Thạc sĩ
Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển Neural - PLC 

trong công nghiệp
Bùi Ngọc An TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

990 Thạc sĩ
Nghiên cứu, thiết kế, thi công, điều khiển và giám 

sát máy trôn bê tông dùng WINCC với S7-300 
Thái Hoàng Linh

 PGS.TS Nguyễn Ngọc 

Phương
Luận văn Tự động hóa (2012)

991 Thạc sĩ

Nghiên cứu, ứng dụng động cơ điện một chiều 

không chổi than trong hệ thống truyền động kéo ô 

tô điện

Võ Nhân Đạt TS. Lê Quang Đức Luận văn Tự động hóa (2012)

992 Thạc sĩ Nhận dạng mặt người dùng mạng RBF 
Bùi Thị Thiên Trần 

Lê
TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2012)
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993 Thạc sĩ
Nhúng thuật toán nhận dạng và điều khiển - giám 

sát Mobile Robot qua mạng truyền thông 
Bùi Tiến Dũng TS. Nguyễn Minh Thạnh Luận văn Tự động hóa (2012)

994 Thạc sĩ

Phân tích và đề xuất các giải pháp giảm thiểu chi 

phí để nâng cao năng lực cạnh tranh chuỗi cung 

ứng của công ty Tôn Phương Nam

Lương Thị Hoa TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2012)

995 Thạc sĩ

Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thực 

trạng về hoạt động cung ứng dịch vụ Logistics tại 

công ty cổ phần VINATRANS

Trần Vũ Hòa TS. Lê Văn Bảy Luận văn kinh tế vận tải (2012)

996 Thạc sĩ Pi Mờ Lai điều khiển tốc độ động cơ DC Lâm Quang Trí
 PGS.TS Nguyễn Thị Phương 

Hà
Luận văn Tự động hóa (2012)

997 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển hệ thống lái tự động tàu 

thủy dùng mạng Neuron - Logic mờ
Trịnh Tiến Đức TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2012)

998 Thạc sĩ
Thiết kế cẩu thủy lực để lắp đặt trện tàu Apollo 

pacific
Võ Ngọc Phụng TS. Bùi Hồng Dương

Luận văn Khai thác và bảo trì 

máy tàu thủy (2012)

999 Thạc sĩ

Thiết kế chế tạo và mô hình hóa điều khiển tay máy 

bốn bậc tự do dùng phương pháp điều khiển PID, 

PIV phân loại màu sản phẩm

Đồng Văn Khiêm TS. Đồng Văn Hướng
Luận văn Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa (2012)

1000 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống điều khiển con lắc ngược dùng 

phương pháp trượt 

Nguyễn Ngọc Anh 

Tuấn
 PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2012)

1001 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển các trạm 

bơm xăng dầu 
Lê Kim Phụng TS. Trương Đình Châu Luận văn Tự động hóa (2012)

1002 Thạc sĩ

Thiết kế hệ thống PLC-SCADA không dây điều 

khiển hệ phi tuyến đơn biến (SISO) và đa biến 

(MIMO) dùng giải thuật FUZZY và PID

Nguyễn Văn Đác TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

1003 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống rửa màng lọc máu cho các máy 

thận nhân tạo
Nguyễn Tấn Phát TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

1004 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống ứng dụng thu thập số liệu từ xa 

thông qua GSM trong đo lường khí tượng
Đào Văn Đông TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2012)

1005 Thạc sĩ
Thiết kế và điều khiển hệ thống TRIPOD phục vụ 

trong ngành giải trí 
Nguyễn Đức Thành TS. Ngô Mạnh Dũng Luận văn Tự động hóa (2012)
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1006 Thạc sĩ

Thiết kế, thi công CARD thu thập giám sát dữ liệu 

và điều khiển trên cơ sở mạng ETHERNET và giao 

thức TCP / IP

Trần Hồng Văn TS. Đặng Thiện Ngôn Luận văn Tự động hóa (2012)

1007 Thạc sĩ
Thiết kế, thi công và điều khiển mờ hệ con nêm 

ngược
Đặng Hữu Phúc TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

1008 Thạc sĩ Tích hợp hệ SCANA cho nhà máy xử lý nước thải Trần Trung Trực TS. Trương Đình Châu Luận văn Tự động hóa (2012)

1009 Thạc sĩ

Tổ chức vận chuyển Container giữa cảng Tân Cảng 

- Cái Mép và các điểm tập kết hàng của công ty 

Tân Cảng Sài Gòn tại TP. HCM

Vũ Hồng Hùng TSKH. Phan Nhiệm
Luận văn Tổ chức và Quản lý vận 

tải (2012)

1010 Thạc sĩ
Tối ưu bộ điều khiển PID giữ cân bằng con lắc 

ngược quay dùng thuật toán tối ưu bầy đàn 
Lê Ngọc Dùng TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

1011 Thạc sĩ
Tự chỉnh bộ điều khiển mờ động cơ DC dùng thuật 

toán tối ưu bày đàn
Lê Xuân Quang TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

1012 Thạc sĩ
Ứng dụng công nghệ tính toán mềm để điều khiển 

các thiết bị phát nhiệt 
Lê Minh Thành  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2012)

1013 Thạc sĩ
Ứng dụng mạng Nơ ron tối ưu thông số PID theo 

thuật toán tối ưu bày đàn 
Vũ Văn Thuận TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2012)

1014 Thạc sĩ

Ứng dụng PID mờ để giải quyết tính phi tuyến của 

vòng LOOP điều khiển nhiệt độ nước thải xuống 

sông

Trần Hoàng Nhất 

Linh
TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2012)

1015 Thạc sĩ
Ứng dụng xử lý ảnh và mạng Nơ ron nhân tạo 

trong phân loại cà phê nhân 
Lê Thị Thu Trang TS. Nguyễn Minh Thạnh Luận văn Tự động hóa (2012)

1016 Thạc sĩ
Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần 

hàng hải Thiên An đến năm 2015 
Nguyễn Thị Mười Ba TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2012)

1017 Thạc sĩ
Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh tại công 

ty cổ phần GEMADEPT giai đoạn 2011-2015 
Nguyễn Minh Hiếu TS. Lê Phúc Hòa Luận văn Kinh tế vận tải (2012)

1018 Thạc sĩ
Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực tại tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 
Lê Nguyên Khánh TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2012)
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1019 Thạc sĩ

Các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông đường 

thủy nội địa khu vực Nam bộ Luận văn kinh tế vận 

tải

Vũ Trung Tá TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2011)

1020 Thạc sĩ

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong 

đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần xây dựng phát 

triển Tiến An Luận văn Kinh tế xây dựng

Nguyễn Thị Kim Liên TS. Chu Xuân Nam
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)

1021 Thạc sĩ
Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo 

phương pháp FOC trên cơ sở DSPACE DS1104
Trương Huỳnh Như TS. Ngô Mạnh Dũng Luận văn Tự động hóa (2011)

1022 Thạc sĩ Điều khiển hệ lò nhiệt dùng mạng Nơron Nguyễn Tử Đức TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2011)

1023 Thạc sĩ
Điều khiển máy phát cảm ứng cấp nguồn từ hai 

phía dùng phương pháp trượt mờ
Trần Công Tâm  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2011)

1024 Thạc sĩ Điều khiển mô hình nội, mờ đối tượng phi tuyến Lê Tấn Vinh TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2011)

1025 Thạc sĩ
Điều khiển mờ Mobile Robot dùng thuật toán tối 

ưu bầy đàn
Phạm Hoàng Quân TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2011)

1026 Thạc sĩ

Điều tra, phân tích và đưa ra các giải pháp làm 

giảm các tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu 

biển và phương tiện vận tải thủy nội địa trên tuyến 

luồng Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Vũ TS. Nguyễn Hữu Lý
Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2011)

1027 Thạc sĩ

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh, 

quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình 

giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lê Kim Dưỡng TS. Chu Xuân Nam
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)

1028 Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân 

hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Phạm Tuấn Anh TSKH. Phan Văn Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải (2011)

1029 Thạc sĩ Giám sát và điều bộ nhà máy nhiệt điện 
Huỳnh Thị Thanh 

Thảo 
TS. Trương Đình Châu Luận văn Tự động hóa (2011)

1030 Thạc sĩ

Hoán cải hệ thống hâm sấy nhiên liệu sử dụng 

phương pháp hòa trộn trong các két sâu trên tàu 

thủy 

Bùi Thanh Sơn  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2011)

1031 Thạc sĩ
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 565 
Phan Lê Như Thủy  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)
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1032 Thạc sĩ
Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển đội tàu 

của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Bùi Ngọc Minh TS. Phạm Thị Nga Luận văn Kinh tế vận tải (2011)

1033 Thạc sĩ

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Đỗ Nguyên Hùng  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)

1034 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020 Luận văn Kinh tế xây dựng

Đinh Cao Tịnh TS. Chu Xuân Nam
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)

1035 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự 

án kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần 

phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình 

Dương

Hà Hữu Khương  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)

1036 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây 

dựng giao thông đường bộ tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2011 đến 2020

Ngô Tấn Hòa  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)

1037 Thạc sĩ

Nâng cao năng lực hoạt động của công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích 

quận 9 

Vũ Yến Anh  PGS.TS Phạm Văn Vạng
Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)

1038 Thạc sĩ
Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty 

cổ phần kiến trúc hai cộng một 
Vi Hải Yến TS. Chu Xuân Nam

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)

1039 Thạc sĩ
Nghiên cứu biện pháp an ninh cho đội tàu biển hoạt 

động trên tuyến quốc tế có nguy cơ cao về an ninh 
Phạm Việt Anh TS. Lê Văn Ty

Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2011)

1040 Thạc sĩ

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo dẫn tàu có tải trọng 

10.000 DWT an toàn trên tuyến luồng từ cửa Định 

An đến cảng Cần Thơ Luận văn Điều khiển tàu 

biển

Trần Nhất Vũ TS. Nguyễn Hữu Lý
Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2011)

1041 Thạc sĩ

Nghiên cứu khả năng áp dụng các giải pháp giảm 

thiểu khí thải độc hại NOx ở các động cơ Diesel 

trên đội tàu biển Việt Nam 

Trần Hồng Thanh  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2011)
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1042 Thạc sĩ
Nghiên cứu phát triển thị trường bảo hiểm ở Hàng 

hải Việt Nam 
Nguyễn Đình Điện TS. Nguyễn Hữu Lý

Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2011)

1043 Thạc sĩ
Nghiên cứu thiết kế hệ thống lạnh hấp thụ sử dụng 

năng lượng khí thải động cơ Diesel tàu thủy 
Lê Minh Hòa  PGS.TS Lê Hữu Sơn

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2011)

1044 Thạc sĩ
Nghiên cứu tính toán tận dụng năng lượng thải của 

động cơ Diesel tàu thủy để hâm sấy dầu đốt
Nguyễn Quốc Hiệp  PGS.TS Lê Hữu Sơn

Luận văn Kỹ thuật cơ khí động 

lực (2011)

1045 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng chương trình MATLAB vào 

giảng dạy môn Tự động điều khiển hướng tàu
Phạm Tấn Hoàng TS. Lê Văn Ty

Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2011)

1046 Thạc sĩ
Nghiên cứu và xây dựng chương trình mô phỏng 

cho việc giảng dạy các bài toán xếp dỡ cơ bản 
Bùi Trọng Hùng TS. Lê Văn Ty

Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2011)

1047 Thạc sĩ
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống điều khiển đa 

cấp 
Trầm Tiến Thịnh TS. Trương Đình Châu Luận văn Tự động hóa (2011)

1048 Thạc sĩ
Nghiên cứu xây dựng chương trình mục tiêu, đề 

cương giảng dạy môn Hàng hải 
Nguyễn Ngọc Ninh  PGS.TS Lê Đức Toàn

Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2011)

1049 Thạc sĩ

Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt dùng Neural 

Network ứng dụng giao tiếp điều khiển tay máy 

Robot 

Lô Vũ Hùng TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2011)

1050 Thạc sĩ
Thiết kế bộ điều khiển trượt mờ điều khiển ổ bi từ 

tính 
Phan Tiến Hiếu  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2011)

1051 Thạc sĩ
Tính lắc của tàu trên sóng biển vùng thềm lục địa 

Nam Việt Nam
Nguyễn Hải Tùng  PGS.TS Vũ Ngọc Bích

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2011)

1052 Thạc sĩ
Tối ưu hóa tỷ lệ không khí - nhiên liệu giảm độc tố 

khí thải NOx trong động cơ Diesel tàu thủy 
Hoàng Văn Sĩ TS. MTr. Bùi Hồng Dương

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2011)

1053 Thạc sĩ
Tự động hóa tính toán lượng hàng trên tàu dầu căn 

cứ theo dữ liệu giao nhận hàng hóa 
Trần Nguyên Khang  PGS.TS Trần Công Nghị

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2011)

1054 Thạc sĩ
Ứng dụng lý thuyết mạng Nơron nhân tạo và giải 

thuật di truyền điều khiển Robot tự hành 
Bùi Hồng Phong

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương
Luận văn Tự động hóa (2011)

1055 Thạc sĩ
Ứng dụng mạng Nơron trong nhận dạng vân tay để 

điều khiển cửa tự động 
Ngô Hiền Phong TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2011)

1056 Thạc sĩ
Ứng dụng phương pháp PCA tự động nhận dạng 

mặt người, điều khiển mở cửa tự động 
Nguyễn Tấn Thịnh

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương
Luận văn Tự động hóa (2011)
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1057 Thạc sĩ
Ứng dụng PLC trong tự động điều khiển thiết bị 

làm sạch công nghiệp các chi tiết máy tàu thủy 
Bùi Thái Dương TS. Trương Thanh Dũng

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2011)

1058 Thạc sĩ
Xây dựng bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống 

PENDUBOT 
Đỗ Xuân Lợi

TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, TS. 

Ngô Mạnh Dũng
Luận văn Tự động hóa (2011)

1059 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược kinh doanh vận tải hàng siêu 

trường siêu trọng của công ty cổ phần vận tải đa 

phương thức (VIETTRANSTIMEX) giai đoạn 

2011-2015

Phạm Son TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2011)

1060 Thạc sĩ
Xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2015 của 

công ty TNHH TLG Thăng Long
Ngô Tấn Vui TS. Lê Phúc Hòa Luận văn kinh tế vận tải (2011)

1061 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của 

công ty cổ phẩn xây dựng và phát triển đô thị tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015 tầm nhìn 

đến 2020 

Lê Thanh Nghị TS. Lê Văn Bảy Luận văn Kinh tế vận tải (2011)

1062 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 

của tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ở khu vực Nam 

Bộ đến năm 2020

Mộng Đăng Xuân TSKH Phan Nhiệm Luận văn Kinh tế vận tải (2011)

1063 Thạc sĩ
Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công 

ty cổ phần 565 đến năm 2020 
Trần Xuân Vinh  PGS.TS Phạm Văn Vạng

Luận văn Kinh tế xây dựng 

(2011)

1064 Thạc sĩ

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trung 

cấp chuyên nghiệp ngành Điều khiển tàu biển lên 

Cao đẳng nghề ngành Điều khiển tàu biển 

Nguyễn Văn Tiến TS. Lê Văn Ty
Luận văn Điều khiển tàu biển 

(2011)

1065 Thạc sĩ
Xây dựng chương trình kiểm tra, bảo dưỡng trang 

thiết bị buồng máy 
Dương Chấn Kiệt TS. Trương Thanh Dũng

Luận văn Khai thác và bảo trì tàu 

thủy (2011)

1066 Thạc sĩ

Xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể trường 

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 

giai đoạn 2010 - 2020 

Nguyễn Đức Trung TS. Phạm Thị Nga Luận văn kinh tế vận tải (2011)

1067 Thạc sĩ
Điều khiển Robot di động tự tìm trạm và nạp năng 

lượng
Hà Ngọc Nguyên

TS. Nguyễn Minh Thạnh, 

ThS. Nguyễn Xuân Vinh
Luận văn Tự động hóa (2010)

1068 Thạc sĩ
Điều khiển thích nghi hệ bồn nước bầu dục dùng 

mạng Neuron
Vũ Văn Thăng TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2010)
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1069 Thạc sĩ
Điều khiển thích nghi hệ bồn nước dùng giải thuật 

di truyền
Tạ Đình Du TS. Nguyễn Thiện Thành Luận văn Tự động hóa (2010)

1070 Thạc sĩ
Điều khiển tối ưu động cơ không đồng bộ ba pha 

bằng phương pháp định hướng từ trường
Trần Đăng Khoa

TS. Nguyễn Minh Thạnh, 

ThS. Nguyễn Đại Thể
Luận văn Tự động hóa (2010)

1071 Thạc sĩ Điều khiển trượt Robot di động bám mục tiêu Trương Năng Toàn
 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương
Luận văn Tự động hóa (2010)

1072 Thạc sĩ Giải pháp Scada và bãi đỗ xe tự động
Trần Nguyễn Nhật 

Phương 
TS. Trương Đình Châu Luận văn Tự động hóa (2010)

1073 Thạc sĩ
Mô hình hóa và nhận dạng động cơ bước dùng 

mạng Neuron Luận văn Tự động hóa
Hồ Mỹ TS. Hồ Phạm Huy Ánh Luận văn Tự động hóa (2010)

1074 Thạc sĩ
Nghiên cứu hệ thống pha sơn tự động dùng xử lý 

ảnh 
Bùi Thị Hữu Hạnh TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2010)

1075 Thạc sĩ
Sử dụng PIC điều khiển Robot hai bánh theo luật 

điều khiển thích nghi 
Lê Quang Huy TS. Ngô Mạnh Dũng Luận văn Tự động hóa (2010)

1076 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống PLC điều khiển vị trí dùng giải 

thuật FUZZY
Đặng Phước Nguyên TS. Hồ Phạm Huy Ánh Luận văn Tự động hóa (2010)

1077 Thạc sĩ Thiết kế, chế tạo và điều khiển tay máy Scara Bùi Minh Thảo TS. Lê Hiếu Giang Luận văn Tự động hóa (2010)

1078 Thạc sĩ

Tìm hiểu và thiết kế luật điều khiển cho Remotetly 

Operated Vehicle (ROV) ứng dụng trong ngành 

dầu khí 

Đặng Tiến Dũng TS. Ngô Mạnh Dũng Luận văn Tự động hóa (2010)

1079 Thạc sĩ

Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo trong hiệu 

chỉnh hệ số công suất (PFC - Power factor 

correction) 

Trần Hiếu Nghĩa
 PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng, 

ThS. Quách Thanh Hải
Luận văn Tự động hóa (2010)

1080 Thạc sĩ
Ứng dụng phương pháp điều khiển tối ưu điều 

khiển máy bay tự động tránh vật cản 
Nguyễn Thị Diệu An TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2010)

1081 Thạc sĩ
Ứng dụng xử lý ảnh - Mạng Nơron nhận dạng đèn 

huỳnh quang 
Nguyễn Bá Hựu TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2010)

1082 Thạc sĩ
Ứng dụng xử lý ảnh và mạng Nơron nhận dạng 

biển số xe 
Nguyễn Hùng TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2010)

1083 Thạc sĩ
Xây dựng hệ thống điều khiển máy bay trực thăng 

bằng phương pháp điều khiển mờ 
Phạm Huy Huỳnh TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2010)
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1084 Thạc sĩ
Xây dựng mô hình điều khiển Neural thích nghi 

cho hệ phi tuyến sử dụng Labview 
Nguyễn Cảnh Khoa TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2010)

1085 Thạc sĩ
Áp dụng hệ thống phao - túi khí để giảm mớn nước 

tàu khi ra vào ụ và đoạn luồng lạch bị cạn
Nguyễn Kim Thành  PGS.TS Nguyễn Đức Ân

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

1086 Thạc sĩ

Bằng tính toán định lượng theo phương pháp phần 

tử hữu hạn, đánh giá độ chính xác của các công 

thức xác định mép kèm trong qui phạm phân cấp 

và đóng tàu sông 

Trương Vĩnh Đức  PGS.TS Trần Công Nghị
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

1087 Thạc sĩ
Điều khiển cánh tay mềm dẻo dùng Fuzzy - Neural 

thích nghi
Trương Ngọc Bảo Luận văn Tự động hóa (2008)

1088 Thạc sĩ
Điều khiển con lắc ngược quay đôi dùng Fuzzy 

Logic

Nguyễn Đình Trung 

Hưng
TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2008)

1089 Thạc sĩ Điều khiển Foc mờ động cơ không đồng bộ ba pha Đinh Thanh Hiền  PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2008)

1090 Thạc sĩ
Điều khiển nhiệt độ lò nhiệt bằng bộ điều khiển mờ 

- thích nghi.
Như Khải Hoàn TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2008)

1091 Thạc sĩ Điều khiển nhiệt độ lò sấy mủ cao su Trần Thanh Hải TS. Lê Quang Đức Luận văn Tự động hóa (2008)

1092 Thạc sĩ Điều khiển PID mờ tốc độ động cơ DC Trần Minh Hồng
 PGS.TS Nguyễn Thị Phương 

Hà
Luận văn Tự động hóa (2008)

1093 Thạc sĩ
Điều khiển tốc độ động cơ một chiều sử dụng bộ 

điều khiển mờ - thích nghi Luận văn Tự động hóa
Quách Đức Cường

 PGS.TS Nguyễn Thị Phương 

Hà
Luận văn Tự động hóa (2008)

1094 Thạc sĩ
Điều khiển trực tiếp Moment với tần số đóng cắt 

hằng số và giảm tính gợn sóng của môment
Nguyễn Thanh Hùng TS. Ngô Mạnh Dũng Luận văn Tự động hóa (2008)

1095 Thạc sĩ Điều khiển vị trí vật trong từ trường Lương Thế Phúc TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2008)

1096 Thạc sĩ
Kỹ thuật ODFM và đề xuất một số giải pháp khắc 

phục nhược điểm của kỹ thuật OFDM.
Võ Thị Bích Ngọc TS. Hồ Ngọc Bá Luận văn Tự động hóa (2008)

1097 Thạc sĩ
Nghiên cứu hệ thống Bathch Control, Ứng dụng 

Simetic Bathch mô phỏng quy trình phối màu 
Trần Đức Thuận TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2008)

1098 Thạc sĩ Nghiên cứu hệ thống Scada cho trạm biến áp Lê Ngọc Trân TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2008)
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1099 Thạc sĩ

Nghiên cứu hoạt động đồng bộ của vỏ tàu - máy 

chính và chân vịt tàu hàng biển trọng tải 1000 

DWT tới 5000 DWT 

Đặng Quốc Toàn PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

1100 Thạc sĩ

Nghiên cứu lựa chọn các đặc trưng cơ bản và kích 

thước chủ yếu của tàu dầu có trọng tải từ 30.000 

DWT đến 40.000 DWT 

Mai Văn Toản PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

1101 Thạc sĩ
Nghiên cứu lựa chọn và tính toán mối lắp ghép 

chân vịt - trục chân vịt 
Huỳnh Long Đức  PGS.TS Lê Hữu Sơn

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

1102 Thạc sĩ
Nghiên cứu sử dụng Fuzzy Logic điều khiển hệ 

thống nâng vật bằng từ trường

Nguyễn Hữu Chân 

Thành 

 PGS.TS Nguyễn Thị Phương 

Hà
Luận văn Tự động hóa (2008)

1103 Thạc sĩ
Nghiên cứu thiết kế thiết bị giảm chấn cho các phà 

tự hành tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 
Nguyễn Cao Bách  PGS.TS Nguyễn Đức Ân

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

1104 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng Fuzzy Logic vào trạm phát 

điện tàu thủy
Phan Duy Hoàng TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2008)

1105 Thạc sĩ

Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống biến tần với 

phương pháp điều khiển trực tiếp môment vào điều 

khiển các động cơ chính trên giàn khoan dầu khí 

PV Driling I

Phan Hữu Hùng
 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương
Luận văn Tự động hóa (2008)

1106 Thạc sĩ
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống máy cắt xốp tự động 

điều khiển bằng máy tính. 

Quách Thụy Thùy 

Linh
TS. Nguyễn Thanh Phương Luận văn Tự động hóa (2008)

1107 Thạc sĩ Nhận dạng mặt người điều khiển cửa tự động Uông Thanh Phong TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2008)

1108 Thạc sĩ
Nhận dạng vân tay ứng dụng quản lý an ninh cơ 

quan 
Huỳnh Ngọc Mai TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2008)

1109 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống lái tự động tàu thủy dựa trên 

nguyên lý mờ 
Trần Tấn Liêm

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương
Luận văn Tự động hóa (2008)

1110 Thạc sĩ

Thiết kế tàu kéo (theo quan điểm thiết kế tối ưu) 

phục vụ vận tải tuyến đường TP. Hồ Chí Minh - 

Cần Thơ

Lê Quốc Hưng PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

1111 Thạc sĩ
Tích hợp hệ thống Scada cho nhà máy sản xuất và 

chế biến thực phẩm 
Dương Thành Trí  PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng Luận văn Tự động hóa (2008)
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1112 Thạc sĩ

Tính toán, phân tích và so sánh những yêu cầu đối 

với các kết cấu chính của tàu hàng tổng hợp (có 

chiều dài trong khoảng kích thước 70 - 160m)

Lê Đức Nam TS. Trương Cầm
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

1113 Thạc sĩ

Xây dựng phương án phù hợp lắp ráp thân tàu vận 

tải có trọng tải từ 1000DWT - 1500DWT tại các 

xưởng đóng tàu cỡ nhỏ 

Huỳnh Minh Vân  PGS.TS Trần Công Nghị
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2008)

1114 Thạc sĩ Điều khiển DC Servo dùng vi điều khiển Võ Đình Tùng TS. Lê Quang Đức Luận văn Tự động hóa (2007)

1115 Thạc sĩ Điều khiển mờ bộ trao đổi nhiệt Nguyễn Tấn Kịch TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2007)

1116 Thạc sĩ Điều khiển mờ và mô phỏng trên Matlab Lê Thị Phương Lan  PGS.TS Trần Hoài An Luận văn Tự động hóa (2007)

1117 Thạc sĩ Điều khiển trượt động cơ đồng bộ Huỳnh Minh Cảnh TS. Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2007)

1118 Thạc sĩ
Điều khiển trượt động cơ không đồng bộ trong hệ 

tọa độ DQ
Trần Văn Lợi TS. Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2007)

1119 Thạc sĩ Điều khiển Vector động cơ đồng bộ Ngô Thị Kim Linh TS. Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2007)

1120 Thạc sĩ
Lập trình mô phỏng 3D buồng máy tàu hàng khô 

6800 DWT 
Đinh Quang Trung TS. Lê Đình Tuân

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2007)

1121 Thạc sĩ

Mô phỏng và thiết kế hệ thống điều khiển giám sát 

quá trình công nghệ trên giàn công nghệ khai thác 

dầu khí. 

Vũ Văn Kiên TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2007)

1122 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc di chuyển hàng 

lỏng đến độ suy giảm cánh tay đòn ổn định tĩnh của 

tàu chở hàng lỏng so với hàng định hình 

Vũ Văn Liên TS. Nguyễn Văn Quý
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2007)

1123 Thạc sĩ
Nghiên cứu một số quy cách kết cấu tàu Composite 

(L < 20 m) với các yếu tố phụ thuộc 
Nguyễn Thanh Dũng  PGS.TS Trần Công Nghị

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2007)

1124 Thạc sĩ
Nghiên cứu nâng cao khả năng chống nhiễu tiêu 

cực cho Radar trong điều kiện Việt Nam 
Phan Thanh Minh TS. Hồ Ngọc Bá Luận văn Tự động hóa (2007)

1125 Thạc sĩ
Nghiên cứu ổn định của tàu thuyền dân gian chở 

hàng hoạt động trên đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Văn Huyền  PGS.TS Nguyễn Đức Ân

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2007)
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1126 Thạc sĩ

Nghiên cứu tính toán kết cấu tấm vỏ tàu bằng vật 

liệu Composite nhiều lớp được sử dụng trong 

ngành đóng tàu 

Lê Phục Huy  PGS.TS Trần Công Nghị
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2007)

1127 Thạc sĩ Tính sức bền chân đế giàn khoan tự nâng Nguyễn Tấn Khanh  PGS.TS Trần Công Nghị
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2007)

1128 Thạc sĩ

Tối ưu các đặc trưng cơ bản và kích thước chủ yếu 

của tàu hàng khô (Tải trọng từ 4000 DWT đến 

15000 DWT) 

Lê Văn Toàn PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú
Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2007)

1129 Thạc sĩ
Ứng dụng lý thuyết điều khiển mờ trong chẩn đoán 

hư hỏng Diesel tàu thủy
Đỗ Viết Dương TS. Đồng Văn Hướng Luận văn Tự động hóa (2007)

1130 Thạc sĩ
Ứng dụng lý thuyết điều khiển mờ trong hệ thống 

động lực tàu thủy
Lê Cự Tân  PGS.TS Trần Hoài An Luận văn Tự động hóa (2007)

1131 Thạc sĩ
Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha bằng 

phương pháp điều khiển Mômen trực tiếp
Huỳnh Công Hảo TS. Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2006)

1132 Thạc sĩ
Điều khiển trượt dùng mô hình mạng Neuron áp 

dụng điều khiển con lắc ngược 
Võ Thị Phương Linh TS. Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2006)

1133 Thạc sĩ Điều khiển Vector động cơ không đồng bộ ba pha Phạm Huy Nam TS. Dương Hoài Nghĩa Luận văn Tự động hóa (2006)

1134 Thạc sĩ
Hệ thống hiển thị thông tin be buýt dùng Wireless 

và GPS
Trần Chương TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2006)

1135 Thạc sĩ
Mô phỏng và thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị 

chống lắc cho tàu khách. 
Trần Mạnh Tuấn

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương
Luận văn Tự động hóa (2006)

1136 Thạc sĩ
Nghiên cứu hệ thống DP - Mô phỏng tín hiệu kiểm 

tra sửa chữa hệ thống DP trên đội tàu "PTSC".
Hoàng Phú Hiệp 

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương
Luận văn Tự động hóa (2006)

1137 Thạc sĩ
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị huấn luyện 

cho Robot sơn 6 bậc tự do 
Trương Ngọc Anh  PGS.TS Lê Hoài Quốc Luận văn Tự động hóa (2006)

1138 Thạc sĩ
Nghiên cứu thuật toán mờ điều khiển con lắc 

ngược quay 
Trần Công Tuấn TS. Nguyễn Đức Thành Luận văn Tự động hóa (2006)

1139 Thạc sĩ

Nghiên cứu ứng dụng Advanced process control 

(APC) vào hệ thống điều khiển phân tán (DCS) tại 

nhà máy xử lý khí dinh cố

Phan Tấn Hậu  PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng Luận văn Tự động hóa (2006)
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1140 Thạc sĩ
Nhận dạng và tổng hợp tiếng nói trong hệ thống 

điều khiển 
Lê Trung Tín TS. Hoàng Minh Trí Luận văn Tự động hóa (2006)

1141 Thạc sĩ

Quản lý, khai thác đội tàu của xí nghiệp liên doanh 

Vietsopetro thông qua hệ thống thông tin liên lạc 

và hệ thống định vị vệ tinh 

Đào Công Khanh TS. Phạm Văn Phước Luận văn Tự động hóa (2006)

1142 Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ cần cẩu cảng 

giá thành thấp
Thiều Xuân Hiên

 PGS.TS Nguyễn Hữu 

Khương
Luận văn Tự động hóa (2006)

1143 Thạc sĩ
Tổng hợp hệ thống Scada cho tàu thủy với trọng tải 

từ 6000 - 10.000 tấn 
Ngô Thanh Quyền  PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng Luận văn Tự động hóa (2006)

1144 Thạc sĩ Ứng dụng mạng Scada trên tàu thủy Trần Sơn Hà  PGS.TS Trần Hoài An Luận văn Tự động hóa (2006)

1145 Thạc sĩ
Ứng dụng PID mờ trong điều khiển bộ gia nhiệt E - 

01 cho tháp Etan tại nhà máy xử lý khí dinh cố 
Nguyễn Quang Khải

 PGS.TS Nguyễn Thị Phương 

Hà
Luận văn Tự động hóa (2006)

1146 Thạc sĩ
Xây dựng phần mềm quản lý các hạng mục sửa 

chữa đội tàu dịch vụ XNLD "VIETSOPETRO" 
Vũ Văn Khang  PGS.TS Trần Hoài An Luận văn Tự động hóa (2006)

1147 Thạc sĩ
Nghiên cứu sự biến động của thị trường bảo hiểm 

kỹ thuật tại Việt Nam 

Nguyễn Thị Hoàng 

Lan
Luận văn kinh tế vận tải 2004

1148 Thạc sĩ

Một số giải pháp khuyến khích khu vực kinh tế tư 

nhân tham gia đầu tư xây dựng và khai thác đường 

bộ

Phan Thanh Bình GS.TSKH. Nguyễn Đăng Hạc
Luận văn Quản trị kinh doanh 

2003

1149 Thạc sĩ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

nguyên đất trong xây dựng CSHT GT ở thị trấn 

Trảng Bom - Huyện Thống Nhất - Tỉnh Đồng Nai 

Phạm Thị Ngọc 

Quỳnh 
TS. Phạm Văn Vạng

Luận văn Quản trị kinh doanh 

2003

1150 Thạc sĩ
Một số vấn đề về mô hình tổng thầu trong tổ chức 

thực hiện dự án 
Vũ Thị Xuân GS.TSKH. Nguyễn Đăng Hạc

Luận văn Quản trị kinh doanh 

2003

1151 Thạc sĩ
Nghiên cứu áp dụng các quy tắc giám định P&I vào 

Việt Nam 
Phan Thanh Liêm TS. Phạm Văn Chương Luận văn kinh tế vận tải 2003

1152 Thạc sĩ

Nghiên cứu đặc tính động hệ thống truyền động 

điện động cơ không đồng bộ giữ cho từ thông Stato 

không đổi 

Nguyễn Ngọc Anh PGS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn Luận văn Điện tự động 2003
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1153 Thạc sĩ

Xây dựng chiến lược đấu thầu xây lắp của công ty 

xây dựng và khai thác công trình giao thông Bến 

Tre 

Trần Văn Trình  PGS.TS Phạm Văn Vạng Luận văn Kinh tế xây dựng 2003

1154 Thạc sĩ

Mô phỏng hệ thống truyền động điện động cơ dị bộ 

Rôto dây quấn điều chỉnh tốc độ bằng đưa sức điện 

động phụ vào mạch rôto 

Vương Văn Sự PGS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn Luận văn Tự động điện 2002

1155 Thạc sĩ
Mô phỏng hệ thống truyền động điện nạp từ bộ 

biến tần nguồn áp 
Đào Học Hải PGS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn Luận văn Tự động điện 2002

1156 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn áp không đối 

xứng đến hệ thống truyền động điện Tiristo - Đồng 

cơ không đồng bộ 

Võ Công Phương TS. Lưu Kim Thành Luận văn Tự động điện 2002

1157 Thạc sĩ
Nghiên cứu giải pháp cho cảng Bến Nghé tham gia 

thị trường chứng khoán tài chính TP. Hồ Chí Minh
KS Phan Lê Thủy TS. Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải 2002

1158 Thạc sĩ
Nghiên cứu khai thác hệ thống Manơ và ổn định vị 

trí tàu dịch vụ công trình dầu khí hãng Alstom 
KS Nguyễn Đức Học TS. Phạm Ngọc Tiệp Luận văn An toàn Hàng hải 2002

1159 Thạc sĩ

Nghiên cứu mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn 

Baltime 39-74 cơ sở của các mẫu hợp đồng thuê 

tàu định hạn khác đang áp dụng tại Việt Nam 

Võ Ngọc Long TS. Lý Bách Chấn Luận văn kinh tế vận tải 2002

1160 Thạc sĩ

Nghiên cứu quá trình đóng của hệ thống truyền 

động điện TIRISTOR - Động cơ không đồng bộ khi 

điều khiển Tiristor đồng bộ theo dòng điện 

Nguyễn Xuân Thọ TS. Lưu Kim Thành Luận văn Tự động điện 2002

1161 Thạc sĩ

Nghiên cứu việc thực hiện của các chủ tàu Việt 

Nam trong những hợp đồng thuê tàu định hạn theo 

mẫu Bimco "SUPPLYTIME 89" 

Nguyễn Quốc Tuấn GS.TS. Vương Toàn Thuyên Luận văn kinh tế vận tải 2002

1162 Thạc sĩ
Nghiên cứu xây dựng cơ sở huấn luyện công tác vệ 

sinh khoang hàng bằng dầu thô tại Việt Nam 
KS Cổ Tấn Anh Vũ  PGS.TS Trần Đắc Sửu Luận văn An toàn Hàng hải 2002

1163 Thạc sĩ
Thiết kế phần mềm tính toán ổn định, sức bền và 

mớn nước tàu hàng rời 
KS Đỗ Thành Sen  PGS.TS Lê Đức Toàn Luận văn An toàn Hàng hải 2002

1164 Thạc sĩ
Thiết kế, xây dựng phần mềm xếp dỡ dành cho tàu 

dầu (OTSS)

KS Nguyễn Xuân 

Thành
 PGS.TS Lê Đức Toàn Luận văn An toàn Hàng hải 2002
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1165 Thạc sĩ
Xây dựng bộ bài tập thiên văn hàng hải và đánh giá 

kết quả bằng máy tính 
Nguyễn Lê Huy  PGS.TS Lê Đức Toàn Luận văn An toàn Hàng hải 2002

1166 Thạc sĩ
Luận cứ khoa học chiến lược phát triển GTVT Tỉnh 

Đồng Nai 

KS Nguyễn Thị Bạch 

Mai 
 PGS.TS Nguyễn Văn Thụ Luận văn kinh tế vận tải 2001

1167 Thạc sĩ
Nghiên cứu phát triển đội tàu chở dầu sản phẩm 

nhập khẩu của Vitaco đến năm 2010 

Văn Thị Hồng 

Phượng 
TS. Nguyễn Khắc Duật Luận văn kinh tế vận tải 2001

1168 Thạc sĩ
Nghiên cứu xây dựng mô hình chợ trên biển ở Việt 

Nam
KS Hồ Thị Thu Hòa NGƯT.TSKH. Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải 2001

1169 Thạc sĩ

Ứng dụng phương pháp Monte Carlo nghiên cứu 

luồng tàu đến khu vực cảng Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ngô Xuân Dũng  NGƯT.TSKH. Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải 2001

1170 Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện khai thác 

đến sức cản của tàu 
Nguyễn Ngọc Thông TS. Trương Sỹ Cáp Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 2000

1171 Thạc sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất có lẫn trong 

nước bôi trơn đến tuổi thọ bạc trục chân vịt bằng 

cao su 

Nguyễn Viết Quân TS. Nguyễn Văn Nhị
Luận văn Thiết bị năng lượng 

2000

1172 Thạc sĩ
Nghiên cứu tính toán khả năng tận dụng nhiệt thải 

cho động cơ điesel nhỏ và vừa
Hồ Xuân Phương

Luận văn Thiết bị năng lượng tàu 

thủy 2000

1173 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Epoxi làm căn đỡ 

Động cơ Diesel tàu thủy
Trần Huy Thạch

Luận văn Thiết bị năng lượng tàu 

thủy 2000

1174 Thạc sĩ
Phân tích các yêu cầu tính hệ trục chân vịt tàu thủy 

trong quy phạm đóng tàu sông Việt Nam 
Lê Hoàng Hải TS. Quản Trọng Hùng

Luận văn Thiết bị năng lượng tàu 

thủy 2000

1175 Thạc sĩ
Phương pháp tính sức bền của hệ tàu thủy đốc nổi 

bằng mô hình rời 
Lê Văn Dương  PGS.TS Trương Cầm Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 2000

1176 Thạc sĩ
Thiết kế tối ưu chân vịt tàu thủy bằng ngôn ngữ C 

và C++ 
Thái Duy Long  PGS.TS Trần Công Nghị

Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 

(2000)

1177 Thạc sĩ

Tính các chỉ tiêu khai thác của tổ hợp thân tàu - 

chân vịt tại các chế độ làm việc khác nhau của tàu 

nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử 

Lê Khắc Hùng Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 2000

1178 Thạc sĩ
Tính sức bền chung của thân giàn khoan kiểu tự 

nâng 
Dương Mạnh Cường TS. Trần Công Nghị Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 2000
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1179 Thạc sĩ
Xác định ảnh hưởng của độ võng thân tàu đến 

Mômen và lực cắt của tàu trên nước tĩnh 
Nguyễn Huy Minh  PGS.TS Trương Cầm Luận văn Kỹ thuật tàu thủy 2000

1180 Thạc sĩ
Xác định các thông số kỹ thuật trong thiết kế hệ 

truyền động chân vịt lái mũi 
Lê Hồng Việt TS. Quản Trọng Hùng

Luận văn Thiết bị năng lượng tàu 

thủy 2000

1181 Thạc sĩ
Xác định các thông số nhiệt động tối ưu của hệ 

thống điều hòa không khí hai kênh tàu thủy 

Đặng Ngọc Hoàng 

Phi
 PGS.TS Lê Xuân Ôn

Luận văn Thiết bị năng lượng tàu 

thủy 2000

1182 Thạc sĩ
Xác định tuổi thọ của cáp nâng hàng theo lý thuyết 

độ tin cậy 
Nguyễn Hữu Quảng TS. Quản Trọng Hùng

Luận văn Thiết bị năng lượng tàu 

thủy 2000

1183 Thạc sĩ
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của cảng Sài Gòn những năm tới 
Lê Như Phấn  PGS.TS Vương Toàn Thuyên Luận văn kinh tế vận tải 1999

1184 Thạc sĩ
Nghiên cứu sự phát triển đội tàu vận chuyển 

container của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 

KS Nguyễn Đình 

Trung 
PTS. Lý Bách Chấn Luận văn kinh tế vận tải 1999

1185 Thạc sĩ

Phân tích đầu tư và phát triển cảng Cát Lái trong 

chiến lược phát triển cụm cảng Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ngô Minh Thuấn NGƯT.TS. Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải 1999

1186 Thạc sĩ
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và chất lượng ở 

doanh nghiệp vận tải biển 
Phạm Ngọc Trung

PGS. PTS. Vương Toàn 

Thuyên
Luận văn kinh tế vận tải 1999

1187 Thạc sĩ
Nghiên cứu điều khiển quá trình cháy của nồi hơi 

phụ tàu thủy bằng cháy kỹ thuật số - Sử dụng PLC 
Nguyễn Phúc Hải TS. Nguyễn Văn Giáp

Luận văn Khai thác vận hành máy 

tàu thủy 1998

1188 Thạc sĩ

Nghiên cứu sự thay đổi các thông số công táccủa 

động cơ tăng áptuabin khí xả lai chân vịt khi làm 

việc ở chế độ tăng tốc tàu 

Lê Văn Vang PGS. PTS. Nguyễn Văn Nhị
Luận văn Khai thác vận hành máy 

tàu thủy 1998

1189 Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng GMDSS tại Việt Nam Nguyễn Văn Thư PTS. Phạm Ngọc Tiệp Luận văn An toàn Hàng hải 1998

1190 Thạc sĩ
Áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư 

vào một công ty vận tải biển cụ thể ở Việt Nam
Đào Thị Thanh Vân  PTS. Phạm Văn Cương Luận văn kinh tế vận tải 1997

1191 Thạc sĩ

Giá cảng biển trong chiến lược đầu tư vào cảng 

biển của các nước đang phát triển và những kinh 

nghiệm áp dụng vào Việt Nam khi đầu tư Cảng

Nguyễn Thúy Hà TS. Lê Hữu Thu Luận văn kinh tế vận tải 1997
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1192 Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố phát triển đội tàu dầu Việt 

Nam Luận văn kinh tế vận tải
Nguyễn Văn Quảng TS. Nguyễn Khắc Duật Luận văn kinh tế vận tải 1997

1193 Thạc sĩ
Nghiên cứu công tác tổ chức tiền lương của cảng 

Bến Nghé
Phạm Thị Nga 

PGS. PTS. Vương Toàn 

Thuyên
(1997)

1194 Thạc sĩ

Nghiên cứu lập dự án phát triển đội tàu đánh bắt 

thủy hải sản của Tổng Công ty Hải sản Biển Đông 

giai đoạn 2000 - 2010 

Phạm Thái Hưng TS. Nguyễn Khắc Duật Luận văn kinh tế vận tải 1997

1195 Thạc sĩ

Nghiên cứu sự phối hợp công tác giữa tổ hợp 

tuabin khí xả - máy nén và động cơ chính lai chân 

vịt ở chế độ khai thác đặc biệt 

Trương Thanh Dũng PGS. PTS. Nguyễn Văn Nhị
Luận văn Khai thác vận hành máy 

tàu thủy 1997

1196 Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng việc điều chỉnh tốc độ quay 

của động cơ diesel tàu thủy bằng kỹ thuật lập trình 
Nguyễn Ngọc Hải  PGS.TS Hồ Đắc Thọ

Luận văn Khai thác vận hành máy 

tàu thủy 1997

1197 Thạc sĩ
Nghiên cứu về ma sát và mài mòn của séc măng 

động cơ điesel tàu thủy
Bùi Xuân Lâm PGS. PTS. Bùi Xuân Lâm

Luận văn Khai thác vận hành máy 

tàu thủy 1997

1198 Thạc sĩ
Những biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của 

công tác quản lý và điều hành tại Công ty tân Cảng 
KS Lê Văn Đạo TS. Phan Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải 1997

1199 Thạc sĩ

Phân tích và đánh giá tính hiệu quả của việc sử 

dụng vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 

trong việc nâng cấp cải tạo Cảng Sài Gòn 

Huỳnh Hồng Vũ PTS. Lê Nhiệm Luận văn kinh tế vận tải 1997

1200 Thạc sĩ

Phân tích và lựa chọn dự án đầu tư vay vốn xây 

dựng hệ thống giao thông khu đô thị mới của TP. 

HCM 

Mai Xuân Đua  PGS.TS Vương Toàn Thuyên Luận văn kinh tế vận tải 1997

1201 Thạc sĩ

So sánh sự biến thiên của hệ số ma sát trong bạc lót 

trục chân vịt tàu thủy được chế tạo từ gỗ căm xe và 

galắc

Trần Văn Niềm PGS. PTS. Nguyễn Văn Thêm (1997)

1202 Thạc sĩ
Tối ưu hóa khai thác đội tàu vận tải thủy nội địa 

đồng bằng sông Cửu Long 

Nguyễn Thị Minh 

Thư
PTS. Lê Kinh Vĩnh Luận văn Kinh tế vận tải 1997

1203 Thạc sĩ
Xử lý hợp lý tuyến hậu phương của vận tải 

container cho các cảng thuộc khu vực TP. HCM
Nguyễn Thị Len  PTS. Lê Kinh Vĩnh Luận văn kinh tế vận tải 1997
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1204 Thạc sĩ
Nghiên cứu về thương mại điện tử và những điều 

kiện áp dụng trong vân tải biển Việt Nam
Trần Văn Ngàn  PGS.TS Lê Đức Toàn Luận văn An toàn Hàng hải

Đại học

1 Đại học

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

năng lực hoạt động tại trung tâm quản lý dự án đầu 

tư và xây dựng huyện Tân Châu bằng hệ thống chỉ 

số KPI

Hoàng Bá Trình ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – QX14TNB2) (2017)

2 Đại học

Kiểm soát chi phí và tiến độ hạng mục khối hiệu bộ 

(Phần ép cọc, móng, khung BTCT) công trình 

trường Đại học Đồng bằng sông Cửu Long - TP. 

Cần Thơ

Đặng Tuấn Anh ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – QX14TNB2) (2017)

3 Đại học

Lập báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu 

tư hoàn thành cho dự án: Xây dựng khu tập huấn, 

hội thi, hội thao của quân khu 7 tại sư đoàn BB5

Lê Quang Quả ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – QX14TNB2) (2017)

4 Đại học

Thiết kế tàu chở dầu trọng tải 31.000 DWT lắp 

máy 10.000 sức ngựa hoạt động tuyến TP. Hồ Chí 

Minh - Singapore

Phan Thành Chung ThS. Đoàn Trung Việt
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2017)

5 Đại học

Thiết kế tàu chở dầu trọng tải 4600 DWT, tốc độ 

14HL/H, hoạt động tuyến TP. Hồ Chí Minh - Hải 

Phòng

Hồ An Đức  ThS. Trần Thị Thảo
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2017)

6 Đại học
Thiết kế tàu hàng khô 7500 DWT, vận tốc 13HL/H, 

hoạt động tuyến Tp. Hồ Chí Minh - Singapore
Trương Mỹ Liên ThS. Lê Đức Cảnh

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2017)

7 Đại học

Thiết kế tuyến hình và tính toán sức cản tàu chở 

dầu trọng tải 5.500DWT, tốc độ 13HL/H, hoạt 

động tuyến Tp. Hồ Chí Minh - Singapore 

Mai Thị Loan ThS. Lê Văn Toàn
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2017)

8 Đại học

Ứng dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong 

quản lý tiến độ thi công dự án nhà máy Create 

Medic

Lê Sỹ Minh ThS. Lê Võ Tòng
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – QX14TNB2) (2017)
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9 Đại học

Xác định chỉ số xây dựng công trình năm 2014 tỉnh 

Tây Ninh - Nhóm công trình: Trụ sở cơ quan hành 

chính nhà nước 

Võ Khương Vinh ThS. Đỗ Thị Thu
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – QX14TN) (2017)

10 Đại học

Xây dựng định mức và đơn giá nội bộ công tác bê 

tông, cốt thép, ván khuôn móng đơn tại công ty cổ 

phần xây dựng Việt Xây 

Nguyễn Viết Thắng ThS. Lê Võ Tòng
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – QX14TNB2) (2017)

11 Đại học Administration 2 - ENK Complex Võ Ngọc Sơn TS. Nguyễn Hữu Thành
Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp Chính quy (2016)

12 Đại học

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008 của công ty cổ phần xây lắp 

thương mại 2 vào công trình nhà máy sản xuất 

SMC Việt Nam

Võ Thị Tin ThS. Đỗ Thị Thu
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

13 Đại học
Bão trên biển đông và những ảnh hưởng của nó đến 

tuyến chạy tàu Bắc - Nam 
Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Mạnh Hùng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2016)

14 Đại học

Chế tạo thiết bị kiểm định bộ điều khiển hệ thông 

phân ly dầu nước trên công trình nổi theo Công ước 

của IMO MECP 107 (49) 

Nguyễn Văn Trung  PGS.TS Phan Văn Quân Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)

15 Đại học Chung cư cao cấp Landmark Đoàn Ngọc Thi TS. Trần Ngọc Thanh Đồ án Kỹ thuật kết cấu công trình 

(Chính quy - KC12) (2016)

16 Đại học Chung cư cao cấp Minh Phước Trần Anh Tuấn  PGS. ThS. Đặng Viết Cường

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - 

XC11B) (2016)

17 Đại học Chung cư Enterprise Trang Thanh Sơn ThS. Hoàng Lý Ngọc Khôi Đồ án Kỹ thuật kết cấu công trình 

(Chính quy - KC12) (2016)

18 Đại học Chung cư Full House Văn Thanh Tùng ThS. Hoàng Lý Ngọc Khôi

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - 

XC12D) (2016)

19 Đại học Chung cư Gia Phúc Nguyễn Yên Nhiên ThS. Hoàng Lý Ngọc Khôi Đồ án Kỹ thuật kết cấu công trình 

(Chính quy - KC12) (2016)
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20 Đại học Chung cư HVP Tower Phan Hữu Vinh ThS. Huỳnh Thế Vỹ

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - 

XC11D) (2016)

21 Đại học Chung cư Lucky Tower 
Nguyễn Nguyên 

Thành
TS. Vũ Thị Bích Hà

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - 

XC11B) (2016)

22 Đại học Chung cư PHT Tower Phạm Hữu Thắng TS. Lê Văn Phước Nhân Đồ án Kỹ thuật kết cấu công trình 

(Chính quy - KC12) (2016)

23 Đại học
Công nghệ thi công tàu đánh cá vỏ thép nghề lưới 

tại nhà máy đóng tàu SHIPMARIN 
Nguyễn Văn Đô ThS. Đặng Quốc Toàn

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)

24 Đại học
Công tác phòng chống ô nhiễm trong hoạt đông 

hàng hải tại khu vực Vũng Tàu - Tp. Hồ Chí Minh 
Phạm Phú Mỹ TS. Lê Văn Ty Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2016)

25 Đại học

Công tác tổ chức quản lý tiền lương trong doanh 

nghiệp xây dựng công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ và Sản xuất Phi Kha Miền Bắc 

Nguyễn Việt Hà TS. Trần Quang Phú Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

26 Đại học

Giới thiệu các thiết bị chuyển động quay trên giàn 

công nghệ trung tâm Hải Thạch - Xây dựng quy 

trình cân bằng động Rotor Tuabin khí lai máy phát 

điện

Lê Thống Nhất  PGS.TS Phan Văn Quân
Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)

27 Đại học
Hệ thống phân luồng quốc tế và ứng dụng hệ thống 

thực tế tại khu vực cảng biển TP. Hồ Chí Minh
Huỳnh Huy Long  ThS. Hà Thiếu Sang Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2016)

28 Đại học
Hoạch định và kiểm soát chi phí xây dựng dự án 

cầu Cái bè 2 - Tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Thị Út ThS. Cù Minh Đạo

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

29 Đại học Khai thác và sử dụng hệ GMDSS của hãng Furuno Đặng Hoàng Long Nguyễn Văn Cang
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2016)

30 Đại học

Kiểm nghiệm độ bền và lập quy trình công nghệ 

chế tạo tàu tuần tra cao tốc chấ tạo bằng vật liệu 

PPC tại công ty cổ phần Việt - Séc

Nguyễn Văn Hiếu  PGS.TS Vũ Ngọc Bích
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)

Page 111



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

31 Đại học
Kiểm soát chi phí thi công xây dựng công trình nhà 

ở xã hội khu dân cư Bắc Hà - Hoàng Hổ
Trần Thị Thùy Trang ThS. Huỳnh Thị Yến Thảo

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

32 Đại học

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 

công trình doanh trại lữ đoàn tăng thiết giáp 

574/QK5

Phan Thị Nhân Tâm TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

33 Đại học

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 

công trình mở rộng hệ thống thoát nước tỉnh Gia 

Lai

Huỳnh Lộc Thọ ThS. Phạm Văn Tân
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

34 Đại học
Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 

công trình nhà văn phòng Yên Thế
Trần Minh Trị ThS. Phạm Văn Tân

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

35 Đại học
Lập dự án đầu tư - Dự án Bạc Liêu Tower. Địa 

điểm: P.13, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Trần Nguyễn Quang 

Huy 
 ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

36 Đại học
Lập dự án đầu tư Chung cư Phú Hòa TP. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
Nguyễn Mạnh ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

37 Đại học

Lập dự án đầu tư khu trung tâm thương mại + 

Khách sạn DAKLAKCENTER, TP.Buôn Mê 

Thuột, Tỉnh Daklak

Nguyễn Thị Thùy 

Ngân 
 ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

38 Đại học
Lập dự án đầu tư mở rộng đường Ung Văn Khiêm, 

nút giao thông đài liệt sỹ, cầu Ông Dầu
Thái Thanh Tịnh ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12) (2016)

39 Đại học

Lập dự án đầu tư xây dựng căn hộ Saigonres Plaza. 

Địa điểm: 79/81 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP. HCM

Trương Quốc Chính ThS. Cù Minh Đạo
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

40 Đại học

Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nam 

Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang công suất 20.000 

m3/ngày

Trần Thị Thúy Hồng ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12) (2016)

41 Đại học
Lập dự án đầu tư xây dựng khu cao tầng nhà ở 

thương mại - Quận 2 - TP. HCM
Võ Ngọc Linh ThS. Cù Minh Đạo

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

42 Đại học
Lập dự án đầu tư xây dựng khu chung cư cao tầng 

SGCC - Bình Quới 2
Cao Văn Trọng ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

43 Đại học
Lập dự toán thi công và kế hoạch chi phí giai đoạn 

thi công công trình cầu Cá Trê
Trương Đình Nam ThS. Đỗ Thị Thu

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)
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44 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu nạo vét và nâng cấp 

hành lang đường thủy số 2 Tỉnh Tiền Giang và 

Đồng Tháp

Lê Quỳnh Ngân ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

45 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu số 1: Xây lắp chính 

(Phần xây dựng, hệ thống điện và thông tin liên lạc, 

hệ thống cấp thoát nước, sân đường và các hạng 

mục khác)

Nguyễn Đức Ninh ThS. Phạm Quang Vũ
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

46 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu số 13: Xây lắp đường 

Nguyễn Tất Thành nối dài (Đoạn từ KM0 - 

KM1+546,81) TP. Bà Rịa, Tỉnh bà Rịa

Dương Trí Dũng ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

47 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu số 16 "Xây dựng các 

cầu Kênh Nhì, Kênh Giữa, Kênh Ba, Kênh 8000 và 

04 cống ngầm". Địa điểm: Huyện Cao Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp

Phan Thị Lil ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

48 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu số 6 xây lắp trụ sở làm 

việc chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Phú Yên

Nguyễn Thị Minh 

Sương 
ThS. Cù Minh Đạo

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

49 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu số xây lắp số 9: Xây lắp 

đường từ KM14+410.16 - KM23+767.36 thuộc dự 

án "Cải tạo nâng cấp quốc lộ 54 (Giai đoạn II), 

Tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Chí Thành ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

50 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng phân 

xưởng sản xuất vỏ bao thuộc dự án "Di dời phân 

xưởng sản xuất vỏ bao tại trạm nghiền thủ Đức về 

trạm nghiền Phú Hữu".

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX13LT) (2016)

51 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp 05 "Thi công 

xây lắp cụm kho, nhà xe và khối phụ trợ"

Nguyễn Thị Thùy 

Dung 
ThS. Đỗ Thị Thu

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

52 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp cải tạo đường 

Bùi Công Trừng (Từ Cầu Võng đến đường Đặng 

Thúc Vịnh). Địa điểm: Huyện Hóc Môn - TP. Hồ 

Chí Minh 

Lê Thị Mi Li ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)
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53 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp đường ĐCD.14 

(Từ ĐCD.07 - ĐCD.11). Dự án đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Giang Điền

Nguyễn Minh Tuấn ThS. Cù Minh Đạo
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

54 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp nhà làm việc và 

các hạng mục phụ trợ chi cục thuế Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM. Địa điểm: Hẻm 145 Nguyễn 

Văn Trỗi, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Nguyễn Hữu Tiền ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

55 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng 

tuyến đường Tường Tín - Tường Hưng. Địa điểm: 

Xã Thới Hòa, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long

Trần Thị Thành Lập ThS. Huỳnh Thị Yến Thảo
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

56 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu đường Tân Thới 

Nhì 33 - 34 - 35
Lê Thế Vỹ ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

57 Đại học
Lập kế hoạch hành trình tuyến Khánh Hội / Sài 

Gòn đến Jurong / Singapore
Nguyễn Ngọc Tuấn ThS. Phạm Việt Anh

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2016)

58 Đại học

Lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ, chi phí công 

trình đường quy hoạch số 25, Thị trấn Ngãi Giao, 

Huyện Châu Đức 

Nguyễn Trường An ThS. Phạm Quang Vũ
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

59 Đại học

Lập quy trình công nghệ chế tạo 02 BLOCK đuôi 

tàu dịch vụ dầu khí Bình An 27 tại công ty đóng 

tàu và công nghiệp Hàng hải Sài Gòn

Nguyễn Tấn Đạt ThS. Nguyễn Văn Công
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)

60 Đại học

Lập quy trình công nghệ thi công công trình biển di 

động thuộc nhóm Liftboat, thi công tại công ty 

TNHH nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn - 

Saigon Shipyard

Nguyễn Đức Đạt ThS. Nguyễn Đình Tuyển
Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)

61 Đại học
Lập quy trình công nghệ thi công đóng mới tàu cá 

vỏ thép 822HP tại nhà máy đóng tàu An Phú
Võ Văn Thái ThS. Huỳnh Văn Chính

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)

62 Đại học

Lập quy trình thi công đóng mới tàu khách vỏ 

nhôm chạy tuyến Hà Tiên xã Đảo Tiên Hải tại nhà 

máy đóng tàu X51

Lê Trí Danh ThS. Đặng Quốc Toàn
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)

63 Đại học
Lập trình đóng mới kéo ASD TUG tại nhà máy 

đóng tàu Sông Thu
Nguyễn Phước Côi ThS. Đặng Quốc Toàn

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)
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64 Đại học

Lập và quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình 

đường dân sinh thuộc dự án nâng cấp kênh chợ 

Gạo

Trương Văn Ý TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

65 Đại học Namaste Tower Mumbai - Ấn Độ Phan Phi Bằng TS. Nguyễn Hữu Thành

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - 

XC11D) (2016)

66 Đại học

Nâng cao hiệu quả làm việc máy bơm dung dịch 

khoan YHB-600 tại giàn khoan dầu khí MSP10 mỏ 

Bạch Hổ

Đỗ Thị Cẩm Huyền ThS. Trần Vũ Hải Đăng
Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)

67 Đại học

Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây 

dựng cầu Phú Xuân 2. Địa điểm: Quận 7 và Huyện 

Nhà Bè 

Phạm Thị Ngọc Dung ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

68 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư chung cư 

thương mại Melody Residences - Quận Tân Phú - 

TP. HCM

Nguyễn Quốc Đăng ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

69 Đại học

Phân tích nguyên lý và xác định vùng làm việc của 

tổ hợp Tuabin và máy nén tăng áp động cơ Diesel 

lai máy phát CAT 3516 giàn Tam Đảo 05

Nguyễn Thị Mỹ 

Thạnh
 PGS.TS Phan Văn Quân

Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)

70 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng HUD3 năm 2015
Mai Công Thành ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

71 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng số 5 năm 2015
Đỗ Minh Hưng ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

72 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình
Trần Thị Diễm Trinh ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

73 Đại học

Phương pháp dẫn tàu an toàn từ khu neo Nhà Bè/ 

Sài Gòn đến phao "O"/ Vũng Tàu trên luồng Sài 

Gòn - Vũng Tàu 

Nguyễn Trầm Kha ThS. Phạm Việt Anh
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2016)

74 Đại học
Quản lý chất lượng công trình xây dựng khu tái 

định cư Thái Sơn. Hạng mục: Đường giao thông
Kiều Nhựt Minh Thư TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

75 Đại học

Quản lý chất lượng thi công công trình Bệnh viện 

đa khoa Vinmec Sài Gòn. Hạng mục: Phần hoàn 

thiện

Lê Thị Phương Dung TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)
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76 Đại học
Quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây 

dựng nhà liên kế thuộc dự án Cityland Garden Hills 

Nguyễn Thị Thanh 

Kiều 
 ThS. Huỳnh Thị Yến Thảo

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

77 Đại học

Quản lý chi phí và kiểm soát tiến độ dự án công 

trình "Xây dựng mới đường song hành bờ bắc quận 

Thủ Đức và quận 9, Thành phố HCM"

Mang Thanh Tuất ThS. Phạm Quang Vũ
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

78 Đại học
Quản lý chi phí xây dựng công trình nhà xưởng 

khóa kéo Hoàn Mỹ. Địa điểm: Thị xã Tân Uyên
Đặng Thị Kim Chi ThS. Huỳnh Thị Yến Thảo

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12) (2016)

79 Đại học
Quản lý giá hợp đồng và ứng dụng chỉ số giá vào 

điều chỉnh giá hợp đồng
Trần Hoàng Vinh ThS. Đỗ Thị Thu

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

80 Đại học
Quản lý khối lượng công trình xây dựng chung cư 

The Habitat Bình Dương
Nguyễn Tấn Thận

 KS Lê Võ Tòng

 TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

81 Đại học
Quản lý khối lượng dự án đường dẫn bờ bắc vào 

cầu Cao Lãnh thuộc gói thầu CW1A
Trần Minh Chiến TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

82 Đại học
Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng công trình 

cầu Tân Hạnh huyện Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long
Trần Thị Quỳnh Như ThS. Đỗ Thị Thu

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

83 Đại học

Quy trình công nghệ chế tạo và đấu lắp tổng đoạn 

mũi tàu kéo biển 2x2200 HP tại nhà máy đóng tàu 

SHIPMARINE (Từ sườn 45 đến mũi)

Nguyễn Minh Nhật ThS. Đỗ Hùng Chiến
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)

84 Đại học
Quy trình đóng mới tổng đoạn mũi tàu dầu 9000 

DWT (Từ sườn 177 đến mũi) 
Nguyễn Hoài Thanh ThS. Đỗ Hùng Chiến

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)

85 Đại học

Quy trình tính toán, mô phỏng thi công chân đế 

giàn nhà ở ST - LQ thuộc dự án Sư tử trắng tại 

công ty PVS - MS

Dương Quốc Trung ThS. Đoàn Trung Việt
Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)

86 Đại học
Tàu kéo dịch vụ, công suất 2x2100HP, hoạt động 

vùng biển không hạn chế
Trịnh Minh Hoàng ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2016)

87 Đại học

Thanh quyết toán công trình trong quá trình quản lý 

hợp đồng xây dựng trường THCS Bình Khánh, 

Huyện Cần Giờ 

Lê Thị Mận ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

88 Đại học
Thiết kế hệ thống phân phối khí thiên nhiên đầu 

vào tại nhà máy đạm Cà Mau
Lê Trần Kiều Duyên ThS. Phạm Xuân Kiên

Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)
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89 Đại học
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chân đế giàn 

nhà ở Sư Tử Trắng (ST - LQ)
Đinh Tuấn Anh TS. Đỗ Hùng Chiến

Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)

90 Đại học
Thiết kế quy trình công nghệ đóng mới tổng đoạn 

mũi tàu dịch vụ đa năng 76 tại tổng công ty Ba Son
Trần Nam Khải  PGS.TS Đỗ Hùng Chiến

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)

91 Đại học

Thiết kế quy trình công nghệ thi công tổng đoạn 

mũi và hạ thủy của tàu dầu 6000 DWT, thi công tại 

công ty TNHH nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài 

Gòn - Saigon Shipyard

Nguyễn Tấn Vũ 
PGS. ThS. Nguyễn Đình 

Tuyển

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2016)

92 Đại học

Thiết kế tàu cánh ngầm chở 125 khách tốc độ 

35HL/H, hoạt động vùng TP. Hồ Chí Minh - Vũng 

Tàu

Phạm Cao Tài ThS. Lê Đức Cảnh
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2016)

93 Đại học

Thiết kế tàu chở hàng khô, trọng tải 8.000 DWT, 

tốc độ 14 HL/H, hoạt động vùng biển Đông Nam 

Á, cấp tàu biển hạn chế I, tuyến Sài Gòn - 

Singapore

Nguyễn Trường An ThS. Đoàn Trung Việt
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2016)

94 Đại học

Thiết kế tàu hàng khô trọng tải 15.000 DWT tốc độ 

14HL/H, vùng hoạt động không hạn chế chạy tuyến 

quốc tế

Trần Anh Quân ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2016)

95 Đại học

Thiết kế tàu khách hai thân chở 200 khách ngồi, 

chạy quanh Vịnh Nha Trang, Lắp hai máy công 

suất 2x320HP

Lê Mạnh Tấn ThS. Lê Văn Toàn
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2016)

96 Đại học

Thiết kế tàu pha sông biển (SB) chở 100 Container, 

chạy các tuyến từ phía Nam Việt Nam - 

Campuchia, Thái Lan

Võ Thanh Hùng ThS. Lê Văn Toàn
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2016)

97 Đại học
Thiết kế thi công giàn nhà ở ST - LQ thuộc dự án 

sư tử trắng
Phạm Xuân Huy TS. Đỗ Hùng Chiến

Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)

98 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công khối chân đế giàn đầu 

giếng Hải Thạch 1, thi công tại công ty 

TNHHMTV dịch vụ cơ khí hàng hải - PTSC M&C

Trương Văn Tuân ThS. Nguyễn Đình Tuyển
Khóa luận Kỹ thuật công trình 

ngoài khơi (2016)
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99 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình "Nâng cấp mở rộng tuyến đường 

25B Huyện Long Thành và Huyện Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai" (Đoạn từ KM0+000 đến 

KM4+973)

Nguyễn Hoàng Phúc TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

100 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình đường bê tông nhựa D10, Khu 

công nghiệp Rạch Bắp, Bình Dương

Hoàng Đình Tuấn TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

101 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình nâng cấp đường ĐT.826B - 

Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An

Nguyễn Thị Hương 

Thơ 
ThS. Phạm Quang Vũ

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

102 Đại học

Tìm hiểu công ước Quốc tế về kiểm soát, quản lý 

nước dằn và cặn lắng nước dằn năm 2004 (BWM) 

của IMO và chuẩn bị cho việc áp dụng tại Việt 

Nam

Hồ Xao Nguyễn Quốc Thăng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2016)

103 Đại học

Tổ chức đầu thầu xây lắp gói thầu 01: Khối học, 

Thư viện, Nhà Ký túc xá, Nhà thi đấu thể thao và 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật trường THPT chuyên Bắc 

Ninh

Lê Thị Thanh Hằng TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

104 Đại học

Tổ chức đấu thầu xây lắp gói thầu thi công xây lắp 

đường Tầm Phô - Sân bay (Đường ĐH 812) xã Tân 

Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Đoàn Ngọc Quang ThS. Phạm Quang Vũ
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – QX14TNB2) (2016)

105 Đại học Tòa nhà AGN Building Đào Anh Nga ThS. Huỳnh Thế Vỹ
Đồ án Kỹ thuật kết cấu công trình 

(Chính quy - KC12) (2016)

106 Đại học
Trung tâm thương mại - dịch vụ căn hộ Đà Nẵng 

Lakeside Tower
Lê Duy Phước  Lê Quang Thông

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - 

XC12B) (2016)

107 Đại học Trung tâm thương mại dịch vụ chung cư Đại Nghĩa Ngư Thành Lập Lê Quang Thông

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - 

XC12B) (2016)
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108 Đại học Trung tâm thương mại Masteri Thảo Điền Lê Toàn Tin TS. Trần Ngọc Thanh
Đồ án Kỹ thuật kết cấu công trình 

(Chính quy - KC12) (2016)

109 Đại học

Ứng dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong 

quản lý tiến độ công trình xây dựng chung cư Phú 

Hòa 

Nguyễn Thị Thảo 

Vinh

TS. Trần Quang Phú, KS. Lê 

Võ Tòng

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12B) (2016)

110 Đại học

Vận dụng chỉ số KPI trong đánh giá năng lực hoạt 

động tại ban quản lý đầu tư xây dựng công trình 

Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Lê Công Bắc TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX12A) (2016)

111 Đại học

Xây dựng mới hệ thống sản xuất các sản phẩm 

trang trí nội thất bằng gỗ và vật liệu trang trí xây 

dựng bằng gỗ. Địa điểm: Khu công nghiệp Hố Nai 

3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Phạm Thị Tú ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – QX12) (2016)

112 Đại học
Đánh giá công tác bảo đảm an toàn lao động trên 

tàu và các biện pháp nâng cao 
Trần Trọng Nghĩa ThS. Đặng Thanh Nam

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

113 Đại học

GPS và các sai số trong định vị PGS, ứng dụng đối 

với việc khai thác phục vụ các sai số trong GPS, 

Dynamic GPS

Nguyễn Phước Lộc  Nguyễn Mạnh Hùng Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

114 Đại học Khai thác và sử dụng ECDIS Navmaster Đặng Văn Quyên ThS. Lê Tròn Vình
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

115 Đại học
Lập bài toán giám định mớn nước cho tàu Liberty 

sea bằng bảng tính Excel
Huỳnh Văn Côi  PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

116 Đại học
Lập quy trình chế tạo khối chân đế tròn tại Saigon 

ShipYard Co.LTD
Bùi Thiên Lý ThS. Huỳnh Văn Chính

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2015)

117 Đại học

Lập quy trình công nghệ đóng mới tàu chở dầu 

6000T, tại công ty đóng tàu và công nghiệp hàng 

hải Sài Gòn

Nguyễn Văn Tứ 
ThS. Phạm Quốc Việt

ThS. Huỳnh Văn Chính

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2015)

118 Đại học

Lập quy trình công nghệ đóng mới tàu hoa tiêu vỏ 

hợp kim nhôm công suất máy 2X315 HP tại công 

ty TNHH Cao Dương 

Phạm Văn Đông ThS. Đặng Quốc Toàn
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2015)
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119 Đại học

Lập quy trình công nghệ thi công tàu dịch vụ dầu 

khí thuộc nhóm Anchor Handling / Tug / Supply 

Vessel - AHTS có công suất máy 8000 KW, thi 

công tại công ty TNHH nhà máy sửa chữa và đóng 

tàu Sài Gòn - Saigon ShipYard 

Nguyễn Như Ý
ThS. Nguyễn Đình Tuyển

ThS. Đặng Quốc Toàn

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2015)

120 Đại học
Lập tuyến hành trình từ Tân Cảng sài Gòn đi 

Singapore 
Hắc Văn Loan Phạm Việt Anh

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

121 Đại học
Phương pháp nhập luồng và dẫn tàu từ cửa Vũng 

Tàu đến khu neo Nhà bè/ Sàii Gòn
Nguyễn Văn Tính ThS. Phạm Việt Anh

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

122 Đại học

Thiết kế hoán cải tàu TCB 1710 theo thiết kế ban 

đầu 410 MH từ vùng hoạt động sông chuyển sang 

vùng hoạt động SB trên tuyến Quảng Ninh - Quảng 

Bình

Bùi Phan Duy Trịnh Đức Chinh
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2015)

123 Đại học
Thiết kế tàu cánh ngầm sức chở 120 khách chạy 

tuyến TP. Hồ Chí Minh - TP.Vũng Tàu
Trần Kiến Trúc PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2015)

124 Đại học
Thiết kế tàu chở hàng 3200 DWT vận tốc 13 HL/H 

hoạt động trên vùng biển hạn chế I 
Hoàng Văn Hiện ThS. Trần Thị Thảo

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2015)

125 Đại học

Thiết kế tàu chở hàng khô 650T lắp 2 máy 

2x350HP vùng hoạt động cấp SB, chạy tuyến 

Quảng Ninh - Quảng Bình

Bùi Quang Tình PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2015)

126 Đại học
Thiết kế tàu container sức chở 120 TEU chạy tuyến 

Việt Nam - Campuchia, tốc độ 25km/Giờ
Nguyễn Viết Hoàng ThS. Lê Văn Toàn

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2015)

127 Đại học
Thiết kế tàu hàng hai thân chở 600T gạo vận tốc 

25km/h, chạy tuyến Cần Thơ - Mỹ Thới
Nguyễn Tấn Trưởng PGS.TSKH. Đặng Hữu Phú

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2015)

128 Đại học

Thiết kế tàu hàng khô trọng tải 4500 tấn, tốc độ 12 

hải lý, chạy tuyến Đông Nam Á Phù hợp với công 

ước MLC 2006

Trần Đình Công ThS. Lê Văn Toàn
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2015)

129 Đại học
Thiết kế tàu khách hai thân sức chở 166 khách hoạt 

động vùng biển Vũng Tàu
Bùi Thế Kỷ ThS. Lê Văn Toàn

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2015)

130 Đại học

Thiết kế tàu tuần tra vỏ thép vận tốc 33 Km/h 

nhiệm vụ chở chiến sỹ tuần tra trên tuyến sông 

thuộc tỉnh Đồng Nai

Lương Thị Thúy 

Quyên
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2015)
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131 Đại học

Tìm hiểu công tác điểu khiển tàu dịch vụ dầu khí 

loại DP2 tại công ty PTSC Marine và hiệu quả 

trong công tác phục vụ khai thác dầu khí 

Trương Bằng Đạt Nguyễn Phùng Hưng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

132 Đại học

Tìm hiểu hệ thống trang thiết bị phòng và chữa 

cháy trên tàu, công tác kiểm tra, bảo dưỡng, huấn 

luyện

Nguyễn Văn Huy ThS. Đặng Thanh Nam
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

133 Đại học

Tìm hiểu về hệ thống VTS Sài Gòn - Vũng Tàu 

hiện nay và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu 

quả

Ngô Tấn Thái Dương Nguyễn Phùng Hưng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

134 Đại học
Ứng dụng của hệ thống Inmarsat trong ngành hàng 

hải 
Nguyễn Văn Bản ThS. Lê Tròn Vình

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2015)

135 Đại học
Các bài toán xác định vị trí tàu bằng phương pháp 

thiên văn
Trần Nhật Cường  ThS. Nguyễn Lê Huy

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2014)

136 Đại học Khai thác sử dụng máy Radar ARPA JMA 9900 Nguyễn Văn Quân Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2014)

137 Đại học

Nghiên cứu thiết kế công nghệ tàu chở khách 34 

phòng tại công ty đóng tàu và công nghiệp hàng hải 

Sài Gòn

Hoàng Văn Thái ThS. Lê Hồng Quang
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2014)

138 Đại học

Quy trình đóng mới khối chân đế tàu TERAS 

FORTRESS (H1012) tại công ty đóng tàu Sài Gòn 

SHIPYARD.

Phạm Viết Vũ ThS. Huỳnh Văn Chính
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2014)

139 Đại học
Sử dụng chập tiêu để khử sai số la bàn từ (Áp dụng 

cho luồng Sài Gòn - Vũng Tàu và cửa Vũng Tàu)
Trương Hoàng Sơn Phạm Việt Anh

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2014)

140 Đại học
Thiết kế quy trình công nghệ đóng mới tàu chở khí 

hóa lỏng 1400 m3
Đỗ Tấn Thành PGS. ThS. Lê Hồng Quang

Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2014)

141 Đại học

Thiết kế quy trình công nghệ đóng mới tàu du lịch 

EURO-19, lắp 2 máy 550HP, cấp hạn chế I, thi 

công tại công ty TNHH Cao Dương

Nguyễn Đặng Lâm PGS. ThS. Đặng Quốc Toàn
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2014)

142 Đại học

Thiết kế quy trình công nghệ đóng mới tàu kéo đẩy 

GT=262, công suất máy 3200HP thi công tại công 

ty TNHH MTV đóng tàu An Phú

Nguyễn Thế Ẩn PGS. ThS. Mai Văn Toản
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2014)
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143 Đại học

Thiết kế quy trình công nghệ hạ thủy giàn tự nâng 

(Self - Elevating Unit) vào ụ nổi 10.000T bằng túi 

khí hàng hải tại công ty TNHH nhà máy sửa chữa 

và đóng tàu Sài Gòn

Hoàng Kim Ước  PGS.TS Vũ Ngọc Bích
Khóa luận Công nghệ đóng tàu 

thủy (2014)

144 Đại học

Thiết kế tàu chở container sức chở 1000TEU, lắp 

máy công suất 6930 KW, hoạt động vùng biển 

Đông Nam Á

Nguyễn Xuân Hào ThS. Lê Văn Toàn
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2014)

145 Đại học

Thiết kế tàu Container 250 TEU vận tốc 11,5 

HL/H, hoạt động vùng biển hành trình trên tuyến 

quốc tế

Lê Văn Đạo  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2014)

146 Đại học
Thiết kế tàu Container 48 TEU hai thân chạy tuyến 

Cần Thơ - Phnom Penh
Vũ Văn Hoàn ThS. Lê Văn Toàn

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2014)

147 Đại học
Thiết kế tàu Container sức chở 600TEU công suất 

máy 5589 KW, hoạt động vùng biển Đông Nam Á 
Nguyễn Văn Điệp ThS. Lê Văn Toàn

Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2014)

148 Đại học

Thiết kế tàu hàng khô tải trọng 7200 DWT, tốc độ 

12HL/H, vùng hoạt động biển hạn chế I, chạy tuyến 

Đông Nam Á, khu vực sinh hoạt phù hợp với MLC 

2006 

Phạm Phú Quốc KS. Trịnh Đức Chinh
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2014)

149 Đại học

Thiết kế xuồng cao tốc cứu nạn vỏ hợp kim nhôm, 

lắp 02 máy 2x285HP chở 30 người và 2,5 tấn hàng 

cứu trợ hoạt động ở vùng hạn chế III và các sông 

đồng bằng Nam Bộ

Lê Bá Quang  Hồ Tuấn Chi
Khóa luận Thiết kế thân tàu thủy 

(2014)

150 Đại học

Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống 

lạnh thực phẩm tàu Rubin Echo đề xuất các 

phương pháp nâng cao hiệu quả hệ thống

Hà Ngọc Cường  PGS.TS Lê Hữu Sơn
Khóa luận Thiết bị năng lượng 

tàu thủy (2014)

151 Đại học Vệ sinh kết hàng trên tàu Tanker Nguyễn Sỹ Long ThS. Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2014)

152 Đại học
Xây dựng Website quản lý đặt vé xe của DNVT 

Cúc Tư

Mai Thị Lai Lê Thị 

Thanh Hương
 ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(CN11LT) (2013)

153 Đại học Cá nhân hóa hệ thống thương mại điện tử
Nguyễn Hải Châu 

Huỳnh Văn Kiệt
ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2013)
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154 Đại học
Các phương pháp thành lập bầu trời sao, so sánh độ 

chính xác giữa các phương pháp đó 
Hồ Minh Phương  Nguyễn Lê Huy

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2013)

155 Đại học
Cấu tạo một số loại la bàn từ và công tác khử độ 

lệch 
Nguyễn Thanh Sang  Chung Nghĩa

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2013)

156 Đại học
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hiệu chỉnh bộ điều 

tốc PGA 
Nguyễn Sỹ Tứ TS. Ngô Duy Nam

Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

157 Đại học
Công tác giám định lượng hàng lỏng trên tàu 

Tanker 
Lê Anh Đức  ThS. Nguyễn Đức Học

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2013)

158 Đại học Đo chiều cao vật thể sử dụng Smartphone
Trương Huy Cường 

Nguyễn Trần Khoa
ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ phần mềm 

(Lớp CN09A) (2013)

159 Đại học

Dự báo lưu lượng giao thông và phân tích hiệu quả 

đầu tư dự án xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng 

Tàu

Nguyễn Sơn Tùng TS. Trần Quang Phú Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

160 Đại học Hệ thống hỗ trợ tự học thích nghi với Moodle

Phạm Nguyễn Minh 

Hùng Anh, Vũ Anh 

Minh

ThS. Bùi Trọng Hiếu Khóa luận Công nghệ phần mềm 

(Lớp CN11LT) (2013)

161 Đại học

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ 

phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình giai 

đoạn 2014 - 2018

Hoàng Văn Đức ThS. Lê Quang Phúc Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

162 Đại học
Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty cổ phần 

565 giai đoạn 2014 - 2018
Trần Ngọc Tuấn ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

163 Đại học

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công 

trình trung tâm giao dịch và điều hành viễn thông 

Bình Dương

Nguyễn Văn Lực TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

164 Đại học Khai thác và sử dụng hải đồ điện tử trên tàu Trần Văn Hưng TSLê Văn Ty
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2013)

165 Đại học
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình theo phương 

pháp EVM
Trần Phạm Bình

 KS. Phạm Quang Vũ

 TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

166 Đại học
Lập dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng - 

căn hộ Vinatex Building
Võ Phát ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)
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167 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu 21i: Xử lý chống ngập 

úng địa phận tỉnh Đắc Lắc, dự án thủy điện Buôn 

Bua Srah

Phạm Minh Tuấn ThS. Cù Minh Đạo
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

168 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu đường Đầu cầu và chiếu 

sáng, dự án xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi, Quốc 

lộ 50, tỉnh Long An, Tiền Giang

Vũ Thị Như Huyền TS. Phạm Phú Cường
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

169 Đại học

Lập hồ sơ thanh, quyết toán và điều chỉnh giá hợp 

đồng xây dựng công trình nhánh trái cầu Rạch 

Chiếc

Mai Thị Sang  ThS. Cù Minh Đạo
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

170 Đại học
Lập hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng bộ điều 

khiển tốc độ Woodward 3161
Lê Duy Phát TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

171 Đại học

Lập kế hoạch và vận dụng quy trình quản lý khối 

lượng (QS) để theo dõi tiến trình thực hiện tiến độ 

dự án

Phạm Thị Thu Thảo ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

172 Đại học

Lập quy trình hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo 

dưỡng hệ thống điều khiển từ xa động cơ Hanshin 

6LH-41LA

Phạm Ngọc Sơn TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

173 Đại học

Lập quy trình hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo 

dưỡng hệ thống lái điện - Thủy lực FLUTEK-

KAWASAKI RV21 - 031 - T100 - H

Bùi Nhất Dương TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

174 Đại học

Lập quy trình vận hành máy lọc dầu do 

MITSUBISHI SJ10G lắp đặt trên tàu DIAMOND 

FALCON

Trương Thanh Nghĩa  ThS. Phan Cao An Tường Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

175 Đại học
Lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công 

trình cầu Băng Ky, Bình Thạnh, TPHCM
Đỗ Thị Ái Hà ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

176 Đại học

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh 

trong đấu thầu xây lắp tại công ty TNHH một thành 

viên Công trình Giao thông Công chánh

Nguyễn Thị Thu 

Trang 
ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX09) (2013)

177 Đại học

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 

trong đấu thầu xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng 

Nam Lâm Đồng

Đặng Quốc Bảo ThS. Cù Minh Đạo
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX09) (2013)
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178 Đại học
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu tại 

công ty cổ phần đầu tư Tuấn Lộc
Hoàng Thị Cẩm

ThS. Phạm Thanh Thủy

ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX09) (2013)

179 Đại học Nghiên cứu và ứng dụng SEO cho Website 
Nguyễn Khiếu Đình 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(Lớp CN11LT) (2013)

180 Đại học

Phân tích đặc điểm kết cấu, khai thác các hệ thống 

phục vụ động cơ chính 6S35MC-MK7 tàu AULAC 

DIAMOND

Dương Xuân Thảo TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

181 Đại học

Phân tích đặc điểm kết cấu, lập quy trình vận hành, 

khai thác và bảo dưỡng tuabin tăng áp TPL80-B12 

lắp đặt trên động cơ chính tàu PVT MERCURY

Nguyễn Quốc Triều TS. Lê Văn Vang Khóa luận máy tàu thủy (2013)

182 Đại học
Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng khách 

sạn Viễn Động - Nha Trang
Vũ Thị Hòa ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

183 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu 

chung cư Mỹ Đức, quận Bình Thạnh, TPHCM: 

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Chính quy – KX09) 

TP. Hồ Chí Minh Đại học Giao thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh 

Phạm Thị Thùy Dung ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế Khóa luận 

Kinh tế xây dựng chính quy 

(2013)

184 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

khu căn hộ Âu Cơ 557
Lê Thị Thúy ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

185 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

Trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 

Mỹ Xuân B1 - Conac

Đỗ Thị Hồng Ngọc
ThS. Phạm Thanh Thủy

ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

186 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án khu chung cư 

D07 - Thuộc khu tái định cư Bình Khánh, phường 

Bình Khánh, quận 2

Trần Thị Hoài Thảo ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

187 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án nhà máy chế 

biến cao su Ngọc Hội - Kon Tum
Võ Thị Thanh Thu ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

188 Đại học

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và khả 

năng sinh lời của công ty cổ phần Xây dựng và 

Giao thông Bình Dương năm 2012 )

Đỗ Minh Vân ThS. Phạm Văn Tân
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09 (2013)
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189 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần phát 

triển bất động sản Phát Đạt năm 2012 

Nguyễn Thị Tường 

Vân 
ThS. Phạm Văn Tân

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

190 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần tư vấn 

thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân năm 2012
Ngô Thị Mỹ Hạnh ThS. Phạm Văn Tân

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

191 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng công nghiệp năm 2012
Nguyễn Thị Hường ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

192 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng COTEC năm 2012
Mai Bá Nhẫn  ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX09) (2013)

193 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng số 5 năm 2012
Nguyễn Văn Minh TS. Phạm Phú Cường

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

194 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Xây 

dựng và Cầu đường Đại Việt năm 2012
Trần Hoài Bảo ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

195 Đại học

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở 

nghiên cứu khoa học của bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Hạng mục phần thân và phần hoàn thiện. Địa điểm: 

Lô D - khu đô thị mới Cầu Giấy - Hà Nội 

Bùi Trí Duy ThS Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX09) (2013)

196 Đại học
Sử dụng Dojo Mobile và IBM Worklight xây dựng 

Mobile APP

Lê Hữu Huy Trần 

Văn Đủ Nguyễn Minh 

Hiếu 

ThS. Bùi Trọng Hiếu

Quản lý bảo hiểmKhóa luận Công 

nghệ phần mềm (Lớp CN09A) 

(2013)

197 Đại học

Tăng áp trên động cơ diesel tàu thủy - Lập quy 

trình vệ sinh, bảo dưỡng và sửa chữa tổ hợp tuabin 

tắng áp khí xả 

Nguyễn Văn Toàn ThS. Hoàng Văn Sỹ
Khóa luận Vận hành và khai thác 

máy tàu thủy (2013)

198 Đại học

Theo dõi và kiểm soát chi phí xây dựng công trình 

cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Hàng Xanh, quận 

Bình Thạnh, TPHCM

Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 
TS. Phạm Phú Cường

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

199 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

công trình Đường cao tốc Thành phố Hố Chí Minh - 

Long Thành Dầu Giây đoạn qua km 29+800 - km 

34+800, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

An Thị Thanh Trâm ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX08T) (2013)
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200 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

xây dựng đường song hành phải đoạn từ siêu thị 

Metro đến nút giao thông Cát Lái và từ nút giao 

thông Cát Lái đến Rạch Chiếc quận 2 - TPHCM

Nguyễn Ngọc Tiên ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

201 Đại học
Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình cầu vượt rạch Cầu Bông
Nguyễn Thành Chung 

TS. Trần Quang Phú, KS. 

Phạm Quang Vũ

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

202 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình Đường vào nhà máy Nhiệt điện 

Vũng Áng 1 đoạn km1+740 đến km1+958,46

Nguyễn Thành Đạt TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

203 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình Xây dựng đường và hệ thống 

thoát nước của đường chính - đoạn từ nút Thủ Đức 

đến cầu Suối Cái 

Đỗ Thị Bích Ngọc TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09) (2013)

204 Đại học
Thiết kế và triển khai hệ thống mạng phân cấp cho 

doanh nghiệp: 

Nguyễn Ngọc Ngân 

Khanh 
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Mạng máy tính và 

truyền thông (CN09A) (2013)

205 Đại học
Tìm hiểu bộ điều tốc 723Plus sử dụng trên tàu Bình 

Minh 02
Lê Mạnh Cường TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

206 Đại học
Tìm hiểu cấu tạo, quy trình vận hành và khai thác 

máy lọc Selfjector SJ10G của hãng Mitshubishi
Vũ Thăng Long ThS. Lê Văn Đồng Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

207 Đại học

Tìm hiểu chung kết cấu động cơ Diesel MAN 

B&W 6L35MC trên tàu Vạn Lý, lập quy trình 

hướng dẫn sử dụng hệ thống nước làm mát động cơ 

Nguyễn Lê Kim 

Thịnh 
TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

208 Đại học
Tìm hiểu cơ cấu VIT của hãng MAN B&W và 

WARTSILA-SULZER
Đặng Duy Hưng TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

209 Đại học

Tìm hiểu cơ chế hình thành khí thải của động cơ 

Diesel tàu thủy và các giải pháp giảm thiểu độc tố 

khí thải NOx . Tính chọn hệ thống xử lý khí thải 

SCR cho tàu UT-Glory

Trần Đăng Huấn ThS. Hoàng Văn Sĩ Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

210 Đại học
Tìm hiểu công nghệ tăng áp tiên tiến - mới nhất của 

một số hãng Tuabin tăng áp trên thế giới
Trần Minh Được Hoàng Văn Sĩ Khóa luận Máy tàu thủy (2013)
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211 Đại học

Tìm hiểu công tác huấn luyện các trường hợp khẩn 

cấp trên biển và các biện pháp nâng cao công tác 

huấn luyện

Trương Công Hào Nguyễn Phùng Hưng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2013)

212 Đại học
Tìm hiểu công tác kiểm tra, bảo dưỡng phần thân 

tàu khi lên đà chu kỳ 5 năm
Vũ Mạnh Hòa ThS. Đặng Thanh Nam

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2013)

213 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu động cơ chính SSHI-

MAN B&W 6L35MC trên tàu container Vạn Lý. 

Tìm hiểu biện pháp nâng cao công suất của động 

cơ

Phạm Văn Thành Phan Cao Trường An Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

214 Đại học

Tìm hiểu hệ động lực chính tàu dầu khí 101 - các 

biện pháp giảm thiểu khí NOx trong hệ động cơ 

diesel và đi sâu tìm hiểu hệ thống SCR

Đào Văn Bình TS. Ngô Duy Nam Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

215 Đại học

Tìm hiểu hệ thống bơm hàng FRAMO lắp đặt trên 

tàu Sông Châu 3, lập quy trình hướng dẫn vận hành 

và bảo dưỡng hệ thống

Đặng Xuân Bao ThS. Phan Cao An Trường Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

216 Đại học

Tìm hiểu hệ thống Internet Marketing công nghệ 

Big Data và Demo trên Website 

"Deptuthiennhien.net" 

Trần Thị Hồng Đặng 

Ngọc Thất 
ThS. Nguyễn Văn Diêu

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(Lớp CN09) (2013)

217 Đại học

Tìm hiểu hệ thống làm mát tàu Diamond Falcon - 

Phân tích các ảnh hưởng của hệ thống làm mát đến 

động cơ

Vũ Đức Năm ThS. Hoàng Văn Sĩ Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

218 Đại học

Tìm hiểu hệ thống máy lái điện thủy lực loại R21-

180LV HO của hãng Kawasaki được lắp đặt trên 

tàu GAS Sellan

Phạm Hữu Tài ThS. Lê Văn Đồng Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

219 Đại học

Tìm hiểu kết cấu và nguyên lý hoạt động của máy 

lọc Mitsubishi SJ 700-SJ 2000 lắp đặt trên tàu 

Silver Star

Hoàng Kim Hoài ThS. Phan Cao An Trường Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

220 Đại học

Tìm hiểu kết cấu và nguyên lý hoạt động của máy 

lọc SA821 hãng Alfalaval và hệ thống điều khiển 

ALCAP - EPC 50

Vương Văn Đường TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

221 Đại học
Tìm hiểu kết cấu và nguyên lý hoạt động của thiết 

bị phân li dầu nước Taiko USH-20
Nguyễn Nhựt Đông TS. Ngô Duy Nam Khóa luận Máy tàu thủy (2013)
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222 Đại học
Tìm hiểu kết cấu, nguyên lý hoạt động, vận hành và 

bảo dưỡng máy lọc ly tâm Alfa Laval PA-625
Lê Văn Trung ThS. Lê Văn Đồng Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

223 Đại học
Tìm hiểu máy chưng cất D-PU-36-CS100 ALFA 

LAVAL
Đoàn Bá Vương ThS. Lê Văn Đồng Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

224 Đại học

Tìm hiểu quy trình thanh, quyết toán công trình xây 

dựng và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo chỉ 

số Pn tại công ty cổ phần 565

Lê Thị Tuyền ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX09) (2013)

225 Đại học

Tìm hiểu tổng quan ERP áp dụng mã nguồn mở 

OPENERP xây dựng hệ thống quản lý mua - bán 

hàng

Hà Thị Thanh ThS. Nguyễn Văn Diêu
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(Lớp CN09A) (2013)

226 Đại học
Tìm hiểu triển khai công nghệ và giải pháp chứng 

thực Wifi 

Nguyễn Văn Thắng 

Thái Phước Thạnh 
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Mạng máy tính và 

Truyền thông (Lớp CN09) (2013)

227 Đại học

Tìm hiểu về hệ thống VTS hiện nay và tìm kiếm 

giải pháp tốt nhất cho hệ thống VTS luồng Vũng 

Tàu - Gò Dầu hiện tại và trong tương lai

Đinh Văn Chính TS. Nguyễn Phùng Hưng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(HH09A) (2013)

228 Đại học
Tính chọn các thiết bị của hệ thống lạnh thực phẩm 

cho tàu có trọng tải 5000T
Lê Văn Tuân ThS. Hoàng Văn Sỹ Khóa luận Máy tàu thủy (2013)

229 Đại học
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin dựa 

trên ảo hóa

Thái Ngọc Phạm Thị 

Thanh Hà 
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Mạng máy tính và 

Truyền thông (Lớp CN11LT) 

(2013)

230 Đại học
Triển khai và nâng cao bảo mật cho hệ thống 

Website trên hệ điều hành Linux
Hoàng Ngọc Tuyển ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Mạng máy tính và 

truyền thông (CN11LT) (2013)

231 Đại học Ứng dụng Excel để tính toán tuyến hành trình Lương Thế Mạnh Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2013)

232 Đại học

Xây dựng định mức và đơn giá nội bộ của tổ hợp 

công tác thi công lắp đặt cống D1200 tại công trình 

Vành đai ngoài Tân Sơn Nhất

Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy
TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX09) (2013)

233 Đại học
Xây dựng Framework tạo Website đám cưới cá 

nhân
Trần Minh Nghĩa

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(CN08A) (2013)

234 Đại học Xây dựng hệ thống dịch vụ SMS
Bùi Dương Thế Phạm 

Thị Định
ThS. Đặng Nhân Cách

Khóa luận Mạng máy tính và 

truyền thông (CN11LT) (2013)
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235 Đại học
Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý phương tiện 

giao thông và thu phí đường bộ 

Từ Xuân Lộc Nguyễn 

Duy Kim
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(CN10A) (2013)

236 Đại học
Xây dựng hệ thống quản lý xe khách và đặt vé trực 

tuyến 

Nguyễn Khắc Duy Lê 

Đăng Sơn
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(CN09B) (2013)

237 Đại học
Xây dựng hệ thống SMS trường Đại học Giao 

thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 
Phan Ngọc Lâm ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Mạng máy tính và 

truyền thông (CN09A) (2013)

238 Đại học Xây dựng hệ thống Website du lịch
Nguyễn Ngọc Tỉnh 

Nguyễn Đăng Quân
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(CN09B) (2013)

239 Đại học
Xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự trên nền 

Framework YII
Nguyễn Thị Tuyền 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(CN11LT) (2013)

240 Đại học
Xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin tìm đường xe 

buýt kết hợp nhận diện giọng nói 
Đỗ Minh Tuấn ThS. Đặng Nhân Cách

Khóa luận Mạng máy tính và 

truyền thông (CN09B) (2013)

241 Đại học
Xây dựng ứng dụng Web với Zend - Framework 

kết hợp kỹ thuật SEO

Phạm Minh Tú Phạm 

Quang Vũ

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(Lớp CN09B) (2013)

242 Đại học
Xây dựng ứng dụng Website thương mại điện tử và 

tổng hợp thông tin 

Đặng Ngọc Thành Lê 

Huỳnh Khôi Nguyên
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(CN09B) (2013)

243 Đại học
Xây dựng Website bán hàng Nhanhmua.vn ứng 

dụng công nghệ Java - JSP/Servlet

Lê Văn Lâm Trần 

Nguyễn Tuyết Trinh

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(Lớp CN11LT) (2013)

244 Đại học
Xây dựng Website quản lý thông tin cho trung tâm 

công nghệ thông tin văn phòng tỉnh ủy Tiền Giang

Lê Trung Quân Phạm 

Thị Trang

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(CN11LT) (2013)

245 Đại học
Xây dựng website thương mại điện tử ứng dụng 

công nghệ MVC của ASP.NET

Đỗ Long Hưng Phạm 

Tiến Trung

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Hệ thống thông tin 

(Lớp CN11LT) (2013)

246 Đại học An Toàn vận chuyển hóa chất bằng tàu biển Phạm Phúc Lợi Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2012)

247 Đại học

Ảnh hưởng của nước làm mát tới hệ động lực 

Diesel tàu thủy, các biện pháp nâng cao hiệu quả 

của hệ thống làm mát và chất lượng nước làm mát

Nguyễn Văn Yên ThS. Phan Cao An Trường Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

248 Đại học
Các bài toán xác định sai số la bàn bằng phương 

pháp thiên văn 
Nguyễn Lê Huy  Nguyễn Quang Huy

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2012)
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249 Đại học Dẫn tàu an toàn vào luồng Sài Gòn - Vũng Tàu Huỳnh Quang Huy Chung Nghĩa
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2012)

250 Đại học
Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư cao ốc văn phòng 

18H Cộng Hòa

Phan Thị Thanh 

Huyền
ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

251 Đại học

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ 

phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC giai 

đoạn 2013 - 2017

Trần Thị Thanh ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

252 Đại học
Hoạch định chiến lược phát triển cho công ty cổ 

phần thép Pomina giai đoạn 2013 - 2017
Bùi Thị Mười  ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

253 Đại học
Kiểm soát chi phí và tiến độ dự án xây dựng Cầu 

Đỏ
Nguyễn Văn Cường TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

254 Đại học
Kiểm soát chi phí và tiến độ xây dựng mới cầu Mỹ 

Thủy 2

Nguyễn Thị Ngọc 

Linh 
TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

255 Đại học

Kiểm soát chi phí xây dựng công trình Sửa chữa, 

nâng cấp đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp, 

TPHCM

Phan Lý Thùy Loan ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

256 Đại học
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình Trường 

Mầm non Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM
Nguyễn Thị Phưởng ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX02) (2012)

257 Đại học

Lập báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu 

tư xây dựng công trình Đường 792 - Đoạn từ ngã 

ba cua chữ V đến ngã tư Chàng Riệc

Châu Thị Kim Thùy ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX10LT) (2012)

258 Đại học

Lập báo cáo kiểm toán quyết toán vốn dầu tư hoàn 

thành công trình cải tạo và nâng cấp đường Tân 

Xuân - An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Đặng Văn Lợi KS Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

259 Đại học

Lập báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn 

thành công trình đường 75A khu kinh tế Mộc Bài - 

Tây Ninh

Huỳnh Thị Hoanh ThS. Lê Quang Phúc`
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

260 Đại học

Lập báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn 

thành công trình Trường Mầm non đạt chuẩn quốc 

gia quận Gò Vấp (Z751) 

Trần Thị Sao Chuyên ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)
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261 Đại học

Lập báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn 

thành công trình Xây dựng 03 cầu trên đường Sao 

Bông - Đăng Hà, xây dựng cầu số 3 tại Km 

30+113.12, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Trần Như Phát  KS Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

262 Đại học

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Niệm 2 - 

Thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng 

BOT kết hợp với hợp đồng BT

Nguyễn Trường 

Giang 
TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX07T) (2012)

263 Đại học
Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn 4 

sao Hương Trầm - Nha Trang 
Phan Quốc Dũng TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

264 Đại học

Lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở 4,02HA. Địa 

điểm: Khu dân cư Bình Hòa, Phường 13, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM

Phạm Văn Cường TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

265 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu số 16: Cải tạo nâng cấp 

đoạn km23 + 543,56 - km26 + 524,97 , dự án cải 

tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Trần Thị Khành Hòa TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

266 Đại học

Lập kế hoạch và kiểm soát chi phí xây dựng cao ốc 

Thủy Lợi 4, Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, 

TPHCM

Trần Quang Liêm ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

267 Đại học
Lập quy trình hướng dẫn sử dụng bộ điều tốc UG - 

25+ 
Nguyễn Ngọc Hoàng TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận máy tàu thủy (2012)

268 Đại học
Lập quy trình hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng 

hộp số REINTJES WAF 665-1963 

Trần Hoàng Duy 

Minh
TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận máy tàu thủy (2012)

269 Đại học

Lập quy trình sử dụng hệ thống điều khiển từ xa 

bằng khí nén trên các Diesel SERI ML-C của hãng 

MAN B & W 

Trần Văn Tâm TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

270 Đại học

Lập quy trình vận hành khai thác và kiểm tra bảo 

dưỡng hệ thống tạo khí trơ hỗn hợp hãng 

HAMWORTHY

Phạm Đăng Tuấn TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

271 Đại học
Lập quy trình vận hành và bảo dưỡng động cơ 

EMD 645E6 của hãng GENERAL MOTOR
Đoàn Văn Hải TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận Máy tàu thủy (2012)
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272 Đại học

Lập và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án xây 

dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng nối hai tỉnh 

Thái Bình - Hà Nam theo hình thức BT

Hoàng Thị Trang ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

273 Đại học

Lập và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án xây 

dựng mở rộng tỉnh lộ 25B, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn Ngọc 

Ngưỡng 
ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

274 Đại học

Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

nâng cấp, mở rộng cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình 

Thạnh, TPHCM

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

275 Đại học

Lập và quản lý giá công trình cao ốc văn phòng 

Hòa Bình. Địa điểm: 177 Ký Con, Phường Thái 

Bình, Quận 1, TPHCM

Lê Đoàn Bình Minh TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09T) (2012)

276 Đại học
Mạng viễn thông thế hệ mới NGN và giải pháp cho 

việc phát triển mạng NGN

Vũ Sĩ Tuấn Anh 

Nguyễn Quốc Đại 
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ phần mềm 

(2012)

277 Đại học

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn 

giao thông các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lê Đức Khánh TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX08 -VT) (2012)

278 Đại học

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong đấu thầu tại công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Thành Long

Phan Văn Quỳnh ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX08) (2012)

279 Đại học
Nghiên cứu và triển khai hệ thống VOIP cho doanh 

nghiệp

Vũ Xuân Khởi Phạm 

Văn Đồng 
ThS. Đặng Nhân Cách

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2012)

280 Đại học
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống ảo hóa cho 

doanh nghiệp trên Windows Server 2008 R2

Trịnh Xuân Dương 

Mai Văn Phú 
 ThS. Đặng Nhân Cách

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2012)

281 Đại học
Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng Game thời gian 

thực với Node.JS
Vũ Thị Tuyết Dung ThS. Đặng Nhân Cách

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2012)

282 Đại học

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất động 

cơ, các biện pháp nâng cao hiệu suất động cơ và hệ 

động lực tàu thủy ngày nay

Ngô Nhật Minh TS. Ngô Duy Nam Khóa luận Máy tàu thủy (2012)
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283 Đại học

Phân tích đặc điểm kết cấu, quy trình khai thác, các 

giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc cho tuabin 

tăng áp VTR 354-32 trang bị cho máy chính tàu 

Dương Đông

Nguyễn Xuân Trường TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

284 Đại học

Phân tích đặc điểm kết cấu, vận hành, khai thác và 

bảo dưỡng động cơ MAK M32C của hãng 

CATERPILLAR

Kiều Văn Cương TS. Lê văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

285 Đại học

Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây 

dựng cầu Mỹ Lợi Km 34+826.0 Quốc lộ 50 tỉnh 

Long An và tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX07T) (2012)

286 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án chung cư cao 

tầng Tân Hương, quận Tân Phú, TPHCM
Lương Tấn Hoàng ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

287 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án chung cư 

Petroland 
Chu Thị Hạnh ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

288 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư căn hộ 

cao tầng Packsimex. Địa điểm: Lũy Bán Bích, 

Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Trần Thanh Giang ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

289 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu dân 

cư Mỹ Phước - Địa điểm: Phường 13 - Quận Bình 

Thạnh - TPHCM

Lê Văn Ba ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

290 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

khu biệt thự nghỉ dưỡng Sunrise. Địa điểm: 

Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Hoàng Thị Kim 

Phương 
ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

291 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

khu phức hợp căn hộ - thương mại - văn phòng 09 

Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TPHCM

Nguyễn Thị Kim Chi ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX10LT) (2012)

292 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án thủy điện Đa 

Dâng 3, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà và xã Ninh 

Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Trần Thị Vân ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)
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293 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án xây dựng khu 

công nghiệp Lê Minh Xuân II. Địa điểm: Huyện 

Bình Chánh - TPHCM

Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 
ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

294 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính khu cao ốc Thủy Tiên 

số 4 - Trần Phú - Thành phố Vũng Tàu
Phạm Hữu Trung ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

295 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính khu nhà ở PVSH 

Garden. Địa điểm: Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

Phạm Văn Hiệu ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX09LT) (2012)

296 Đại học

Phân tích nguyên nhân hư hỏng và đề xuất các biện 

pháp khắc phục sửa chữa cụm bơm cao áp - vòi 

phun động cơ chính MITSUBSHI UEC45LA

Nguyễn Thành Lưu 

PGS 
TS. Phan Văn Quân Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

297 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư 

phát triển xây dựng số 2 năm 2011
Hoàng Huy Trường ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

298 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Lương Tài năm 2011
Nguyễn Văn Quang ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

299 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Tổng hợp năm 2011
Hồ Thị Liên ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX10LT) (2012)

300 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng Cotec năm 2011
Nguyễn Hữu Công ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

301 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng số 5 năm 2011
Phạm Hoàng Phi ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

302 Đại học

Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng và giao thông Bình Dương Becamex BCE 

năm 2011

Tô Thanh Hải ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

303 Đại học

Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ - Takco năm 

2011

Nguyễn Thanh Sang ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX08) (2012)

304 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

xây lắp và kinh doanh địa ốc Hòa Bình năm 2011
Ngô Văn Tam ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX08) (2012)
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305 Đại học

Phân tích, đánh giá thực trạng và kiến nghị một số 

giải pháp đẩy mạnh tiến độ công tác giải phóng mặt 

bằng tại dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới 

và tuyến hai đầu cầu

Lê Đức Hưởng TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

306 Đại học

Quản lý quy trình cung ứng vật tư trong dự án xây 

dựng: Hạng mục A3-A5, khu B, ký túc xá Đại học 

Quốc gia TPHCM, Dĩ An, Bình Dương 

Hồ Khắc Nguyên TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX08) (2012)

307 Đại học

Thiết kế tàu kéo biển hoạt động trên vùng biển Việt 

Nam nhiệm vụ lai dắt các tàu biển ra vào Vịnh Vân 

Phong, kéo cứu hộ cứu nạn trên biển

Hoàng Văn Hiệp KS. Hồ Tuấn Chi
Khóa luận Kỹ thuật tàu thủy 

(2012)

308 Đại học
Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình cầu Tân Bình - Tỉnh Cà Mau
Bùi Phước Thịnh ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

309 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình cầu Vồng - Thành phố Vĩnh 

Long

Trần Nhật Tâm ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

310 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình đường trục chính số 4, đoạn 01, 

Đại học Quốc gia TPHCM

Nguyễn Văn Dũng TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

311 Đại học

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy 

động vốn của công ty cổ phần thép Pomina qua 

kênh thị trường chứng khoán

Phạm Thanh Sang ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

312 Đại học

Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng trúng 

thầu tại công ty 567 Tổng công ty xây dựng Trường 

Sơn

Nguyễn Thị Hiệp TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX07T) (2012)

313 Đại học Tìm hiểu công nghệ MPLS VPN
Phan Thành Luân 

Nguyễn Văn Cương 
ThS. Phạm Chuẩn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2012)

314 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu động cơ 5-UEC-45LA 

Mitsubishi tàu Blue Viship - Các phương pháp xác 

định công suất động cơ - Giải pháp nâng cao công 

suất động cơ

Nguyễn Văn Toản TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2012)
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315 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu động cơ chính Mitsui 

B&W 6L60MCE của tàu Ocean star và hệ thống 

bôi trơn sơmi xilanh Alpha Lubricator của hãng 

Mitsui

Trần Thanh Phong ThS. Trần Hồng Thanh Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

316 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu hệ động lực tàu 

Vinashin Orient, đi sâu nghiên cứu hệ thống tăng 

áp. Đánh giá chung tình trạng kỹ thuật hiện tại của 

máy chính, phân tích lựa chọn chế độ công tác hợp 

lý khi động cơ bị hư hỏng tua bin tăng áp

Dương Hiển Thành TS. Trương Thanh Dũng Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

317 Đại học

Tìm hiểu hệ động lực tàu PTSC Ngàn Năm Thăng 

Long - Hà Nội 03 - Nghiên cứu nguyên lý kết cấu 

máy chính CAT 3516, đi sâu nghiên cứu hệ thống 

nhiên liệu - So sánh đặc điểm kết cấu của vòi phun 

máy CAT 3516 với đặc điểm kết cấu của vòi phun 

máy MAN thế hệ ME và máy SULZER thế hệ 

RTA Flex, lập quy trình bảo dưỡng hệ thống nhiên 

liệu

Trương Văn Tích TS. Trương Thanh Dũng Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

318 Đại học
Tìm hiểu hệ động lực tàu UT-Glory - Đi sâu tìm 

hiểu hệ thống nhiên liệu của tàu
Nguyễn Xuân Dương ThS. Phan Cao An Trường Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

319 Đại học

Tìm hiểu hệ thống động lực tàu Hoàng Anh 06 - 

Khái quát, phân loại tàu và hệ thống động lực - 

Nguyên tắc để chọn động cơ chính

Phạm Minh Hiếu TS. Ngô Duy Nam Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

320 Đại học
Tìm hiểu hệ thống làm mát mô phỏng hệ thống làm 

mát máy chính tàu Đại Nam 10
Nguyễn Văn Hoàn ThS. Hoàng Văn Sĩ Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

321 Đại học

Tìm hiểu hệ thống nhiên liệu máy chính, khai thác 

và vận hành máy chính Yanmar 6N330 - EN tàu 

Mekong Trans 01

Nguyễn Công Đồng TS. Ngô Duy Nam Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

322 Đại học
Tìm hiểu nguyên nhân hư hỏng và các phương 

pháp kiểm tra, sửa chữa nhóm Piston-Biên
Nguyễn Tất Nam  PGS.TS Phan Văn Quân Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

323 Đại học

Tìm hiểu và giới thiệu đặc điểm hệ động lực, các 

trang thiết bị của tàu Red Dragon và thiết bị phân 

ly dầu nước Lacanh Taiko Kikai UST

Lê Việt  ThS. Nguyễn Phúc Hải Khóa luận Máy tàu thủy (2012)
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324 Đại học

Tìm hiểu và giới thiệu hệ động lực tàu Biển Đông 

Mariner, tìm hiểu kết cấu, vận hành và phương án 

làm tăng chất lượng lọc của máy lọc Alfalaval SU-

830

Hồ Thanh Hiếu ThS. Nguyễn Phúc Hải Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

325 Đại học
Tìm hiểu và lập quy trình vận hành khai thác hệ 

thống lạnh thực phẩm tàu Minh Nam 07 
Nguyễn Tiến Đoàn ThS. Trần Hồng Thanh Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

326 Đại học Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng Facebook 

Nguyễn Bá Thành 

Chương Lý Xuân 

Trường 

ThS. Đặng Nhân Cách
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2012)

327 Đại học

Tìm hiểu việc sử dụng nhiên liệu hỗn hợp 

CNG+Diesel trên động cơ đốt trong, đánh giá hiệu 

suất nhiệt, mức độ phát thải và tính kinh tế của 

động cơ sử dụng nhiên liệu hỗn hợp CNG+Diesel 

so với khi sử dụng nhiên liệu Diesel 

Trần Văn Dân ThS. Hoàng Văn Sĩ Khóa luận Máy tàu thủy (2012)

328 Đại học

Tổ chức thi công và lập kế hoạch tác nghiệp công 

trình Đường Cây me, xã Long Thuận, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh

Hoàng Quốc Khánh ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08) (2012)

329 Đại học Tối ưu hóa hệ thống Linux 
Vũ Văn Phong Lê 

Thái Dương 
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2012)

330 Đại học Ứng dụng Excel để tính toán tuyến hành trình Kim Lương Vương Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2012)

331 Đại học

Xây dựng định mức và đơn giá nhân công công tác 

đổ bê tông Panel dự ứng lực tiền chế tại nhà máy 

Vinaconex 45 - Địa điểm: Huyện Bến Cát - Tỉnh 

Bình Dương

Nghiêm Thị Phương 

Thảo
TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX09LT) (2012)

332 Đại học Xây dựng ứng dụng IOS kết hợp Webservice
Đỗ Tuấn Anh Nguyễn 

Văn Đường

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(CN08) (2012)

333 Đại học
Xây dựng Website chùa Thạnh Lâm trên nền Zend 

Framework

Trần Mạnh Phi Hồ 

Thanh Bình
ThS. Đặng Nhân Cách

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(Lớp CN08) (2012)

334 Đại học
Xây dựng Website một mã nguồn cho nhiều nội 

dung
Nguyễn Thanh

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(Lớp CN07) (2012)
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335 Đại học An toàn vận chuyển hóa chất bằng tàu biển Trần Văn Nhật Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

336 Đại học
Ăng ten thông minh trong hệ thống thông tin di 

động
Nguyễn Đức Đạt ThS. Nguyễn Quang Vinh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(2011)

337 Đại học Ảnh hưởng của gió và dòng đến vấn đề buộc tàu Võ Văn Hữu Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

338 Đại học
Ảnh hưởng của thủy triều đến an toàn hành hải trên 

luồn Sài Gòn - Vũng Tàu
Đào Tiến Dũng Chung Nghĩa

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

339 Đại học
Bài toán quy hoạch và điều khiển công suất trong 

hệ thống WCDMA
Lê Phước Lộc ThS. Lại Nguyễn Duy

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

340 Đại học Bản đồ thời tiết và công tác dự báo thời tiết trên tàu Đoàn văn Hoàng Nguyễn Mạnh Hùng (B)
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

341 Đại học
Bão trên biển đông và ảnh hưởng của nó đến tuyến 

chạy tàu Bắc - Nam
Nguyễn Đình Trị Nguyễn Mạnh Hùng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

342 Đại học Block A cụm chung cư Phú Mỹ Thuận Bùi Tấn Cường 
PGS.TSKH. Trần Đức Chính, 

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

343 Đại học
Block B - Chung cư 4S - 2 (Phường Linh Đông - 

Q.Thủ Đức - TP.HCM) 
Nguyễn Đức Hùng TS. Nguyễn Thành Đạt

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

344 Đại học
Block B2 chung cư cao tầng Nguyễn Văn Trỗi (P. 

Quang Vinh, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai)
Đinh Ngọc Thái PGS.TSKH. Trần Đức Chính

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

345 Đại học
Block B5 ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh
Võ Quốc Vinh

PGS.TSKH. Trần Đức Chính, 

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

346 Đại học
Block C - Chung cư 4S - 2 (Phường Linh Đông - 

Quận Thủ Đức - TP.HCM)
Ngô Trí Thảo TS. Nguyễn Thành Đạt

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

347 Đại học
Các bài toán xác định sai số la bàn bằng phương 

pháp thiên văn
Phan Quang Long  ThS. Nguyễn Lê Huy

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)
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348 Đại học
Các bài toán xác định vị trí tàu bằng phương pháp 

thiên văn 
Vũ Bá Nhạc  ThS. Nguyễn Lê Huy

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

349 Đại học
Các giao thức báo hiệu - điều khiển trong mạng 

NGN giải pháp và ứng dụng NGN trên thực tế 

Đoàn Văn An Huỳnh 

Ngọc Điệp
ThS. Lê Xuân Kỳ

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

350 Đại học
Các phương pháp thành lập bầu trời sao và so sánh 

độ chính xác giữa các phương pháp đó
Nguyễn Bá Quang  ThS. Nguyễn Lê Huy

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

351 Đại học
Các phương pháp thành lập bầu trời sao? Đánh giá 

độ chính xác của các phương pháp đó
Nguyễn Viết Thơm  ThS. Nguyễn Lê Huy

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

352 Đại học Cao ốc Phương Nam Nguyễn Đình Tuấn  PGS.TS Tô Văn Lận

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

353 Đại học
Cao ốc thủy lợi 4 (205 Nguyễn Xí, phường 26, 

quận Bình Thạnh, TP.HCM) 
Trần Ngọc Hân

 ThS. Lê Hoàng An, ThS. 

Nguyễn Đức Hồng Vân

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

354 Đại học
Cao ốc văn phòng - Trung tâm Thương mại Hàm 

Rồng 
Phan Anh Trương

TS. Lê Anh Thắng, ThS. Trần 

Đình Minh

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

355 Đại học
Cao ốc văn phòng Free Tower (364 Cộng Hòa - Q. 

Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh) 
Nguyễn Thanh Tùng TS. Trần Chương

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

356 Đại học
Cao ốc văn phòng SGI (Số 3 - 5 Sương Nguyệt 

Ánh - P. Bến Thành - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh)
Võ Đình Nhật Khánh

 ThS. Đặng Xuân Trường, TS. 

Đỗ Thanh Hải

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

357 Đại học Cao ốc văn phòng Sunrise Office Building Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Vĩnh Hiệp, Nguyễn 

Tuấn Kiệt

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

358 Đại học
Cao ốc văn phòng Trung Nam (Quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh) 
Nguyễn Hoàn Thành  ThS. Hoàng Lý Ngọc Khôi

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

359 Đại học Cao ốc văn phòng Vietel Tower Phan Thành Tín
 Hoàng Lý Ngọc Khôi, Đỗ 

Thành Chung

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

Page 140



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

360 Đại học Cấu tạo một số loại la bàn từ - công tác khử độ lệch Trần Sang  Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

361 Đại học Chung cư 15 tầng huyện Bình Chánh Nguyễn Thành Nhân  ThS. Nguyễn Vĩnh Hiệp

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

362 Đại học Chung cư An Bình Bùi Thế Cường
 ThS. Trần Đình Minh, TS. Lê 

Anh Thắng

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

363 Đại học
Chung cư An Dương Vương Q.8 - TP. Hồ Chí 

Minh 
Huỳnh Văn Tân  ThS. Khổng Trọng Toàn

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

364 Đại học
Chung cư An Phú Giang quận 2 - Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Nguyễn Hữu Trí TS. Lê Anh Thắng

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

365 Đại học Chung cư cao cấp An Phú Kiều Quốc Huy ThS. Trần Minh Thi

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

366 Đại học Chung cư cao cấp Vĩnh Tuy Hà Nội Nguyễn Quốc Hưng TS. Trần Chương

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

367 Đại học
Chung cư cao tầng CT1A phục vụ di dân tái định 

cư 
Huỳnh Cao Vũ  PGS.TS Nguyễn Hữu Lân

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

368 Đại học Chung cư Hiệp Phước Dư Văn Nam TS. Hoàng Bắc An

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

369 Đại học
Chung cư Lê Hồng Phong - Phan Văn Trị - Quận 5 - 

TP.HCM 
Võ Việt Duy Nguyễn Lê Du

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

370 Đại học Chung cư Lương Định Của Vương Quang Hoàng  ThS. Nguyễn Lê Du

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)
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371 Đại học Chung cư Minh Thành Q.7 - TP. Hồ Chí Minh Trần Đức Vũ
TS. Vũ Trường Vũ, Hoàng Lý 

Ngọc Khôi

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

372 Đại học Chung cư Mỹ Kim Phạm Quang Tuấn
TS. Lê Anh Thắng, ThS. Trần 

Đình Minh

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

373 Đại học Chung cư Ngô Quyền Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Tư  ThS. Khổng Trọng Toàn

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

374 Đại học
Chung cư Nhất Lan khu dân cư - Ấp 4 - Phường 

Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Trường 

Chinh 

ThS. Lê Hoàng An, ThS. 

Nguyễn Đức Hồng Vân

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

375 Đại học Chung cư Phú Bình Gia Hoàng Minh Trung TS. Hoàng Bắc An

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

376 Đại học Chung cư Phú Xuân Lê Nguyên Huy
 Phạm Quang Dũng, Nguyễn 

Anh Tuấn

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

377 Đại học Chung cư SGC - Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Vũ
Phạm Quang Dũng, Nguyễn 

Anh Tuấn

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

378 Đại học Chung cư Spring Life Block C2A Lê Đăng Long
 ThS. Đặng Xuân Trường, TS. 

Đỗ Thanh Hải

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

379 Đại học Chung cư Spring Life Block C2C Nguyễn Trọng Phú
 ThS. Đặng Xuân Trường, TS. 

Đỗ Thanh Hải

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

380 Đại học
Chung cư Tân Phước khu 2 - Lý Thường Kiệt, P7, 

Q11, TP.HCM 
Lê Văn Thao

 ThS. Lê Hoàng An, ThS. 

Nguyễn Đức Hồng Vân

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)
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381 Đại học
Chung cư Tân Thành Lập - Quận 7 - TP. Hồ Chí 

Minh 
Nguyễn Đình Tuấn 

TS. Vũ Trường Vũ, 

ThS. Hoàng Lý Ngọc Khôi

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

382 Đại học Chung cư Thảo Loan Plaza: 
Trần Nguyễn Đình 

Khải

 KS. Lê Quang Thông, KS. Lê 

Thị Ngọc Diệp

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

383 Đại học Chung cư Thủ Thiêm - Stars Block C Tống Hữu Trung  ThS. Nguyễn Văn Giang

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

384 Đại học Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển Nguyễn Tấn Tài  Nguyễn Ngọc Tuấn
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

385 Đại học Chuyển mạch IP Giang Trường ThS. Phan Thanh Minh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV06) (2011)

386 Đại học
Chuyển mạch mềm trong NGN và hướng phát triển 

lên IMS 
Nguyễn Ân Trường ThS. Trần Văn Thọ

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

387 Đại học Chuyển mạch nhãn đa giao thức - MPLS Phạm Văn Đức ThS. Phan Thanh Minh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

388 Đại học
City Plaza - Nguyễn Đình Chiểu (Số 117 Nguyễn 

Đình Chiểu - P.7 - Q.3 - TP.HCM) 
Bùi Thanh Nhàn 

TS. Nguyễn Hữu Thành, ThS. 

Hoàng Hà

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

389 Đại học Cơ chế phục hồi trong mạng MPLS Nguyễn Sơn Linh ThS. Trần Văn Thọ
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

390 Đại học Công nghệ MIMO - OFDM trong LTE Đào Xuân Trường ThS. Trần Văn Thọ
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

391 Đại học
Công tác giải phóng tàu Mathu Bhum tại cảng Cát 

Lái 
Trần Thanh Hải TS. Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07A) (2011)

392 Đại học
Công tác giám định lượng tàu hàng lỏng trên tàu 

Tanker 
Lê Văn Toàn  ThS. Nguyễn Đức Học

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

393 Đại học
Công tác khử độ lệch la bàn từ bằng dùng chập tiêu 

trên luồng Sài Gòn - Vũng Tàu 
Nguyễn Văn Á  Chung Nghĩa

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)
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394 Đại học
Công tác phòng chống ô nhiễm trong hoạt đông 

hàng hải tại khu vực Vũng Tàu - Tp. Hồ Chí Minh 
Văn Trường Thiên TS. Lê Văn Ty Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

395 Đại học Công tác phục vụ thời tiết trên biển Lê Tấn Nghĩa  Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

396 Đại học
Công tác tính toán phân chia tổn thất chung trong 

một vụ tai nạn hàng hải 
Trần Minh Tân  ThS. Nguyễn Đức Học

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

397 Đại học Dẫn tàu an toàn trên luồng Định An Lê Hoàng Quốc Bảo Chung Nghĩa
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

398 Đại học
Dẫn tàu an toàn trên luồng sông Vũng Tàu cảng 

Hiệp Phước 
Trần Văn Hiệp ThS. Lê Văn Ty

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

399 Đại học
Đánh giá công tác tiền lương tiền thưởng của xí 

nghiệp vận tải biển Vietsovpetro

Nguyễn Như Ngọc 

Bích
ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT107A) (2011)

400 Đại học
Đánh giá hiệu quả khai thác đội tàu năm 2010 của 

công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
ThS. Đặng Thị Bích Hoài Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

401 Đại học
Đánh giá hoạt động cho thuê tàu định hạn tại công 

ty cổ phần Viconship Sài Gòn năm 2010
Đoàn Hải Hà ThS. Nguyễn Thúy Hà

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07A) (2011)

402 Đại học

Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập 

khẩu bằng Container đường biển tại công ty cổ 

phần Thái Minh

Nguyễn Minh Phú ThS. Nguyễn Thúy Hà Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07HC) (2011)

403 Đại học

Đánh giá hoạt động giao nhận và đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận tại 

công ty cổ phần vận tải toàn cầu Xanh

Nguyễn Xuân Quang TS. Lê Phúc Hòa Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07B) (2011)

404 Đại học

Đánh giá hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu bằng 

đường biển tại công ty TNHH thương mại xuất 

nhập khẩu Đông Á năm 2010

Phạm Thị Thùy Trang ThS. Nguyễn Thúy Hà Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT08HC) (2011)

405 Đại học
Đánh giá kết quả hoạt động khai thác tàu tại 

Gemadept Shipping
Vũ Thị Loan TS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07A) (2011)

406 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần giao nhận thương mại và liên 

kết quốc tế (Interlink)

Nguyễn Ngọc Thanh 

Nhân
ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT 07A) (2011)
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407 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt 

Nam năm 2010

Lê Thị Thanh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT08HC) (2011)

408 Đại học
Đánh giá kết quả hoạt động vận tải xăng dầu công 

ty TNHH MTV DV - TM Vitaco năm 2010
Đoàn Thị chinh 

TS. Lê Phúc Hòa

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07A) (2011)

409 Đại học
Đánh giá kết quả hoạt động xuất nhập khẩu năm 

2010 tại công ty hữu hạn sợi Tainan Việt Nam
Nguyễn Thị Hảo

ThS. Tô Thị Hằng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT08HC) (2011)

410 Đại học
Đánh giá sai số khi xác định vị trí tàu bằng mục 

tiêu địa văn
Nguyễn Thanh Nhàn Nguyễn Mạnh Hùng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

411 Đại học
Đánh giá tình hình di dời các cảng trên sông Sài 

Gòn
Nguyễn Trung Bảo TS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

412 Đại học
Đánh giá tình hình hoạt động của nhà khai thác 

NVOCC tại TP. Hồ Chí Minh năm 2010
Trương Thị Xuân TS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07A) (2011)

413 Đại học

Đánh giá tình hình quản lý và xuất khẩu thuyền 

viên tại công ty TNHH dịch vụ Hàng hải và thương 

mại Thanh Hà

Đoàn Thị Thu Hường TS. Lê Phúc Hòa Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07A) (2011)

414 Đại học Đánh giá tính ổn định của tàu Phạm Văn Song ThS. Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

415 Đại học
Điều chế thích nghi trong chuẩn Wifi IEEE 

802.11g
Lê Tấn Đông ThS. Ông Mẫu Dũng

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV06) (2011)

416 Đại học
Điều khiển và kiểm tra thiết bị điện qua tin nhắn 

SMS
Nguyễn Đức Trí ThS. Phan Văn Đức

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV06) (2011)

417 Đại học Giấu thông tin trong ảnh Lê Văn Quốc ThS. Ngô Thị Lan Dung
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV06) (2011)

418 Đại học
Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty cổ phần 

565 giai đoạn 2011 - 2015
Nguyễn Thị Tường Vi ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) (2011)

419 Đại học Huế Hotel Nguyễn Thuế Quý ThS. Nguyễn Văn Giang

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

420 Đại học Hướng dẫn khai thác Radar JMA 9900 Nguyễn Trúc Duy ThS. Nguyễn Xuân Thành
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)
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421 Đại học
Hướng dẫn sử dụng bộ điều tốc/ Bộ thực hiện thủy 

lực EGB
Lê Bá Vĩnh TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

422 Đại học Khai thác sử dụng hải đồ điện tử JAN 901 Phạm Thanh Bình Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

423 Đại học
Khai thác sử dụng Radar ARPA FURUNO FR 

2805
Nguyễn Kim Trọng Nguyễn Xuân Thành

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

424 Đại học Khai thác sử dụng Radar ARPA Furuno FR2805 Vương Hồng Rạng Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

425 Đại học
Khai thác và sử dụng phần mềm ECDIS Seapro 

3000
Nguyễn Văn Lời Lê Tròn Vình

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

426 Đại học
Khai thác và sử dụng Radar ARPA Kelvin Hughes 

Nuclesus 2020
Đinh Xuân Quang Nguyễn Xuân Thành

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

427 Đại học Khảo sát độ trễ VoIP trên nền 802.11 Nguyễn Tiến Dũng ThS. Lê Anh Uyên Vũ
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

428 Đại học Khu căn hộ Quốc Cường I Trần Văn Quân
Nguyễn Anh Tuấn

Phạm Quang Dũng

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

429 Đại học Khu thương mại và căn hộ chung cư Hiệp Phú Lê Văn Dũng
ThS. Nguyễn Lê Du

ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt 

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

430 Đại học

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn 

thành Dự án: Trường THPT Xuân Thọ - Xuân Lộc - 

Đồng Nai

Nguyễn Trần Ngọc 

Thạch 
Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) (2011)

431 Đại học

Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công 

trình nhà công vụ chi cục thuế huyện Long Thành - 

Đồng Nai

Nguyễn Thế Toàn TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) (2011)

432 Đại học Kỹ thuật lưu lượng trong MPLS Nguyễn Trọng Hòa ThS. Nguyễn Quang Vinh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV06) (2011)

433 Đại học Ký túc xá Đại học An Giang Lưu Quốc Khải ThS. Nguyễn Khắc Mạn

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)
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434 Đại học Ký túc xá Đại học Quốc gia Đỗ Xuân Hải
ThS. Nguyễn Đức Toàn

PGS. TSKH. Trần Đức Chính

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

435 Đại học

Lập dự án đầu tư khu biệt thự Sunflower - Lô N7 & 

N8 - Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp công 

nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương

Lê Thị Thùy Dương TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) (2011)

436 Đại học
Lập dự án đầu tư khu phức hợp văn phòng căn hộ 

cao cấp PTSC - Vũng Tàu
Vũ Thị Thủy  ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) (2011)

437 Đại học

Lập dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng cho thuê và 

nhà ở Heitower số 1 - Ngụy Như - Kontum - Nhân 

Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 

Vương Thị Thùy 

Dương 
TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) (2011)

438 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu số 8: Thi công xây dựng 

cầu Pụng Thớt (km6 + 950), cầu Tân Lập (km8 + 

583), cầu Bằng Lăng (k11 + 295)

Nguyễn Ngọc Nhân ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) (2011)

439 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu số B2 - 8: Xây dựng cầu 

Đường Xuồng (km44 + 578) tỉnh lộ 786, tỉnh Tây 

Ninh

Dương Quang Giàu ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) , TP Hồ Chí 

Minh (2011)

440 Đại học
Lập hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng và hiệu chỉnh 

bộ điều tốc Woodwards PSG
Nguyễn Xuân Thiện TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận máy tàu thủy (2011)

441 Đại học
Lập hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng và hiệu chỉnh 

bơm cao áp dạng van của động cơ Sulzer - RND
Hồ Văn Tuân Nguyễn Duy Trinh Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

442 Đại học
Lập hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng và hiệu chỉnh 

máy lọc ly tâm Mitsubishi SJ Genius - Series
Phạm Minh Quãng TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

443 Đại học
Lập quy trình hướng dẫn sử dụng chận vịt biến 

bước XF của hãng KAMEWA
Nguyễn Văn Quang TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

444 Đại học
Lập quy trình hướng dẫn sử dụng thiết bị chưng cất 

nước ngọt JWP - 26 - C của hãng ALFA LAVAL
Trần Như Sâm TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận máy tàu thủy (2011)
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445 Đại học

Lập quy trình hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng hệ 

thống cầu thủy lực hãng Kawasaki cho tàu hàng 

6.500DWT

Đặng Xuân An TS. Nguyễn Duy Trinh Khóa luận máy tàu thủy (2011)

446 Đại học
Lập quy trình khai thác và bảo dưỡng hệ thống dầu 

bôi trơn tàu An Giang
Nguyễn Văn Thiêm Trần Đình Đức Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

447 Đại học

Lập quy trình vận hành khai thác và kiểm tra bảo 

dưỡng tổ hợp tuabin máy nén tăng áp VTR 354-11 

hãng ABB lắp trên động cơ chính HUYNDAI 

MAN B&W 6L35MC

Trần Sơn Lâm TS. Phan Văn Quân Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

448 Đại học
Lập quy trình vận hành và bảo dưỡng tuabin tăng 

áp TPL - A/B hãng ABB
Trần Quốc Việt TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

449 Đại học
Lập trình hướng dẫn sử dụng Tuabin tăng áp napier 

- 650
Nguyễn Đại Dương TS. Ngô Duy Nam Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

450 Đại học Lô B chung cư An Phú - An Khánh Lê Xuân Lộc
ThS. Nguyễn Anh Tuấn

PGS. TSKH. Trần Đức Chính

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

451 Đại học
Lựa chọn phương án đầu tư thiết bị thi công cọc 

cho công ty cổ phần xây dựng số một Việt Tổng
Bùi Thị Minh Nhi TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX07) (2011)

452 Đại học Mạng cảm biến không dây cỡ nhỏ Nguyễn Đạt ThS. Ông Mẫu Dũng
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

453 Đại học
Mạng NGN và giải pháp chống tắt nghẽn trong 

NGN
Nguyễn Lê Nhật Vũ ThS. Lê Xuân Kỳ

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

454 Đại học
Mô phỏng cuộc gọi VoIP trên nền giao thức SIP 

bằng SIP-P Simulator Tool
Bùi Đình Thắng ThS. Chu Hồng Hải

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

455 Đại học Mô phỏng độ trễ VoIP trong WLAN Trần Viết Khánh ThS. Chu Hồng Hải
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

456 Đại học

Mô phỏng và so sánh hai thuật toán định tuyến 

AODV và OLSR trong ADHOC Mobile Wireless 

Network

Lê Thành Trung 

Dương Tấn Hiệp 
ThS. Chu Hồng Hải

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

457 Đại học Mobile IPV6
Dương Quí Nhân 

Đặng Nghĩa Nhân 
ThS. Nguyễn Thái Hùng

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)
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458 Đại học

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

phối hợp giải phóng tàu giữa hãng tàu Wanhai 

Lines (Chi nhánh tại Việt Nam) với cảng Cát Lái

Hồ Bá Luận ThS. Đặng Thị Bích Hoài
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07A) (2011)

459 Đại học
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bố biên độ trên 

Anten lên đồ thị hướng tính
Nguyễn Minh Khuê TS. Nguyễn Đức Chánh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

460 Đại học
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bố pha trên Anten 

lên đồ thị hướng tính của nó
Ngô Quyết Tiến TS. Nguyễn Đức Chánh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

461 Đại học

Nghiên cứu chính sách đãi ngộ thuyền viên xuất 

khẩu hiện nay tại Inlaco Sài Gòn và những thay đổi 

của chính sách so với những năm trước

Nguyễn Ngọc Quang TS. Phạm Thị Nga
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07B) (2011)

462 Đại học
Nghiên cứu hệ thống các thiết bị hỗ trợ an toàn 

hàng hải trong khu vực luồng Singapore
Nguyễn Duy Dương Chung Nghĩa

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

463 Đại học
Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa 

xuất nhập khẩu tại công ty Focus Shipping Corp
Huỳnh Thị Thu Diễm TS. Lê Phúc Hòa

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT08HC) (2011)

464 Đại học

Nghiên cứu thực trạng hoạt động giao nhận hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần kho vận 

Tân Cảng (Khu vực kho Tân Cảng) 

Phạm Văn Hưng ThS. Trần Anh Dũng
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07A) (2011)

465 Đại học
Nghiên cứu và mô phỏng mã hóa Turbo trong hệ 

thống UMTS 
Trần Thanh Nam ThS. Lại Nguyễn Duy

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 06) (2011)

466 Đại học

Nhà ở cán bộ công nhân viên các ban thuộc Trung 

ương Đảng - Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà 

Nội

Nguyễn Minh Nghiệp ThS. Lê Hoàng An

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

467 Đại học Phân chia tổn thất chung trong tai nạn hàng hải Lê Văn Hưng ThS. Nguyễn Đức Học
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

468 Đại học
Phân tích đặc điểm động cơ 6UEC45 - LA và quy 

trình vận hành, khai thác động cơ
Nguyễn Văn Trường ThS. Nguyễn Phúc Hải Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

469 Đại học

Phân tích đặc điểm động cơ MTU 4000 M70-71 

hãng MTU - Lập hướng dẫn sử dụng bảo dưỡng 

động cơ được lắp đặt trên tàu SAVANNA

Phạm Thành Công TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2011)
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470 Đại học

Phân tích đặc điểm kết cấu động cơ MAK 6M32C 

hãng CATERPILLAR - Tìm hiểu các phương pháp 

giảm độc tố khí thải được sử dụng cho các động cơ 

tàu thủy hiện nay

Đinh Văn Mậu TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

471 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

chung cư SGC Nguyễn Cửu Vân TP. HCM
Võ Chí Công  ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX08HC) (2011)

472 Đại học
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của cảng Đà Nẵng năm 2010
Nguyễn Thị Trang ThS. Tô Thị Hằng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

473 Đại học
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn năm 2010
Huỳnh Thanh Trúc TS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

474 Đại học
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của CTCP Hàng hải Phú Mỹ năm 2010 
Nguyễn Thị Mỹ Linh ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07A) (2011)

475 Đại học

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp (Tra-

Faw) năm 2010

Vũ Thị Tuyết ThS. Vũ Văn Trung
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

476 Đại học

Phân tích kết quả kinh doanh khai thác đội tàu dầu 

sản phẩm của công ty cổ phần vận tải dầu khí (PV 

Trans) năm 2010

Nguyễn Thị Sáu ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

477 Đại học
Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần Gemadept năm 2010
Đỗ Xuân Tùng ThS. Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07B) (2011)

478 Đại học

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập 

khẩu Savimex năm 2010

Phạm Duy Thành TS. Nguyễn Văn Hinh
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

479 Đại học
Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu
Nguyễn Văn Phúc ThS. Tô Thị Hằng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07A) (2011)

480 Đại học

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty TNHH giao nhận Năm Sao Vàng (FGS 

Logistics Co.,LTD) năm 2010

Phạm Vũ Ý Nhi ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07HC) (2011)
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481 Đại học

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2010 của công ty Scanwell Logistics Việt 

Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Ngô Lê Mạnh Quân TS. Lê Phúc Hòa
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

482 Đại học
Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

tại cảng Lotus năm 2010
Hồ Thị Như Ý ThS. Nguyễn Hải Bình

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

483 Đại học
Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

tại công ty TNHH TM Việt Thông
Phạm Thị Huệ ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07A) (2011)

484 Đại học
Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

tại ICD Phước Long năm 2010
Cao Thị Mỹ Linh ThS. Nguyễn Hải Bình

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

485 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Kinh 

đô năm 2010
Nguyễn Thị Vi ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07B) (2011)

486 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

nhựa Bình Minh năm 2010
Trần Thị Cẩm Vân ThS. Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07B) (2011)

487 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

vận tải biển Việt Nam (Vosco) năm 2010
Hồ Thị Hồng Hà ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07B) (2011)

488 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

vận tải dầu khí Việt Nam năm 2010
Đoàn Thị Loan ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07A) (2011)

489 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

vận tải và thuê tàu 9 tháng đầu năm 2010
Phan Thị Lan  ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT08HC) (2011)

490 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

vận tải xăng dầu Vitaco năm 2010

Nguyễn Thị Minh 

Hạnh 
ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07A) (2011)

491 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty CP đại lý 

giao nhận vận tải Tân Cảng năm 2010
Phạm Thị Nhung ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07A) (2011)

492 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty vận tải 

Biển Đông chín tháng đầu năm 2010

Phạm Thị Hương 

Thơm 
 ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT078HC) (2011)

493 Đại học
Phân tích tình hình tài chính năm 2010 công ty cổ 

phần vận tải và thuê tàu Vietfratht 

Nguyễn Thị Thương 

Thương 
ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07B) (2011)

494 Đại học
Phân tích tình hình tài chính năm 2010 của công ty 

cổ phần Âu Lạc
Phạm Thị Dung ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07A) (2011)

495 Đại học
Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng thuê tàu của 

công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco
Trần Quang Đạo TS. Lê Phúc Hòa

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT07A) (2011)
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496 Đại học

Quy trình giao nhận hàng hóa và phân tích tình 

hình thực hiện sản lượng xếp dỡ kho bãi quý 1 năm 

2011 của công ty cổ phần kho vận Tân Cảng

Trần Quốc Việt ThS. Vũ Văn Trung
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07B) (2011)

497 Đại học
Sử dụng các bài toán hàng hải để tính Ac và Hc của 

thiên thể. So sánh độ chính xác của các bảng đó 
Nguyễn Ngọc Hoài  Nguyễn Lê Huy

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

498 Đại học
Sử dụng chập tiêu để khử sai số la bàn từ (Áp dụng 

cho luồng Sài Gòn - Vũng Tàu và cửa Vũng Tàu)
Trần Anh Ngân Phạm Việt Anh

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

499 Đại học
Sử dụng hải đồ điện tử lập tuyến Sài Gòn - Hải 

Phòng 

Trần Huỳnh Minh 

Đức 
 Đặng Khắc Phượng Hoàng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

500 Đại học

Sử dụng lịch thiên văn trong hàng hải, so sánh sự 

chính xác giữa lịch thiên văn thông thường và lịch 

thiên văn trực tuyến 

Phạm Cao Bắc Nguyễn Lê Huy
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

501 Đại học

Sử dụng lịch thiên văn trong hàng hải, so sánh sự 

chính xác giữa lịch thiên văn thông thường và lịch 

thiên văn trực tuyến

Phan Trọng Quỳnh Lê Huy
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

502 Đại học

Thẩm định giá bất động sản và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng công trình dự án xây dựng trung tâm 

thương mại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông 

Phan Đình Bảo Tuấn ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) (2011)

503 Đại học Thiết bị cảm biến hướng đi thế hệ mới Hoàng Văn Thắng Nguyễn Xuân Thành
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

504 Đại học
Thiết bị lưu dữ liệu hành trình Voyoge Data 

Recorder Model VR.3000 - VR.3000S
Nguyễn Thành Long Lê Tròn Vình

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

505 Đại học Thiết bị phân ly dầu nước UST của hãng TAIKO Lê Hữu Nhật ThS. Nguyễn Phúc Hải Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

506 Đại học Thiết kế hệ thống phủ sóng di động tòa nhà (IBS) Đỗ Văn Bắc ThS. Phan Thanh Minh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 06) (2011)

507 Đại học
Thiết kế hệ thống SCR cho động cơ MAN B&W 

6SMC - C7 
Lê Hoàng Vũ ThS. Hoàng Văn Sỹ Khóa luận Máy tàu thủy (2011)
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508 Đại học Thiết kế hệ thống trả lời tự động (IVRS) Võ Ngọc Hiệp Ông Mẫu Dũng
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 07) (2011)

509 Đại học
Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp
Phan Văn Hiếu Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX07) (2011)

510 Đại học Thiết kế trường ĐH SPKT Vĩnh Long Lê Nguyên Hiển TS. Nguyễn Hữu Thành

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

511 Đại học Thiết kế và thi công IP PBX dùng TRIXBOX
Trần Văn Phát 

Nguyễn Huy Sáng 
ThS. Lê Anh Uyên Vũ

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 07) (2011)

512 Đại học
Thiết kế và thi công mạng điều khiển MIWI dùng 

MODUL MRF24J40MA

Nguyễn Đình Minh 

Võ Văn Triều 
ThS. Phan Văn Đức

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 07) (2011)

513 Đại học Thực hiện hệ thống quản lý an toàn trên tàu Nguyễn Văn Ái ThS. Đặng Thanh Nam
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

514 Đại học

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

quản trị hệ thống tiền lương tại cảng Nhà Rồng - 

Khánh Hội

Trần Thị Lương ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT07A) (2011)

515 Đại học

Tìm hiểu công tác điểu khiển tàu dịch vụ dầu khí 

loại DP2 tại công ty PTSC Marine và hiệu quả 

trong công việc phục vụ khai thác dầu khí

Nguyễn Văn Hà ThS. Đặng Thanh Nam
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

516 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm động cơ MAN B&W S80ME - 

C7, lập quy trình vận hành, khai thác và bảo dưỡng 

hệ thống nhiên liệu

Phạm Ngọc Hưng Hoàng Văn Sĩ Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

517 Đại học
Tìm hiểu đặc điểm hệ thống nhiên liệu của động cơ 

Misubishi 5EUC45LA lắp đặt trên tàu Mỹ Vượng
Trần Thái Duy ThS. Phan Cao An Trường Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

518 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu động cơ Man 7L35MC 

tàu Sea Lion - Vận hành động cơ chính trong một 

số điều kiện khai thác khác nhau - Một số biện 

pháp tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ chính

Nguyễn Tuyên Hưng TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2011)
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519 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu động cơ ROLLS-

ROYCE BERGEN B32:40V12P.CD tàu Thiên 

Ưng 01 quy trình vận hành khai thác và bảo dưỡng 

động cơ

Bùi Minh Thuận TS. Ngô Duy Nam Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

520 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu động cơ Sulzer RT 

A72U-B. Lập quy trình vận hành khai thác và bảo 

dưỡng động cơ 

Triệu Quốc Đạt ThS. Lê Minh Hòa Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

521 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu hệ động lực tàu Âu Lạc 

Angle. Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị nhiệt khí 

xả trên tàu thủy, đi xâu nghiên cứu một số thiết bị 

tận dụng nhiệt cụ thể

Nguyễn Văn Thư TS. Trương Thanh Dũng Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

522 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu hệ động lực tàu Đông A 

Star và đặc điểm kết cấu hoạt động của tuabin tăng 

áp MET30SR hãng Mitsubishi

Bùi Đức Toàn Trương Thanh Dũng Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

523 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu hệ động lực tàu 

Vinashin Liner 2 quy trình vận hành và một số vấn 

đề trong quá trình khai thác động cơ chính của tàu

Nguyễn Đình Dũng ThS. Nguyễn Phúc Hải Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

524 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu hệ động lực tàu 

Vinashin Liner 2. Lập quy trình khai thác hệ thống 

bôi trơn và hệ thống tăng áp cho động cơ

Vũ Ngọc Long TS. Trương Thanh Dũng Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

525 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu hệ động lực tàu 

Vinashin Liner 2. Nghiên cứu thiết bị chưng cất 

nước ngọt Miura WM-10M 

Nguyễn Trọng Tạo ThS. Trần Hồng Thanh Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

526 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu hệ thống động lực tàu 

Sông Tiền. Tìm hiểu đặc điểm hệ thống nhiên liệu 

của máy chính và quy trình vận hành, khai thác hệ 

thống 

Trần Đăng Khoa ThS. Nguyễn Phúc Hải Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

Page 154



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

527 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết nối động cơ Mitsubishi 6-

UEC-52-HA tàu Golden Star. Phân tích nhóm công 

nghệ làm giảm khí thải NOx dựa trên kỹ thuật sử 

dụng nước Water-Based Technologises đánh giá 

khả năng áp dụng nhóm công nghệ Water-Based 

Technologises lên máy chính tàu Golden Star

Nguyễn Trọng Tín ThS. Lê Minh Hòa Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

528 Đại học

Tìm hiểu hệ động lực tàu Thăng Long - Đi sâu 

nghiên cứu nguyên lý kết cấu máy chính 6L35MC. 

Đánh giá tình trạng kỹ thuật hiện tại của máy chính, 

phân đoạn lựa chọn chế độ công tác hợp lý khi 

động cơ bị sự cố 1 xilanh

Phạm Văn Chiến TS. Trương Thanh Dũng Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

529 Đại học

Tìm hiểu hệ động lực tàu UT Glory - Lập quy trình 

kiểm tra sửa chữa hệ thống nhiên liệu, hệ thống 

làm mát, hệ thống bôi trơn của động cơ 

G8300ZC6B 

Ngô Văn Thụ ThS. Trần Hồng Thanh Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

530 Đại học

Tìm hiểu hệ thống động lực - Nghiên cứu hệ thống 

khí khởi động - Giới thiệu hệ thống Ximăng tàu 

Bình Minh

Cao Văn Hướng ThS. Nguyễn Phúc Hải Khóa luận máy tàu thủy (2011)

531 Đại học
Tìm hiểu hệ thống làm mát cho động cơ chính 

Wartsila 6L26 được lắp đặt trên tàu Bình Minh
Ngô Quang Tuyến ThS. Phan Cao An Trường Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

532 Đại học

Tìm hiểu hệ thống tăng áp cho động cơ Diesel tàu 

thủy 4 kỳ lập hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng 

Turbocharger ABB TPS 61D01

Nguyễn Văn Hoàng TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

533 Đại học

Tìm hiểu hệ thống VTS - Tìm kiếm giải pháp tốt 

nhất cho VTS luồng Vũng Tàu - Gò Dầu hiện tại và 

trong tương lai

Lương Công Huyên Đặng Thanh Nam
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(HH07B) (2011)

534 Đại học

Tìm hiểu luồng chạy tàu Định An - Cần Thơ và đưa 

ra các biện pháp an toàn cho tàu hành trình trong 

luồng

Trần Văn Thụy Đặng Văn Nam
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

535 Đại học
Tìm hiểu máy lọc Westfalia AG và hệ thống xử lý 

dầu trên tàu Bình Minh
Nguyễn Đức Hiếu ThS. Nguyễn Phúc Hải Khóa luận Máy tàu thủy (2011)
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536 Đại học

Tìm hiểu về tăng áp cho động cơ Diesel tàu thủy - 

Lập quy trình hướng dẫn sử dụng, khai thác và bảo 

dưỡng tuabin tăng áp TPS61D01 hãng ABB

Trần Văn Võ  ThS. Hoàng Văn Sĩ Khóa luận Máy tàu thủy (2011)

537 Đại học
Tìm hiểu việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn 

trên tàu
Trần Tư Rồng Đặng Thanh Nam

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

538 Đại học
Tìm hiểu VoIP và thực hiện mô hình tổng đài 

ASTERISK

Lê Văn Tốt Nguyễn 

Minh Quang 
ThS. Lê Xuân Kỳ

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 06) (2011)

539 Đại học

Tính toán khối lượng hàng trên tàu hàng rời bằng 

phương pháp giám định mớn nước sử dụng bảng 

tính Excel

Trương Đình Hòa Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

540 Đại học

Tính toán thiết kế và thi công hệ thống Anten 

Phiđơ thu vô tuyến truyền hình bằng phương pháp 

tối ưu hóa hướng tính 

Nguyễn Thành Công 

Nguyễn Văn Quang 
TS. Nguyễn Đức Chánh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV07) (2011)

541 Đại học
Tính toán trễ và phân phối băng thông trong mạng 

quang thụ động EPON
Đoàn Ngọc Duy ThS. Ngô Thị Lan Dung

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 04) (2011)

542 Đại học Tòa nhà văn phòng Rousell Việt Nam Trần Văn Hiếu  PGS.TS Tô Văn Lận

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

543 Đại học Tổn thất chung Trần Kim Hưng Nguyễn Đức Học
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

544 Đại học Triển khai bộ luật sắp xếp và cố định hàng hóa Phạm Thanh Duy Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

545 Đại học

Triển khai và áp dụng công ước Solas 74 và các 

Nghị định bổ sung trong hoạt động quản lý ở một 

công ty tàu biển

Huỳnh Đại Hùng TS. Lê Văn Ty
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

546 Đại học
Trụ sở làm việc trung tâm bảo hiểm nhân thọ Hà 

Nội Lê Duẩn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phạm Minh Tuấn Bùi Nam Phương

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

547 Đại học Trụ sở làm việc Viện Cơ điện Hà Nội Nguyễn Thái Lẫm
ThS. Trần Đình Minh, TS. Lê 

Anh Thắng

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)
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548 Đại học

Trung tâm thương mại dịch vụ - Văn phòng Thành 

phố Cần Thơ (Đường Võ Thị Sáu - Quận Ninh 

Kiều - Tp Cần Thơ

Phạm Hoàng Y
KS. Lê Quang Thông, KS. Lê 

Thị Ngọc Diệp

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

549 Đại học
Ứng dụng cảm biền hướng la bàn từ vào công tác 

lái tàu
Đàn Xuân Triều Chung Nghĩa

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

550 Đại học Ứng dụng của Inmarsat trong ngành hàng hải Nguyễn Anh Hào Lê Tròn Vình
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

551 Đại học
Ứng dụng kỹ thuật OFDM trong các hệ thống 

thông tin
Nguyễn Thành Hưng ThS. Lại Nguyễn Duy

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 07) (2011)

552 Đại học
Ứng dụng phần mềm Excel để giải bài toán ổn định 

cho tàu hàng
Nguyễn Hữu Linh ThS. Lê Vinh Phan

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

553 Đại học
Vận dụng Colreg 72 để nâng cao an toàn việc hàng 

hải 
Nguyễn Kim Khôi Nguyễn Ngọc Tuấn

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

554 Đại học
Văn phòng cho thuê Hàm Rồng Thanh Hóa (Thành 

phố Thanh Hóa) 
Trần Văn Tài Bùi Nam Phương

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

555 Đại học Văn phòng làm việc ngân hàng Á Châu Mai Thanh Tuấn  PGS.TS Nguyễn Hữu Lân

Đồ án Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp (Chính quy - XC07) 

(2011)

556 Đại học VOD và chất lượng dịch vụ của IPTV Võ Khắc Chuyên Nguyễn Quang Vinh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV06) (2011)

557 Đại học
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn ở công ty vận 

tải biển
Phạm Hoàng Anh TS. Lê Văn Ty

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2011)

558 Đại học Bảo mật và tối ưu hóa hệ thống LINUX
Trần Kim Long Thái 

Phan Trung 
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận công nghệ thông tin 

(2010)

559 Đại học
Các khu vực tránh bão trên tuyến hành trình Sài 

Gòn - Hải Phòng đối với các tàu dưới 3000 DWT
Cao Văn Phong  Capt. Nguyễn Mạnh Hùng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

560 Đại học
Các thông tin trong bản đồ thời tiết áp dụng cho 

tuyến Hải Phòng - Sài Gòn
Đồng Quốc An  Capt. Nguyễn Mạnh Hùng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

561 Đại học
Cấu tạo các loại la bàn từ và nguyên lý khử độ lệch 

la bàn từ 
Nguyễn Tự Điền  Chung Nghĩa

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)
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562 Đại học Công nghệ WIMAX và ứng dụng Phương Trúc Mai ThS. Lê Ngọc Phúc
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 05) (2010)

563 Đại học
Công tác giám định lượng hàng lỏng trên tàu 

Tanker 
Trần Văn Phong  ThS. Nguyễn Đức Học

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

564 Đại học
Công tác tính toán phân chia tổn thất chung trong 

một vụ tai nạn hàng hải 
Hồ Quốc Thuấn  ThS. Nguyễn Đức Học

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

565 Đại học Công tác vệ sinh két hàng trên tanker Nguyễn Văn Khuyến  ThS. Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

566 Đại học

Đánh giá công tác đàm phán ký kết và thực hiện 

hợp đồng thuê tàu chuyến tại công ty cổ phần vận 

tải biển Hải Âu 

Lê Di Khoa TS. Hồ Thị Thu Hòa Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)

567 Đại học

Đánh giá công tác quản lý và điều phối phương tiện 

vận tải tại cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III 

năm 2009

Nguyễn Minh Đức ThS. Nguyễn Văn Hinh Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

568 Đại học

Đánh giá công tác tổ chức lao động và tiền lương 

tại chi nhánh công ty tư vấn xây dựng công trình 

thuỷ I

Nguyễn Thành Long Nguyễn Thị Trang Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

569 Đại học

Đánh giá doanh thu xuất khẩu đồ gỗ của công ty cổ 

phần Đức Thành 9 tháng năm 2009 và một số giải 

pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị 

trường Mỹ

Nguyễn Việt Hưng Nguyễn Thị Hải Vân
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

570 Đại học

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công 

trình khu trung cư Kim Long - Ngân Long (Xã 

Phước Kiểng - Huyện Nhà Bè - TP.Hồ Chí Minh)

Trần Thị Hồng Luyến ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

571 Đại học

Đánh giá hiệu quà kinh tế việc lắp đặt hệ thống cấp 

nguồn điện lưới cho cấu RTG 6 + 1 chạy dầu 

Diesel tại Cảng Tân Cảng – Cát Lái

Trịnh Hải Nam ThS. Lê Văn Hiền Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT07B2) (2010)

572 Đại học
Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư chung cư 

cao tầng Phú Long - TP. Hồ Chí Minh
Vũ Thùy Như Phượng ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)
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573 Đại học

Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu dân 

cư số 2 Tây Lê Hồng Phong - Thành phố Nha 

Trang

Nguyễn Thị Thúy Hoa ThS. Nguyễn Hạnh Tâm Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

574 Đại học
Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư TDH - 

Phường Trường Thọ Quận Thủ Đức
Trần Văn Triều ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

575 Đại học

Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

công trình khu tiểu thủ công nghiệp và An Xuyên 

(khu B) - TP.Cà Mau

Huỳnh Kha ThS. Lê Văn Hiền Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

576 Đại học
Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

khu phố thương mại Phường 8 - TP.Cà Mau
Cao Minh Gòn ThS. Lê Văn Hiền Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-CM) (2010)

577 Đại học

Đánh giá hiệu quả tài chính dự án xây dựng khu 

thương mại và dịch vụ căn hộ cao cấp tại TP Biên 

Hòa, Đồng Nai 

Hoàng Quân ThS. Lê Văn Hiền Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-CM) (2010)

578 Đại học

Đánh giá hoạt động bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

của chủ tàu biển tại công ty CP Bảo hiểm dầu khí 

Việt Nam (PVI) năm 2009

Trần Văn Trung ThS. Nguyễn Văn Khoảng Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT07B2) (2010)

579 Đại học

Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập 

khẩu và tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hoá tại 

công ty Viconship Hồ Chí Minh năm 2008

Nguyễn Mạnh Hiếu ThS. Nguyễn Thuý Hà Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

580 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động giao nhận của công ty 

TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Việt Hoa 

năm 2009

Võ Văn Lên ThS. Tô Thị Hằng Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06TA) (2010)

581 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

hàng hóa XNK vận chuyển đường biển tại công ty 

cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng năm 2009

Nguyễn Thành Luân ThS. Nguyễn Văn Khoảng Khóa luận kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06A) (2010)

582 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của chi 

nhánh công ty cổ phần Container Việt Nam 

(TPHCM) 6 tháng đầu năm 2009

Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hải Bình
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

583 Đại học
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 

xếp dỡ Tân Thuận năm 2009
Phan Thị Thùy Oanh

ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07HC) (2010)
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584 Đại học
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 

tháng đầu năm 2010 của cảng Tân Thuận 2 
Lê Thị Thúy Hằng

TS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06A) (2010)

585 Đại học
Đánh giá kềt quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 

tháng đầu năm 2009 tại công ty vận tải Miền Đông
Nguyễn Tuấn Anh 

ThS. Tô Thị Hằng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

586 Đại học
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

công ty cổ phần Thủy Sản năm 2008
Bùi Thanh Huyền 

ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

587 Đại học
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần may Phương Đông năm 2009
Phạm Thị Mỹ Thuận

ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)

588 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần xây dựng - vận tải số chín năm 

2009

Đinh Quốc Minh

TS. Hồ Thị Thu Hòa

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06TA) (2010)

589 Đại học
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty TNHH dệt may Thế Hoà năm 2008
Vũ Ngọc Khoa

ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

590 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty TNHH TM & DV hàng hóa ACSV 

năm 2009

Trương Ngọc Thịnh

ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06TA) (2010)

591 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và 

một số biện pháp đẩy mạnh kinh doanh tại công ty 

TNHH sản xuất - dịch vụ Phương Nga 6 tháng đầu 

năm 2009

Vũ Thị Đoan Trang 

ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

592 Đại học

Đánh giá kết quả khai thác đội tàu Vinalines CN 

TP.HCM 9 tháng đầu năm 2009 theo phương thức 

sử dụng tàu

Nguyễn Đặng Tuấn 

Anh
ThS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

593 Đại học
Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 

công ty cổ phần dầu khí Việt Nam
Bùi Thị Yến

ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

594 Đại học
Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2008 công ty cổ 

phần vận tải và thương mại quốc tế
Nguyễn Việt Hùng ThS. Nguyễn Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

595 Đại học
Đánh giá kết quả sản kinh doanh của công ty cổ 

phần tiếp vận Ngân Vỹ Dương năm 2009

Nguyễn Hoàng Minh 

Hằng
TS. Phạm Thị Nga

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07HC) (2010)
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596 Đại học
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu 

năm của công ty cổ phần đại lý Hàng Hải Sài Gòn
Nguyễn Thị Phương TS. Phạm Thị Nga Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

597 Đại học

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 

cổ phần hợp tác lao động nước ngoài (INLACO – 

HP) năm 2009

Đặng Thị Ngọc Anh ThS. Đào Thị Thanh Vân Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07B2) (2010)

598 Đại học

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 

Samtra năm 2009 và một số giải pháp phát triển 

sản xuất kinh doanh

Phan Minh Tùng ThS. Nguyễn Quốc Thịnh Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)

599 Đại học
Đánh giá thực trạng công tác khai thác cảng bến 

nghé 6 tháng đầu năm 2009
Trần Thanh Tùng ThS. Tô Thị Hằng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

600 Đại học

Đánh giá thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập 

khẩu bằng đường biển và một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả giao nhận tại công ty cổ phần đại 

lý vận tải SAFI

Vũ Thị Nhung ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT07HC) (2010)

601 Đại học
Đánh giá tình hình biến động sản lượng container 

thông qua qua công ty Tân Cảng
Nguyễn Anh Nga TS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

602 Đại học

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008 

và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh tại công ty cổ phần kim khí TPHCM

Nguyễn Thị Lưu ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

603 Đại học
Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cảng dịch vụ dầu khí PTSC năm 2008
Nguyễn Trung Thông ThS. Lê Văn Hiền Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05B) (2010)

604 Đại học

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty TNHH P.Dussmann Việt Nam năm 

2009

Huỳnh Thị Thu 

Hương 
ThS. Đào Thị Thanh Vân Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06TB) (2010)

605 Đại học

Đánh giá tình hình hoạt động và một số giải pháp 

nhằm thúc đẩy kinh doanh của công ty cổ phần 

công nghiệp hóa chất và vi sinh năm 2008

Nguyễn Thị Bắc ThS. Nguyễn Quốc Thịnh Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)
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606 Đại học

Đánh giá tình hình nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 

xi măng 9 tháng đầu năm 2009 tại công ty TNHH 

một thành viên cung ứng dịch vụ hàng hải & xuất 

nhập khẩu Phương Đông (Pdimexco)

Lê Quốc Khánh ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

607 Đại học

Đánh giá tình hình tài chính giải pháp nâng cao 

hiệu quả tài chính tại công ty cổ phần Container 

phía Nam năm 2009

Phan Đăng Khoa ThS. Nguyễn Quốc Thịnh Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06A) (2010)

608 Đại học
Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng vận 

tải của công ty vận tải dầu khí Việt Nam năm 2004
Nguyễn Hà Trung Nguyễn Hải Bình Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - 162T) (2010)

609 Đại học

Đánh giá tình hình thực hiện sản lượng container 

thông qua 6 tháng đầu năm 2009 của công ty Tiếp 

Vận số 1 - cảng VICT

Nguyễn Thu Thủy ThS. Vũ Văn Trung Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

610 Đại học

Đánh giá tình hình thực hiện sản lượng thông qua 

cảng biển của tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 9 

tháng đầu năm 2010

Nguyễn Văn Hạnh ThS. Đặng Thị Bích Hoài Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TA) (2010)

611 Đại học

Đánh giá việc triển khai, tuân thủ công ước về an 

toàn sinh mạng con người trên biển tại các đội tàu 

của Việt Nam

Đặng Minh Tước Nguyễn Quốc Thăng Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

612 Đại học
Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di 

động thế hệ thứ 3 UMTS

Nguyễn Vũ Đăng 

Khoa
ThS. Lê Anh Uyên Vũ

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 05) (2010)

613 Đại học

Định giá và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng: 

Công trình xây dựng tuyến đường trung tâm thị 

trấn Cái Đôi Vàm - Hạng mục xây dựng nền và mặt 

đường ,cầu, bờ, kè - Địa điểm xây dựng Thị Trấn 

Cái Đôi Vàm - Huyện Phú Tân - Tỉnh Cà Mau

Nguyễn Thanh Sơn ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-CM) (2010)

614 Đại học
Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng hệ 

thống giao thông khu Hành Chính Huyện Phú Tân
Huỳnh Văn Nhi ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-CM) (2010)

615 Đại học
Định hướng phát triển ICD Tân Cảng Long Bình 

tới năm 2020
Lê Thị Quỳnh ThS. Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)
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616 Đại học Định tuyến Multicast trong mạng MANET Võ Văn Thịnh ThS. Nguyễn Thái Hùng
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 05) (2010)

617 Đại học
Dự án đầu tư: Công trình đường cao tốc từ sân bay 

Liên Khương đến chân đèo Prenn
Nguyễn Thị Minh Hà ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

618 Đại học
Dự báo chứng khoán với giải thuật luyện kim kết 

hợp giải thuật di truyền

Nguyễn Nam Giang 

Huỳnh Hữu Nghĩa

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

619 Đại học
DWDM - Định tuyến và gán bước sóng trong mạng 

quang
Đoàn Văn Đổng ThS. Lại Nguyễn Duy

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 05) (2010)

620 Đại học
Giải pháp khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây 

lắp cho công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng
Trần Phương Huỳnh ThS. Nguyễn Trường Kiên Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

621 Đại học
Hệ thống điều khiển từ xa động cơ Man B & W 

6L35MC
Phạm Minh Huy TS. Bùi Hồng Dương

Khóa luận Máy tàu thủy (2010)

622 Đại học
Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ 

phần xây dựng số 5 giai đoạn 2010 - 2015
Trần Phúc Thiện ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức - KX05T) (2010)

623 Đại học
Hoạch định chiến lược Marketing cho công ty cổ 

phần xây dựng công trình giao thông 710

Nguyễn Thị Diễm 

Thùy 
ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

624 Đại học

Họach định chiến lược Marketing cho sản phẩm 

sơn tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh 

Sơn - TP. Cà Mau - giai đoạn 2010 -2015

Nguyễn Hoàng Huynh ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức - KX05CM) (2010)

625 Đại học

Hoạch định và đề xuất các giải pháp nhằm thực 

hiện chiến lược đấu thầu cho công ty thi công cơ 

giới 1 – MCC1.

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

626 Đại học
Huy động và sử dụng vốn trong tổng công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu và xây dựng VINACONEX.
Nguyễn Thị Bảo Yến ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

627 Đại học

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

công trình "Ngân Hàng Nông Nghiệp Bình Định" 

tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng (HUD4)

Lê Thị Luyến Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04T) (2010)

628 Đại học
Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối 

lợi nhuận
Nguyễn Thị Thảo ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức - KX05T) (2010)
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629 Đại học
Khai thác sử dụng thiết bị ghi dữ liệu chuyến đi 

FURUNO SR 3000 
Vũ Trần Hoàn Nguyễn Xuân Thành

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

630 Đại học Khai thác và sử dụng hải đồ điện tử C-MAP Nguyễn Đăng Đức Nguyễn Xuân Thành
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

631 Đại học Khai thác và sử dụng máy Radar ARPA JMA 9900 Nguyễn Phước Toàn Nguyễn Xuân Thành
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

632 Đại học Kỹ thuật lưu lượng và mạng riêng ảo trong MPLS Nguyễn Quang Sang ThS. Lại Nguyễn Duy
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 05) (2010)

633 Đại học
Lập công trình dự thầu: Công trình nâng cấp mặt 

đường & hệ thống thoát nước đưòng Ngô Quyền.
Phan Hoàng Phú Trần Hoàng Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

634 Đại học

Lập dự án đầu tư công trình nâng cấp cải tạo Quốc 

lộ 53 đoạn thuộc tỉnh Trà Vinh (KM31 + 500 – 

KM56 + 345.65).

Trần Thu Ba ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

635 Đại học
Lập dự án đầu tư khu cao ốc Hòa Bình bến Vân 

Đồn Quận 4 – TP HCM
Hồ Văn Long  ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

636 Đại học
Lập dự án đầu tư khu chung cư – thương mại Nam 

An (Quận Bình Tân – TP. HCM).

Phạm Thị Thu 

Phương 
 ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

637 Đại học
Lập dự án đầu tư tàu tại công ty cổ phần vận tải dầu 

khí PVTrans

Nguyễn Thị Lan 

Hương 
ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06A) (2010)

638 Đại học
Lập dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp thương 

mại - căn hộ The Moon, quận 7, TPHCM
Nguyễn Thị Mỹ Trinh ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

639 Đại học
Lập dự án đầu tư xây dựng: Công trình "Nâng cấp 

mở rộng đường Rau Dừa - Rạch Ráng".
Lâm Ngọc Sơn ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05C) (2010)

640 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu - gói thầu cán đá láng nhựa mặt 

đường - ĐT853 (Km0 + 006,2 - Km8+000) - Tỉnh 

Đồng Tháp

Trịnh Quang Toại ThS. Nguyễn Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06ĐT) (2010)

641 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu – Gói thầu: Đường Phú Hội – 

Cẩm Hang – Sông Quao Huyện Hàm Thuận Bắc.
Đặng Thị Vy Ny ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)
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642 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Dự án xây dựng đường ôtô đến 

trung tâm xã Hiệp Tùng - Gói Thầu số 11 xây dựng 

cầu Thanh Tùng - địa điểm xây dựng Xã Hiệp 

Tùng Huyện Năm Căn.2010

Trịnh Phạm Phương 

Ngọc Tân 
Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

643 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu BR 1 Xây dựng phần cầu dẫn 

phía Q.12 – TP HCM công trình cầu Phú Long.
Nguyễn Thị Lê Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

644 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu công trình "Nâng cấp, mở rộng 

đường bờ Tây An Hạ Xã Phạm Văn Hai (Đoạn 

KM0+00 - KM3+00)", Huyện Bình Chánh, TP. Hồ 

Chí Minh

Nguyễn Văn Vệ ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

645 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu công trình "xây dựng đường giao 

thông N7 trong khu công nghệ cao TP. Hồ Chí 

Minh" Địa điểm: Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Thị Thu 

Hồng 
ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

646 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu công trình sửa chữa đường Hưng 

Nhơn Xã Tân kiên, huyện Bình Chánh
Phạm Ngọc Duy TS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

647 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu công trình sửa chữa đường Trần 

Văn Voi - Phường 4 - Thị xã Sa Đéc - Tỉnh Đồng 

Tháp

Nguyễn Hoàng Linh ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06ĐT) (2010)

648 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu công trình xây dựng đường 

Kiểm Điền - Huyện Cao Lãnh gói thầu số 3: Xây 

dựng nền, mặt đường và cống thoát nước

Phạm Minh Hiếu TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06ĐT) (2010)

649 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu công trình: Sửa chữa và mở rộng 

đường Tạ Quang Bửu đoạn từ Phạm Hùng đến rạch 

Xóm Củi.Địa điểm: Phường 5 – Quận 8 – TP 

HCM.

Nguyễn Văn Bình ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

650 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu dự án đầu tư xây dựng công 

trình ĐT 909 đoạn từ Quốc lộ 53 đến ĐT 905 gói 

thầu xây lắp phần đường từ Km7 + 118 đến Km14 

+ 700 (Địa điểm Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long)

Phạm Thị Thu Hương TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)
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651 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu dự án đầu tư xây dựng đường 

Trường Sơn Đông gói thầu D18 phân đoạn 

Km1751 - Km188 đoạn qua Trà Vân - Xã Hiếu Địa 

Điểm Xã Ngọc Tem - Huyện Konplong - Tỉnh Kon 

Tum

Trần Quốc Anh TS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

652 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu dự án: Nâng cấp mở rộng đường 

D9T741 ngã tư Sở Sao Km0 + 000 đến giáp ranh 

tỉnh Bình Phước Km 49 + 670. Gói thầu: Xây lắp 

nền mặt đường Km 15 + 000 đến Km 18 + 000

Lê Hoàng Ngọc Ánh Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

653 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu mở rộng tuyến tránh 

Quốc lộ 1A đoạn Thành phố Phan Rang, Tháp 

Chàm – Ninh Thuận.

Lê Thị Hà  ThS. Nguyễn Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

654 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu số 11B xây dựng hệ 

thống thoát nước tổng mặt bằng thuộc dự án đầu tư 

xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK 600.000 

tấn/năm - Tỉnh Long An

Trần Văn Thành ThS. Nguyễn Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

655 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu gói thầu: Nâng cấp đường cầu 

Đình Long Phước – Q.9. TP HCM.
Phan Thị Việt Hiền ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

656 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu: Xây dựng đường số 

04,07 khu TT Hành Chính Huyện Hồng Dân - Bạc 

Liêu.

Đoàn Cẩm Linh ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

657 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu trong xây lắp: Công trình xây 

dựng đường ôtô đến Thị Trấn Xã Định Bình - Gói 

thầu số 05 xây dựng nền và mặt đường đoạn từ 

Km0+00 - Km0+600 Xã Định Bình TP Cà Mau 

Tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Thanh Tuyền Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

658 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu trong xây lắp: Công trình xây 

dựng đường ôtô đến TT Xã Tân Duyệt - Huyện 

Đầm Dơi - Gói thầu xây dựng mặt đường.

Đoàn Tấn Nhường Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)
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659 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình sửa chữa lớn đường 

Nguyễn Xưởng (đoạn từ ngã ba Long Thuận đến 

giao lộ đường Nguyễn Văn Tăng).

Trần Ngọc Thâm ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

660 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu: Công trình cải tạo tuyến ống 

cấp 2 đường 3/2 ( Cao Thắng - Sư Vạn Hạnh).

Nguyễn Thị Phương 

Hồng 
Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

661 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình đường giao thông 

nối từ ven bờ sông Sêrêpôk đến đường Thôn 4 Xã 

Tâm Thắng - Huyện cư Jút; Địa điểm xây dựng 

Huyện cư Jút Tỉnh Đắk Nông.

Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
 ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - ĐL) (2010)

662 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình đường giao thông 

Quảng Phú đi xã EA M-NANG - Huyện Cư M-

GAN

Thái Doãn Hải ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - ĐL) (2010)

663 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu: Công trình đường ôtô đến trung 

tâm Xã Trần Hợi - Huyện Trần Văn Thời 
Phạm Hồng Lượng ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04CM) (2010)

664 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình đường từ KM 699 + 

300 QL 14 đến ngã ba hồ EA NHÁi, xã Cuôn 

Đăng, Huyện Cư M-GAR, Tỉnh Đắc Lắc

Đặng Thị Lễ ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - ĐL) (2010)

665 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình đường từ QL55 vào 

thôn 4- xã Lộc Thành (đoạn 1) thuộc dự án (đoạn 

1) - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Trần Văn Tiến ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

666 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình gói thầu số 19 - DA 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính & 

CTCC cửa ngõ Đông Bắc TP. Cà Mau (khu A).

Trần Hồng Nghị ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

667 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình gói thầu số 4 đoạn 

Km20+000 - Km22+000 đoạn tránh ngập thuỷ điện 

Đồng Nai.

Châu Thị Tú Thảo ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05ĐL) (2010)

668 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình gói thầu số 7 

Km349+000- Km354+000 thuộc dự án nâng cấp 

qúc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai.

ĐInh Thị Vân  ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04T) (2010)
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669 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: công trình nâng cấp ĐT.942 

(Đoạn Cựu Hội - Hội An) - Huyện Chợ Mới - Tỉnh 

An Giang - Hạng mục xây dựng cầu Cựu Hội - 

ĐT.942

Trần Hán Tuấn Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX0T) (2010)

670 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình sửa chữa đảm bảo 

giao thông cầu Đồng Nai km 1873+275 - QL 1A - 

Tỉnh Đồng Nai.

Phạm Văn Đắc ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

671 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu: Công trình xây dựng bổ sung 

đường ĐT 830 nối dài vào tuyến N2 Tỉnh Long An

Nguyễn Thị Mai 

Xuân 
ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

672 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình xây dựng đường 

GTNT tuyến Phường 8 - Lương Thế Trân 2 - TP 

Cà Mau.

Trần Tấn Lực ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

673 Đại học

Lập hồ sơ đự thầu: công trình xây dựng đường ôtô 

đến trung tâm xã Hàng Vịnh - Gói thầu số 5 xây 

dựng nền mặt đường.

Vũ Tố Quyên ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

674 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu: Công trình xây dựng đường ôtô 

đến trung tâm Xã Lâm hải - Huyện Năm Căn.
Văn Thị Mỹ Miền ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-CM) (2010)

675 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình xây dựng nền mặt 

đường đến trung tâm xã Phong Điền - Huyện Trần 

Văn Thời - Tỉnh Cà Mau.

Vũ Khắc Thọ Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

676 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Gói thầu nâng cấp tuyến đường 

Thới Bình - Biển Bạch - Huyện Thới Bình - Tỉnh 

Cà Mau.

Lê Văn Nguyên ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

677 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu: Gói thầu xây dựng đường Đinh 

Tiên Hoàng P9 - TP Cà Mau 
Trương Văn Tâm ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

678 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Xây dựng cầu đường giao thông 

nội bộ và hệ thống thoát nước - khu tái định cư An 

Thới Nhật II - TP.Cần Thơ.

Nghiêm Văn Kiên Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

679 Đại học
Lập hướng dẫn sử dụng bộ điều tốc thũy lực 

Woodward UC - 40 
Phạm Văn Thắng TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận Máy tàu biển (2010)
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680 Đại học
Lập hướng dẫn sử dụng bộ điều tốc Woodward UG 

- 8PL
Trần Duy Thanh TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận Máy tàu thủy (2010)

681 Đại học
Lập kế hoạch bảo đảm hàng hải tuyến luồng Sài 

Gòn -Vũng Tàu.
Nguyễn Trọng Thành ThS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

682 Đại học
Lập kế hoạch chất lượng cho công trình xây dựng 

dường giao thông khu đô thị mới Phước An.
Trần Thị Thảo Uyên Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

683 Đại học
Lập kế hoạch chuyến đi cho tuyến hành trình 

Singapore - Port Kelang - Chittacong 
Nguyễn Trọng Phúc Chung Nghĩa

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

684 Đại học
Lập kế hoạch giải phóng tàu Victoria Pride tại cảng 

nhà rồng Khánh Hội.
Nguyễn Huy Hùng Trần Anh Dũng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

685 Đại học
Lập kế hoạch giải phóng tàu Visico Promote và tàu 

Ocean Star tại cảng nhà rồng Khánh Hội.
Trần Nhật Tân Trần Anh Dũng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

686 Đại học
Lập kế hoạch giải phóng tàu Xin Haung tại cảng 

Nhà Rồng - Khánh Hội
Chu Văn Tuệ ThS. Trần Anh Dũng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TB) (2010)

687 Đại học

Lập kế hoạch và tổ chức vận chuyển hàng hóa cho 

đội tàu hàng rời công ty Falcon trong tháng 10 năm 

2010

Nguyễn Ngọc Quân TS. Nguyễn Văn Hinh
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06B) (2010)

688 Đại học

Lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa ra các giàn 

khoan cho đội tàu - của xí nghiệp vận tải biển và 

công tác lặn tháng 10 năm 2010 

Trần Võ Ngọc Dao Trần Anh Dũng
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06A) (2010)

689 Đại học

Lập tổng mức đầu tư và phân tích hiệu quả tài 

chính dự án xây dựng khu chung cư thương mại 

dịch vụ Nguyễn Khoái.

Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

690 Đại học

Lập tuyến đường thời tiết Hải Phòng - Sài Gòn 

trong điều kiện gió mùa Đông Bắc đối với tàu nhỏ 

hơn 3000DWT

Đoàn Tiến Vũ Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

691 Đại học

Lập và quản lý chi phí dự án xây dựng công trình: 

Bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn 

huyện Hốc Môn. Hạng mục: Tuyến Thới Tứ - 

Trung Đông.

Trương Thị Thủy Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)
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692 Đại học
Lập và quản lý giá công trình cầu Sooc 5. Địa 

điểm: Minh Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương.
Trương Văn Tâm ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

693 Đại học

Lựa chọn phương án đầu tư trang thiết bị máy móc 

chính phục vụ thi công cho công ty cổ phần cơ khí 

xây dựng công trình 623. 

Hoàng Thị Tuyết ThS. Nguyễn Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

694 Đại học
Lựa chon phương án xây dựng cầu Rạch Chiếc trên 

xa lộ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
Lê Thị Hương KS Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

695 Đại học
Luồng chạy tàu Định An - Cần Thơ và các biện 

pháp dẫn tàu an toàn trong luồng
Nguyễn Hiếu Thảo ThS. Đặng Thanh Nam

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

696 Đại học
Một số biện pháp hoàn thiện công tác giải phóng 

tàu Container tại cảng bến nghé
Đỗ Kim Ngân ThS. Đặng Thị Bích Hoài

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

697 Đại học

Một số biện pháp nâng cao khả năng thắng thầu 

xây lắp tại công ty cấp thoát nước và CTĐT Cà 

Mau.

Lê Minh Châu ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX0-CM) (2010)

698 Đại học

Một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động nhập 

khẩu ủy thác tại Công ty TNHH TM và DV Yên 

Việt.

Nguyễn Văn Hường ThS. Đặng Thị Bích Hoài
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07HC) (2010)

699 Đại học
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh 

doanh tại xí nghiệp liên hiệp Ba Son.
Bùi Minh Thoại ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

700 Đại học

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng 

Lương Tài

Võ Lợi Khắc Huy ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)

701 Đại học
Nâng cao khả năng cạnh tranh đấu thầu công ty cổ 

phần xây dựng số 5.
Nguyễn Văn Lý Đô ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

702 Đại học Nghiên cứu bài toán Logistics 
Lê Thị Phương Hoa 

Nguyễn Văn Hoàn 
ThS. Nguyễn Văn Diêu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

703 Đại học

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động quản lý và khai thác Container của 

công ty cổ phần Gemadept

Nguyễn Ngọc Quí TS. Hồ Thị Thu Hòa
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)

704 Đại học

Nghiên cứu nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất 

nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần đại 

lý vận tải SAFI năm 2008

Ngyuễn Thị Tuyết 

Mai 
ThS. Nguyễn Thúy Hà

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)
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705 Đại học

Nghiên cứu nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất 

nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Việt Nam 

Logistics.

Nguyễn Thái Phương 

Anh 
ThS. Nguyễn Thuý Hà

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

706 Đại học Nghiên cứu và triển khai hệ thống E-LEARNING Huỳnh Khánh Hòa ThS. Lê Quốc Tuấn
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

707 Đại học Nhiễu và phương pháp triệt nhiễu trong GSM Ngô Ngọc Thùy Dung ThS. Phan Thanh Minh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 05) (2010)

708 Đại học
Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư 

tư vấn xây dựng giao thông phía Nam 
Mai Thị Hà ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

709 Đại học
Phân tích báo cáo tài chính năm 2009 của doanh 

nghiệp tư nhân Thọ Thông

Nguyễn Thị Mộng 

Thường 
ThS. Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06ĐT) (2010)

710 Đại học
Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án 

nâng cấp mở rộng cầu Kinh Thanh Đa.
Phùng Văn Sơn ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)

711 Đại học
Phân tích dự án đầu tư xây dựng Chợ Thủy Sản Cà 

Mau.
Trần Tú Loan ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-CM) (2010)

712 Đại học
Phân tích hiệu quả dự án đầu tư dường vào khu 

công nghiệp Phú Hữu.
Trần Vũ Lễ ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

713 Đại học

Phân tích hiệu quả dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng 

Quốc lộ 14 - Đoạn từ Thị xã Đồng Xoài đến trung 

tâm hành chính huyện Chơn Thành 

Nguyễn Thị Cẩm 

Hồng 
ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

714 Đại học

Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng khu 

chung cư thương mại phường Trường Thạnh – Q.9 

– TP.HCM.

Lê Phương Thảo Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)

715 Đại học
Phân tích hiệu quả dự án thủy điện EA D Răng 2 - 

Huyện EA H Leo, Tỉnh Đắk Lắk 
Lưu Văn Dương ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05ĐL) (2010)

716 Đại học

Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời 

tại công ty cấp thoát nước & công trình đô thị Cà 

Mau sáu tháng đầu năm 2009

Trương Vũ Linh ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

717 Đại học

Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời 

tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Duyên Hải năm 

2009

Huỳnh Minh Khen ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)
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718 Đại học
Phân tích hiệu quả kinh tế dự án đầu tư nhà máy 

chế biến Chitin.
Đoàn Hà Xuyên ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05- CM) (2010)

719 Đại học

Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính dự án đầu tư 

thiết bị thi công bê tông tại công ty cổ phần sông 

Đà – Đất Vàng.

Trần Xuân Trường ThS. Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06) (2010)

720 Đại học

Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư xây 

dựng đường liên huyện Buôn Đôn - Cư M Gar - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Phạm Thị Ái Vân ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05ĐL) (2010)

721 Đại học

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 

cổ phần xây lắp và dịch vụ Bưu Điện Cà Mau năm 

2009 

Nguyễn Trọng Thắng 

Lợi 
ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

722 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính của dự án: Công trình 

xây dựng khu dân cư vành đai 2 - bờ hồ Phường 9 

(giai đoạn II); Địa điểm đường vành đai 2 Phường 

9 - Thành Phố Cà Mau.

Phạm Công Bằng ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - CM) (2010)

723 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án cao ốc văn 

phòng COTEC Tower.
Nguyễn Hữu Quỳnh ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

724 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư kho dự 

trữ - Chợ trung tâm nông sản Thanh Bình - Tỉnh 

Đồng Tháp

Tô Thị Bích Huệ ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KXDT06) (2010)

725 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu cao 

ốc HÒA Bình số 346 bến Vân Đồn Q.4, TP.Hồ Chí 

Minh 

Mai Thị Luyến KS. Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

726 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu 

chung cư 50 Lê Hồng Phong – TP. Nha Trang – 

Khánh Hòa. 

Nguyễn Thị Kim 

Chung 
ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

727 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu dân 

cư đường Lý Văn Lâm - Phường 1 - Thành Phố Cà 

Mau

Đoàn Thị Tiểu Ny ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - CM) (2010)
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728 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu phức 

hợp căn hộ - Thương mại - Văn phòng - Quận 4 - 

TP.HCM

Trần Thị Vũ Huyền ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

729 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư kinh 

doanh đất có hạ tầng kỹ thuật - khu đô thị Bạch 

Đằng - Xã Lý Lâm - Thành Phố Cà Mau.

Cao Minh Tinh ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - CM) (2010)

730 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư nhà máy 

Bia Sài Gòn - Bac Liêu.
Nguyễn Quốc Phil ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - CM) (2010)

731 Đại học
Phân tích hiẹu quả tài chính dự án đầu tư nhà máy 

chế biến thức ăn thuỷ sản Ngọc Ánh.
Nguyễn Trí Thức ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05- CM) (2010)

732 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư trạm 

dừng chân Mỹ An - Huyện Tháp Mười - Tỉnh Đồng 

Tháp

Huỳnh Mộng Kiều ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KXDT06) (2010)

733 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

“Trung tâm thương mại – căn hộ Phạm Hùng” Q.8 

– TP. HCM.

Phạm Hữu Lộc ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

734 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

công trình SABECO Tower số 2-4-6 Hai Bà Trưng, 

P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Lê Thị Bích Ti Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

735 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

khai thác tầng ngầm làm bãi đỗ xe và dịch vụ công 

cộng tại công viên Lê Văn Tám, Q1, TP Hồ Chí 

Minh

Võ Công Minh ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

736 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

khu chung cư Mỹ Phát - P. Linh Tây - Q.Thủ Đức
Bùi Thị Ước  ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

737 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

nhà máy chế biến Thuỷ Sản Trường Phú
Dương Ngọc Lam ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

738 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở sinh viên Ánh Tuyết
Dương Thị Nhã Uyên ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)
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739 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư: Công 

trình siêu thị và cao ốc văn phòng thuộc tổ hợp 

thương mại Cửu Long - Địa điểnm đường Trần 

Hưng Đạo Phường 5 Thành Phố Cà Mau.

Ngô Hoàng Khang ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - CM) (2010)

740 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án khu án khu 

chung cư Trường Thọ - Q. Thủ Đức – TP. HCM 
Hồ Ngọc Luyến ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

741 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án khu chung cư đô 

thị Thương Maị Hoàng Tâm - Địa điểm xây dựng 

Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau.

Nguyễn Quốc Phú ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

742 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án xây dựng khu 

dân cư Nguyễn Trãi - Phường 9 Thnành Phố Cà 

Mau.

Trần Đăng Khoa ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-CM) (2010)

743 Đại học

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 

cổ phần đầu tư và phát triển nhà Cotec 

(COTECLAND) năm 2009

Nguyễn Lê Thùy 

Trang 
ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07HC) (2010)

744 Đại học

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 

cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương thành phố 

Hồ Chí Minh

Nguyễn Đình Vinh TS. Lê Phúc Hòa
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)

745 Đại học
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
Trần Đức Nguyên ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)

746 Đại học

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

công ty TNHH Vĩnh Thành Công 9 tháng đầu năm 

2009.

Trần Tuấn Phong TS. Phạm Thị Thanh Nga
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

747 Đại học
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần cảng Bình Dương năm 2009
Phạm Thị Huệ TS. Lê Phúc Hòa

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TB) (2010)

748 Đại học

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ 

Tân Cảng năm 2009

Nguyễn Huy Bình ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07HC) (2010)

749 Đại học

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần vận tải và cho thuê tàu biển 

Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010

Nguyễn Thị Khánh 

Vân 
ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)
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750 Đại học
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần xây dựng Hằng An năm 2008.
Trần Thị Thuỷ ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

751 Đại học

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội 

năm 2009

Nguyễn Thị An ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
Khóa luận kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06A) (2010)

752 Đại học
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của tổng công ty cổ phần may Nhà Bè năm 2009
Nguyễn Thu Hương ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06A) (2010)

753 Đại học
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

dịch vụ tại công ty cảng dịch vụ dầu khí năm 2009
Ngô Thị Thảo ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)

754 Đại học

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại 

công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân 

Cảng 6 tháng đầu năm 2010

Đỗ Thị Lan Phương TS. Hồ Thị Thu Hòa
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06B) (2010)

755 Đại học
Phân tích kết quả khai thác đội tàu biển chuyên chở 

Container của công ty Gemadept 9 tháng đầu 2010
Nguyễn Nhật Minh TS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải ( Chính 

quy - KT06A) (2010)

756 Đại học
Phân tích kết quả sản suất kinh doanh công ty cổ 

phần vận tải 1 Traco 6 tháng đầu năm 2009.
Hoàng Văn Đồng ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

757 Đại học

Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 

TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Sài Gòn năm 

2009

Nguyễn Thị Tuyết ThS. Nguyễn Thị Len
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TA) (2010)

758 Đại học
Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 

của cảng Tân Thuận Đông
Trần Văn Quang ThS. Nguyễn Hải Bình

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TB) (2010)

759 Đại học
Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty 

TNHH xây dựng Thiên Phát năm 2009
Nguyễn Tấn Nghìn ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

760 Đại học
Phân tích tài chính công ty cổ phần đầu tư phát 

triển xây dựng Dic số 2.
Hoàng Thị Tố Uyên ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-VT) (2010)

761 Đại học
Phân tích tài chính công ty cổ phần xây dựng Quế 

Thành
Nguyễn Thu Hà ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

Page 175



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

762 Đại học

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2009 công ty TNHH thương mại và sản xuất 

Tân Hoàng Mỹ

Nguyễn Quốc Tâm ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TB) (2010)

763 Đại học

Phân tích tình hình nhập khẩu giai đoạn 2006-2008 

và những giải pháp nâng cao hiệu quả kim ngạch 

nhập khẩu tại công ty CP điện máy TP.HCM.

Lê Thị Chen ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

764 Đại học

Phân tích tình hình quản lý và sử dụng cốn lưu 

động tại công ty cổ phần Lâm sản và xuất nhập 

khẩu tổng hợp Bình Dương.

Trần Thị Nhung ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)

765 Đại học

Phân tích tình hình sản lượng của tổng công tycổ 

phần đường sông miền Nam năm 2009 

(SOWATCO)

Vũ Trường Tôn Hiển ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07B2) (2010)

766 Đại học
Phân tích tình hình sản lượng gom hàng của công 

ty TNHH MSC Việt Nam 9 tháng đầu năm 2009
Trần Thu Hường ThS. Nguyễn Thị Cẩm Huyền

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

767 Đại học
Phân tích tình hình sản lượng năm 2009 của công 

ty xếp dỡ Tân Thuận.
Nguyễn Thị Hường ThS. Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07HC) (2010)

768 Đại học
Phân tích tình hình sản lượng tại công ty TNHH 

“K”LINE Việt Nam.
Lâm Bình Huy ThS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07B2) (2010)

769 Đại học
Phân tích tình hình sản lượng thông qua cảng Tân 

Cảng - Cát Lái từ năm 2005 - 2009
Bùi Thị Thùy Dương ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TA) (2010)

770 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cấp thoát nước 

và công trình đô thị Cà Mau năm 2009.
Nguyễn Khắc Luân Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - CM) (2010)

771 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần bê 

tông 620 Châu Thới năm 2009.
Mai Thị Phương ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

772 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư 

- kinh doanh nhà (Intresco) năm 2009
Ngô Đức Thắng ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06B) (2010)

773 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư 

hạ tầng kỹ thuật TP. HCM.
Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

774 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần 

Hoàng Anh Gia Lai năm 2009.
Trần Thị Mỹ Hà ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)
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775 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần kho 

vận miền Nam (Sotrans) năm 2009
Nguyễn Thị Thu Quế ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TB) (2010)

776 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần kỹ 

thuật và thương mại HTG năm 2009
Nguyễn Hoàn Mỹ ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06A) (2010)

777 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần thủy 

lợi Đồng Tháp 2009
Trần Bình Quí ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06ĐT) (2010)

778 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng Toàn Thắng năm 2009
Trần Ngọc Ẩn ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06ĐT) (2010)

779 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng điện VNECO.8. 9 tháng đầu năm 2009.
Nguyễn Thế Ngọc ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - ĐL) (2010)

780 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng số 15 – Vinaconex 15, năm 2009
Phan Anh Sơn ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

781 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng số 5

Nguyễn Thị Thùy 

Dung 
ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)

782 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty CP xây dựng 

Hồng Đạt năm 2009.
Đặng Hoàng Kỳ ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05- ĐL) (2010)

783 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH một 

thành viên cảng Sài Gòn năm 2009
Hồ Nữ Phương Trinh ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06B) (2010)

784 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Thành Long năm 2009
Trương Kim Phụng ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

785 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty vận tải Biển 

Đông
Nguyễn Thế Lợi ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TB) (2010)

786 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

đầu tư - kinh doanh nhà năm 2008.
Lâm Đình Thiện ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

787 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng Cà Mau 
Đặng Minh Tân Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

788 Đại học

Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình 

Dương.

Lê Đăng Trì ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)

789 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

thương mại dầu khí năm 2009
Ngô Văn Quyên ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TA) (2010)
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790 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty vận tải 

biển Đông năm 2009.
Đào Thị Huyền ThS. Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07HC) (2010)

791 Đại học

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đại 

lý giao nhận vận tải và xếp dỡ Tân Cảng 6 tháng 

đầu năm 2010

Nguyễn Thị Thương ThS. Nguyễn Hải Bình
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06B) (2010)

792 Đại học
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần 

dịch vụ và đại lý Tân Cảng số một
Huỳnh Lê Diễm Thi ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06B) (2010)

793 Đại học
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần 

thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam năm 2008. 

Trần Đào Thanh 

Hồng 
TS. Phạm Thị Nga

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TB) (2010)

794 Đại học
Phân tích tình hình tài chính tại xí nghiệp X30 năm 

2009
Phạm Thanh Vân ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06T) (2010)

795 Đại học
Phân tích tình hình tài chính tổng công ty khí Việt 

Nam (PVGAS)
Trần Ngọc Tình ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TB) (2010)

796 Đại học

Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng của 

xí nghiệp kho bãi Tân Cảng (công ty Tân Cảng Sài 

Gòn) 9 tháng đầu năm 2009.

Ninh Thị Ánh ThS. Nguyễn Văn Khoảng
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

797 Đại học

Phân tích tình hình thực hiện sản lượng 6 tháng đầu 

năm 2009 và một số giải pháp nhằm nâng cao sản 

lượng của đội tàu công ty cổ phần vận tải dầu khí 

Việt Nam.

Lê Thị Kim Lang ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

798 Đại học

Phân tích tình hình thực hiện sản lượng container 

năm 2009 của công ty Tân Cảng Sài Gòn -Cảng 

Cát Lái

Bùi Thị Thu Huyền ThS. Nguyễn Văn Khoảng
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

799 Đại học
Phân tích tình hình thực hiện sản lượng của công ty 

xếp dỡ Tân Thuận năm 2010
Lê Hồng Bình TS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06TA) (2010)

800 Đại học
Phân tích tình hình thực hiện sản lượng thông qua 6 

tháng đầu năm 2009 của cảng Sài Gòn
Hồ Thị Hằng ThS Nguyễn Thị Hải Bình

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

801 Đại học

Phân tích tình hình thực hiện sản lượng thông qua 9 

tháng đầu năm 2009 của cảng Nhà Rồng - Khánh 

Hội.

Phạm Thị Thuý Lịch Nguyễn Thị Cẩm Huyền
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)
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802 Đại học

Phân tích tình hình thực hiện sản lượng tiêu thụ của 

công ty Gia Công và Dịch vụ thép Sài Gòn (SGC) 

năm 2009.

Lê Thị Mai TS. Hồ Thị Thu Hòa
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT07HC) (2010)

803 Đại học
Phân tích tình hình thực hiện tiền lương tại công ty 

TNHH kỹ thuật tiêu điểm 9 tháng đầu năm 2010

Nguyễn Thị Khánh 

Linh 
TS. Phạm Thị Nga

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT06A) (2010)

804 Đại học

Phân tích tình hình xếp dỡ giao nhận và quản lý 

Container tại bãi rỗng của công ty xếp dỡ Nhà 

Rồng - Khánh Hội năm 2008. 

Nguyễn Thị Mai Anh TS. Lê Phúc Hoà
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

805 Đại học

Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án 

đầu tư xây dựng đường Cư HLan đi cửa khẩu Đắk 

Ruê (km0+km40+71,59), tỉnh Đắk Lắk

Trần Thị Hằng ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05ĐT) (2010)

806 Đại học

Phát triển mạng lưới cấp nước các hẻm đường Lê 

Hoàng Thái - Phường 17 - Q. Gò Vấp - Tp. Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

807 Đại học Quản lý bến xe khách chất lượng cao thành công
Nguyễn Minh Tuấn 

Nguyễn Quốc Vũ 
ThS. Nguyễn Văn Diêu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

808 Đại học

Quy trình giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu và 

một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ giao 

nhận tại công ty TNHH GNVC & TVDH Thế Kỷ.

Dương Huệ Phụng TS. Lê Phúc Hoà
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT04TB) (2010)

809 Đại học

Quy trình xử lý chất thải và đánh giá kết quả hoạt 

động kinh doanh xử lý chất thải cảu công ty cổ 

phần môi trường Việt – Úc năm 2009.

Nguyễn Thị Phương 

Mai 
TS. Phạm Thị Nga

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT07B2) (2010)

810 Đại học

Thẩm định dự án đầu tư nhà máy luyện phối thép 

Pomina khu công nghiệp Phú Mỹ 1 - Bà Rịa Vũng 

Tàu

Nguyễn Vũ Thùy ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

811 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự án thi công: 

Công trình xây dựng đường nhựa - đoạn kênh đứng 

- cầu 1200m.

Trần Tùng Duy ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

812 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán công trình 

cầu Tạng Khiếc, huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên 

Quang.

Trần Trung Hiếu ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)
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813 Đại học
Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán công trình 

cầu Thạnh Hội, Huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Bùi Ngọc Hiếu ThS. Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)

814 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán công trình: 

Đường Hồ Chí Minh (Đoạn Chơn Thành – Đức 

Hòa). Địa điểm: Huyện Bến Cát – Tỉnh Bình 

Dương.

Lê Bảo Huy Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

815 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

công trình cầu Rạch Chiếc. Địa điểm: Q.2 – Q.9, 

TP HCM.

Hồ Văn Ngọc ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

816 Đại học
Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

công trình đoạn đường nối Bình Thuận-chợ Đệm
Nguyễn Tiến Đức ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)

817 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

công trình: cải tạo, mở rộng sân đổ ô tô cảng hàng 

không Cà Mau

Nguyễn Văn Nguyện Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

818 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

công trình: sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Thị 

Thập (Đoạn từ Lê Văn Lương đến cống Bến Sao) 

Quận 7 – TP HCM.

Phan Ngọc Vinh ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

819 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

công trình: Xây dựng Cầu Đội Thơ - dự án cải tạo 

và nâng cấp QL80, đoạn Mỹ Thuận - Vàm Cống

Sái Văn Hưng ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

820 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

công trình: Xây dựng mới cầu Phú Bình, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

821 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

đường ĐT 841 Huyện Hồng Ngự - Tỉnh Đồng 

Tháp

Nguyễn Trường 

Giang 
ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06ĐT) (2010)
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822 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công và 

ứng dụng phần mềm Microsoft Project 2003 – Lập 

kế hoạch tác nghiệp thi công công trình: Xây dựng 

cầu số 1 – cầu Rạch Bà – TP. Vũng Tàu.

Nguyễn Văn Me ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

823 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

xây dựng công trình giao thông công trình: Cầu 

kênh Phước Hòa – Dầu Tiếng. Địa điểm: Huyện 

Bến Cát – tỉnh Bình Dương.

Trần Huynh  ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06B) (2010)

824 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công. 

Công trình đường số 06 khu đô thị cửa ngõ Đông 

Bắc - Thành Phố Cà Mau

Nguyễn Văn Hảo ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

825 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công. 

Công trình khu dân cư khóm 1, Thị Trấn Đầm Dơi - 

Hạng mục hệ thống giao thông

Nguyễn Trung Hiếu ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

826 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công: 

Công trình xây dựng đường ôtô đến trung tâm Xã 

Trần Hợi đoạn từ Km0-00 đến Km5-00 

Lê Hoàng Lập Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

827 Đại học
Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch giá thành 

công trình: Xây dựng mới đường số 13
Lý Tấn Hưng ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

828 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình hầm chui trên đường Nguyễn 

Hữu Cảnh. Hạng mục: Phần hầm kín.

Trịnh Văn Tuấn ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06B) (2010)

829 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp: Công trình khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 - 

Hạng mục đường giao thông N4 - Huyện Nhơn 

Trạch - Tỉnh Đồng Nai.

Phạm Thị Hải Yến ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)

830 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp: Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

hành chính và công cộng cửa ngõ Đông Bắc TP. Cà 

Mau - Tỉnh Cà Mau

Trần Vĩnh Lễ ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)
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831 Đại học
Thiết kế tuyến cáp quang theo quỹ công suất và 

thời gian lên
Bùi Đình Lương ThS. Phan Thanh Minh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 05) (2010)

832 Đại học

Thực trạng công tác vận tải hàng không và các giải 

pháp phát triển dịch vụ vận tải hàng không tại công 

ty cổ phần vận tải ngoại thương (VINAFREIGHT). 

Đinh Thế Tiến TS. Lê Phúc Hòa
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT07HC) (2010)

833 Đại học
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Marketing trong 

vận tải Container tại công ty cổ phần Gemadept
Hồ Thị Lê  ThS. Nguyễn Thúy Hà

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06A) (2010)

834 Đại học
Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác 

tiền lương tại xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.
Nguyễn Ngọc Sơn ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2010)

835 Đại học Tìm hiểu công nghệ FLEX và ứng dụng minh họa 
Bùi Thị Phương 

Thanh 
ThS. Trần Đức Doanh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

836 Đại học
Tìm hiểu công nghệ SHAREPOINT và xây dựng 

ứng dụng

Trần Văn An Lương 

Thị Mai Nhân 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

837 Đại học
Tìm hiểu công tác tổ chức tiền lương tại cảng Nhà 

Rồng - Khánh Hội.
Đặng Văn Tương TS. Phạm Thị Nga

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

838 Đại học
Tìm hiểu công tác tổ chức tiền lương tại Tân Cảng 

Tân Thuận.
Trần Văn Quý ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

839 Đại học
Tìm hiểu công tác trả lương tại tổng công ty cổ 

phần vận tải dầu khí (PV Trans)
Trần Thị Thùy Linh ThS. Nguyễn Hải Bình

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06A) (2010)

840 Đại học

Tìm hiểu đặc điểm kết cấu hệ động lực tàu S006, đi 

sâu phân tích hệ thống nhiên liệu, lập quy trình 

khai thác hệ thống nhiên liệu

Nguyễn Thạch 

Nguyên 
Trương Thanh Dũng Khóa luận Máy tàu thủy (2010)

841 Đại học
Tìm hiểu đặc điểm kết cấu và lập quy trình khai 

thác hệ thống lạnh hầm hàng tàu New - Prosperity
Mai Thanh Đẹp ThS. Trần Hồng Thanh Khóa luận Máy tàu thủy (2010)

842 Đại học Tìm hiểu DB2 EXPRESS - C xây dựng ứng dụng
Nguyễn Thanh Hoàng 

Nguyễn Ngọc Sang 
ThS. Nguyễn Văn Diêu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

843 Đại học
Tìm hiểu dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa 

Bạch Tuyết Bình Phước.
Hoàng Nữ Thu Thuý Trần Anh Dũng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TB) (2010)
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844 Đại học

Tìm hiểu hoạt động của bộ cân bằng tải bằng khí 

nén lắp đặt trên bộ điều tốc PGA của hãng Wood 

Ward

Nguyễn Anh Tuấn ThS. Phan Cao An Trường Khóa luận Máy tàu thủy (2010)

845 Đại học

Tìm hiểu nghiệp vụ đại lý tàu biển tại công ty 

TNHH thương mại dịch vụ và đại lý hàng hải Đại 

Lộc.

Ngô Tấn Lộc TS. Lê Phúc Hòa
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT07B2) (2010)

846 Đại học

Tìm hiểu nghiệp vụ đại lý tàu khí hoá lỏng và đánh 

giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 

2009.

Bùi Xuân Việt Anh TS. Phạm Thị Nga
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

847 Đại học
Tìm hiểu ngôn ngữ HTML5 và xây dựng ứng dụng 

minh họa

Trần Trọng Tài 

Nguyễn Văn Anh Vũ
ThS. Trần Đức Doanh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

848 Đại học

Tìm hiểu phân tích hiệ quả dự án đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Hưng Long 

Phước - Dây Chuyền II.

Phạm Thị Tuyển ThS. Nguyễn Thị Len
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2010)

849 Đại học
Tìm hiểu phương pháp nhận dạng bài toán nhận 

dạng mặt người 

Huỳnh Ngọc Bang Lê 

Thị Trang 
ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

850 Đại học
Tìm hiểu quy trình tiếp nhận và giải phóng tàu 

Container tại cảng Tân Cảng – Cát Lái. 
Phạm Thanh Sơn ThS. Trần Anh Dũng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT07B2) (2010)

851 Đại học
Tìm hiểu và đánh giá tình hình triển khai dự án đầu 

tư xây dựng Cảng sông Phú Định
Tạ Văn Tân ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT07B2) (2010)

852 Đại học
Tìm hiểu và triển khai phân hệ PURCHASING 

trong ORACLE - EBS

Nguyễn Thanh Tài 

Nguyễn Hữu Phú 

Thiện 

ThS. Nguyễn Văn Diêu
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

853 Đại học

Tình hình chỉ tiêu sản lượng hàng hóa thông qua 9 

tháng năm 2010 và định hướng phát triển khai thác 

hàng Container ở cảng Đồng Nai 

Phạm Thị Lành ThS. Tô Thị Hằng
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT06A) (2010)

854 Đại học

Tổ chức thi công và lập dự toán công trình cải tạo 

nâng cấp tỉnh lộ 280, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh.

Nguyễn Đình Thành ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX06A) (2010)

855 Đại học

Tổ chức thi công và lập dự toán thi công công trình 

đường bờ Tây kênh Phú Đức (Huyện Tân Hồng - 

Tỉnh Đồng Tháp) 

Huỳnh Thanh Nhàn KS. Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06ĐT) (2010)
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856 Đại học

Tổ chức thi công và lập dự toán thi công công trình 

đường Tân Long - Xã Tân Phú - Huyện Châu 

Thành - Tỉnh Đồng Tháp

Võ Văn Thân  KS. Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06ĐT) (2010)

857 Đại học

Tổ chức thi công và lập dự toán thi công công 

trình: Xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã 

Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

Hạng mục: Xây dựng nền và mặt đường đoạn 1 (Lý 

trình Km 0 - 00 Km 5-00). Địa điểm: Xã Khánh 

Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

Huỳnh Minh Chương  ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

858 Đại học

Tổ chức thi công và lập dự toán thi công: Công 

trình đường NB1 Mỹ Xuân mở rộng - Xã Mỹ Xuân 

- Huyện Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tạ Ngọc Long ThS. Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức - KX05VT) (2010)

859 Đại học

Tổ chức thi công và lập kế hoạch giá thành: Công 

trình xây dựng công trình kỹ thuật khu Hành Chính 

và công trình công cộng của ngõ Đông Bắc Thành 

Phố Cà Mau - Hạng mục xây dựng nền và mặt 

đường tuyến đường 07 - Địa điểm khu đô thị cửa 

ngõ Đông Bắc Thành Phố Cà Mau

Phan Thanh Tâm ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05CM) (2010)

860 Đại học Tối ưu hóa hệ thống IBS Phạm Văn Du ThS. Trần Thị Bích Ngọc
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 05) (2010)

861 Đại học Tổng đài IP
Nguyễn Mạnh Hà 

Trần Văn Việt 
ThS. Lê Xuân Kỳ

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 05) (2010)

862 Đại học Triển khai bộ luật sắp xếp và cố định hàng Huỳnh Võ Hoàng Trí Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2010)

863 Đại học Triển khai các dịch vụ mạng trên LINUX
Vũ Công Duẩn, 

Nguyễn Anh Tuấn 
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

864 Đại học
Ứng dụng mạng NEURAL trong nhận dạng ký tự 

số viết tay và viết ứng dụng

Nguyễn Phước Sơn 

Trịnh Duy Sâm 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

865 Đại học
Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty TNHH 

Xây dựng Đặng Đinh trong giai đoạn 2010 - 2015
Trần Thị Ngoc Sương ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2010)
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866 Đại học
Xây dựng hệ thống hỗ trợ rút trích thông tin các 

WEBSITE và WEBSITE tổng hợp dữ liệu 

Phan Thanh Huy 

Thạch Tố Phong

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

867 Đại học
Xây dựng hệ thống mạng dùng công nghệ Frame 

Relay
Trần Ngọc Dũng ThS. Lê Anh Uyên Vũ

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 04) (2010)

868 Đại học

Xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển cho 

công ty cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ 

Xuân GD 2010 – 2015.

Bùi Thị Bưởi ThS. Nguyễn Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX06A) (2010)

869 Đại học
Xây dựng WEBSITE giao dịch sách trực tuyến qua 

mạng

Phù Thế Công Phạm 

Thị Hiếu
ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2010)

870 Đại học

Áp dụng lý thuyết tập thô trong bài toán phân loại 

văn bản và xây dựng chương trình phân loại văn 

bản Tiếng Việt

Trần Thị Khánh Linh 

Dương Chí Loan 
ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

871 Đại học Bản đồ thời tiết và công tác dự báo thời tiết trên tàu Võ Minh Trí Nguyễn Mạnh Hùng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2009)

872 Đại học Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm bản lắp ghép
Nguyễn Xuân Khánh 

Duy
Phạm Ngọc Sáng

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

873 Đại học
Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thi công theo công 

nghệ đúc hẫng cân bằng
Lê Quang Đạt Phan Quốc Bảo

Đồ án Xây dựng Cầu đường 

(2009)

874 Đại học Cầu dầm bản lắp ghép dạng cong Lê Văn Võ  Phạm Ngọc Sáng
Đồ án Xây dựng Cầu đường 

(2009)

875 Đại học Cấu tạo một số loại la bàn từ, công tác khử độ lệch Trần Thiện Thành  Chung Nghĩa
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2009)

876 Đại học Cầu vòm ống thép nhồi bê tông Đinh Đức Thuận Phạm Ngọc Sáng
Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

877 Đại học

Chương trình quản lý, khai thác Container Catos và 

các giải pháp mở rộng ứng dụng tại cáng Tân 

Thuận. 

Bùi Khắc Hưng ThS. Nguyễn Văn Khoảng Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT05T) (2009)

878 Đại học
Chuyển mạch định tuyến gán bước sóng trong 

mạng quang WDM 
Võ Trường Giang ThS. Lại Nguyễn Duy

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV04) (2009)

879 Đại học
Công tác phối hợp giả phóng tàu giữa hãng tàu 

Wanhai Việt Nam và công ty Tân Cảng Sài Gòn
Nguyễn Văn Ngoạn ThS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)
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880 Đại học
Công tác tính toán phân chia tổn thất chung trong 

một vụ tai nạn hàng hải 
Bùi Thế Anh  ThS. Nguyễn Đức Học

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2009)

881 Đại học
Dẫn tàu an toàn trên luồng sông Vũng Tàu - TP Hồ 

Chí Minh 
Đỗ Văn Biển TS. Lê Văn Ty

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2009)

882 Đại học
Đánh giá công tác ký kết và thực hiện hợp đồng 

sửa chữa tàu biển Shipmarin năm 2008
Nguyễn Xuân Hiếu ThS. Nguyễn Thúy Hà

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

883 Đại học
Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở 

Sông Cây Khế
Nguyễn Thị Duyên ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-VT) (2009)

884 Đại học
Đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác đội tàu 

Vinalines chi nhánh Hồ Chí Minh
Nguyễn Trung Hiếu ThS. Nguyễn Thúy Hà

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

885 Đại học

Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

công trình "Cao ốc văn phòng HDTC" 36 Bùi Thị 

Xuân - Quận 1 - TP.HCM

Phạm Văn Nam Nguyễn Thị Hạnh Tâm Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05B) (2009)

886 Đại học
Đánh giá hoạt động kho bãi trong chuỗi cung ứng 

dịch vụ của GEMADEPT
Trương Thế Nam Sơn TS. Lê Phúc Hòa

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT04) (2009)

887 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động đội tàu của chi nhánh 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Tp. HCM 9 

tháng đầu năm 2008

Trần Thị Lệ Hoa ThS. Đặng Thị Bích Hoài Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TA) (2009)

888 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty vận tải dầu khí Việt Nam 6 tháng đầu 

năm 2008

Võ Thị Trinh

ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT04TA) (2009)

889 Đại học

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 

cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (Inlaco-

HP) năm 2008

Lê Thu Hương ThS. Đào Thanh Vân Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

890 Đại học
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 

HANJIN Sipping Việt Nam năm 2009

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT07HC) (2009)

891 Đại học

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp 

nhằm mở rộng khai thác các tuyến vận tải biển tại 

công ty cổ phần VITRANSCHAT

Phạm Thị Thu Yên TS. Hồ Thị Thu Hòa Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT04) (2009)

892 Đại học

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí PV Trans 

6 tháng đầu năm 2008

Lương Tiến Phong TSKH. Phan Nhiệm Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT04TA) (2009)
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893 Đại học

Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng năm 2007 và 

một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại 

ngân hàng Sacombank

Nguyễn Thị Ái Ngọc ThS. Vũ Văn Trung Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT04TA) (2009)

894 Đại học

Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng 

thuê tàu định hạn tại công ty cổ phần Gemadept 

năm 2008

Dương Quang Hòa TS. Lê Phúc Hòa Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

895 Đại học

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng của 

đội tàu công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam 6 

tháng đầu năm 2008

Đỗ Văn Khoa TSKH. Phan Nhiệm Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT04TA) (2009)

896 Đại học

Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý - điều hành 

sản xuất tại cảng (TOP-X) của Tân Cảng Cát Lái 

sau một năm thực hiện

Hoàng Hữu Xuân TS. Lê Phúc Hòa Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

897 Đại học Điều khiển công suất trong hệ thống CDMA Trần Ngọc Thái ThS. Lại Nguyễn Duy
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV04) (2009)

898 Đại học

Đường đô thị -Thiết kế kỹ thuật đường quy hoạch 

số 25: Địa điểm Thị Trấn Ngãi Giao - Huyện Châu 

Đức - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngô Văn Luận ThS. Trần Thiện Lưu Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

899 Đại học Hệ thống GPS và thiết bị TR102 Đặng Đình Anh Vũ ThS. Bùi Thị Bích Tuyền
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV04) (2009)

900 Đại học
Hệ thống thông tin IDMA (Interleave Division 

Multiple Access)
Nguyễn Đức Văn ThS. Bùi Thị Bích Tuyền

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV04) (2009)

901 Đại học
Hoạch định chiến lược Maketing sản phẩm: "Bể 

Phốt kiểu mới" của Busadco giai đọan 2010 - 2015
Võ Thị Thanh Thủy ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức - KX05VT) (2009)

902 Đại học

Hoạch định chiến lược Marketing cho tổng công ty 

cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam 

(Vinaconex).

Phạm Thu Hà  ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05A) (2009)

903 Đại học
Hoạch định chiến lược phát triển cho công ty Cổ 

phần Nam Việt 2009 – 2014
Bùi Việt Cường Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)

904 Đại học
Hoàn thiện công tác giao khoán cho các đội tại 

công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623
Đỗ Thị Thu  ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05B) (2009)
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905 Đại học
Hoàn thiện công tác giao khoán đội ở công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng 3 -2.
Trần Hữu Sâm Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05B) (2009)

906 Đại học

Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành và xác định 

kết quả kinh doanh, tại công ty CP ĐT PT xây 

dựng "Dic" số2.

Nguyễn Thị Thuý ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-VT) (2009)

907 Đại học
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp - xác định kết quả kinh doanh
Nguyễn Thị Hiệp Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05VT) (2009)

908 Đại học
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp
Trần Thị Luyên Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)

909 Đại học Khai thác và sử dụng radar JMA 7710 - 7725 Nguyễn Trọng Anh Nguyễn Mạnh Hùng A
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2009)

910 Đại học Lập hồ sơ dự thầu Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-VT) (2009)

911 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu công trình lắp đặt hệ thống thoát 

nước đường Phạm Văn Chiêu, Quận Gò Vấp – TP. 

Hồ Chí Minh 

Phạm Văn Đắc ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)

912 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu công trình: Nâng cấp và mở rộng 

đường Tân Chánh Hiệp 13 Phường Tân Thới Nhất 

– Quận 12 – TP HCM

Đặng Thị Mỹ Hạnh ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)

913 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình cải tạo hệ thống 

thoát nước đường Bình Thới (đoạn từ đường Âu 

Cơ đến đường Minh Phụng, Quận 11 - TP.Hồ Chí 

Minh).

Tạ Thị THu Huyền ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2009)

914 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình láng nhưạ tuyến 

đường từ QL55 đến Láng Dài, Huyện Đất Đỏ Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đỗ Việt Thống ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-VT) (2009)

915 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu: công trình nâng cấp đường Ngô 

Quyền - F10 -TP Vũng tàu
Hoàng Duy Vũ ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-VT) (2009)

916 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu: Công trình nhà ăn Cán Bộ Học 

Viện
Hoàng Văn Tiền ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04 TA) (2009)
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917 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình tuyếnn đường vành 

đai từ TL 52 đến Vạn An Tự, TT Đất Đỏ - Huyện 

Đất Đỏ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đàm Việt Hùng ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-VT) (2009)

918 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu: Công trình xây dựng đường Hồ 

Chí Minh đoạn Trơn Thành - Đức Hòa (Từ 

Km30+00 - Km35+00).

Nguyễn Thị Ngần ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-VT) (2009)

919 Đại học

Lập kế hoạch và tổ chức sử chữa tàu Silver Star tại 

công ty TNHH một thành viên đóng tàu và công 

nghiệp Hàng Hải Sài Gòn.

Nguyễn Quốc Tuấn ThS. Nguyễn Văn Hinh
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

920 Đại học
Mô hình Cooperative Comunication cho DF 

Protocol
Huỳnh Thanh Chinh ThS. Bùi Thị Bích Tuyền

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 04) (2009)

921 Đại học
Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức tiền 

lương tại công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Nguyễn Văn Phương ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

922 Đại học
Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý nhân sự 

tại công ty cổ phần thủy sản số 4 năm 2007.
Hoàng Thị Thu Hằng ThS. Nguyễn Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TB) (2009)

923 Đại học

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

vật tư tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Tân 

Cảng.

Nguyễn Duy Hải ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

924 Đại học

Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động 

Logistics tại công ty FNS – chi nhánh văn phòng 

đại diện tại TP. HCM. 

Huỳnh Vĩnh Đoàn TS. Hồ Thị Thu Hòa
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy – KT04) (2009)

925 Đại học
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động 

Marketing trong xí nghiệp 145
Hoàng Lan Huệ ThS. Nguyễn Thị Cẩm Huyền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05B) (2009)

926 Đại học MPLS và Voice Over MPLS Nguyễn Mạnh Cường Lê Xuân Kỳ
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 04) (2009)

927 Đại học
Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây 

lắp tại công ty cổ phần 565

Nguyễn Thị Minh 

Thu 
ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX05B) (2009)

928 Đại học
Nghiên cứu công nghệ Hibernate 3.0 và xây dựng 

Website quản lý trắc nghiệm trực tuyến

Cát Nghiêm Hiếu 

Tuấn 
 ThS. Lê Văn Quốc Anh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

929 Đại học
Nghiên cứu công nghệ LINQ và viết ứng dụng 

minh họa
Trần Quang Thuật ThS. Lê Văn Quốc Anh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)
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930 Đại học
Nghiên cứu công tác lập kế hoạch giải phóng tàu 

Container tại cảng Khánh Hội - Nhà Rồng.
Nguyễn Văn Báo ThS. Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2009)

931 Đại học
Nghiên cứu giải pháp cộng tác chuyển tiếp thông 

minh trong hệ thống thông tin di động 
Nguyễn Quang Hải ThS. Lê Ngọc Phúc

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 04) (2009)

932 Đại học
Nghiên cứu LBS và các phương pháp xác định vị 

trí máy di động trong LBS
Nguyễn Xuân Thủy Trần Thị Hải Lê

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐT 03) (2009)

933 Đại học

Nghiên cứu thủ tục xuất khẩu hàng sang Mỹ và 

việc áp dụng hệ thống khai báo tự động AMS 

(Automatic Manifest System) tại công ty cổ phần 

vận tải Mặt Trời Sun VN.

Lê Thanh Thảo Vy ThS. Nguyễn Thúy Hà
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT04) (2009)

934 Đại học Nghiên cứu và xây dựng Web Sevice trên .NET 

Nguyễn Thị Thùy 

Trang Nguyễn Minh 

Trí 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

935 Đại học

Phân tích cổ phiếu FPT – niêm yết tại sàn giao dịch 

chứng khoán TP HCM và cổ phiếu MSFT – Giao 

dịch trên thị trường NASDAQ.

Trần Quang Phú TS. Phạm Thị Nga
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT04) (2009)

936 Đại học

Phân tích đặc điểm kết cấu động cơ chính SUZER 

5RLB56 tàu Phương Đông 3 - Quy trình vận hành 

khai thác và một số biện pháp nâng cao công suất 

hiện tại của động cơ

Đặng Tuấn Duy TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2009)

937 Đại học

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

tại côngty TNHH Thành Nam 6 tháng đầu năm 

2009

Nguyễn Ngọc Đàm ThS. Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - VT) (2009)

938 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu dân 

cư Cotec Hưng Phước I.

Nguyễn Thị Thu 

Ngọc 
ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05B) (2009)

939 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

bến phà Tân Châu – Hồng Ngự, Tỉnh An Giang
Đặng Thị Thu Hương Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)

940 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

cao ốc văn phòng cho thuê SAVICO.
Nhâm Thị Thoa Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)

941 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

khu chung cư SUA VIEW
Vũ Hiền Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)

Page 190



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

942 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

khu phức hợp Lê Lợi Plaza 121 Lê Lợi - Quận 1 - 

Thành Phố Hồ Chí Minh.

Huỳnh Thị Yến Thảo ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05B) (2009)

943 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư: Công 

trình khu đô thị mới Tương Bình Hiệp Thủ Dầu 

Một - Tỉnh Bình Dương.

Võ Tấn Nhượng ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05A) (2009)

944 Đại học
Phân tích hiệu qủa tài chính dự án khu dân cư Hạnh 

Phúc - giai đoạn 1.
Nguyễn Thị Huyền ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05A) (2009)

945 Đại học
Phân tích sản lượng thông qua của Cảng Cát Lái – 

Tân Cảng 9 tháng đầu năm 2008 
Phạm Thị Thanh Bích Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TA) (2009)

946 Đại học

Phân tích tình hình sản lượng Container 06 tháng 

đầu năm 2008 của công ty liên doanh phát triển 

tiếp vận số 1.

Mai Thị Nga ThS. Nguyễn Văn Khoảng
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TA) (2009)

947 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư 

xây dựg số 5 - năm 2008.
Lê Thị Thu Hương ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05A) (2009)

948 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây 

dựng An Phúc Gia năm 2007.
Mai Thị Hồng Lành Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX06TA) (2009)

949 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH một 

thành viên Tôn Hoa Sen năm 2008
Lê Thị Loan ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05A) (2009)

950 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh năm 2008.
Nguyễn Duy Chiến ThS. Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05 - VT) (2009)

951 Đại học
Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần 

xây dựng và thương mại quê hương năm 2007.
Mạc Thị Bích Trâm ThS. Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TA) (2009)

952 Đại học
Phân tích tình hình tài chính năm 2008 công ty cổ 

phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.
Nguyễn Văn Sơn ThS. Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

953 Đại học
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đại 

lý giao nhận vận tải & xếp dỡ Tân Cảng năm 2009
Hoàng Thị Kim Yến TS. Phạm Thị Nga

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

954 Đại học

Phân tích tình hình thực hiện sản lượng năm 2007 

tai XN kho bãi Cát Lái thuộc tổng công ty Tân 

Cảng – Sài Gòn.

Vũ Đức Luật TS. Lê Phúc Hòa
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TA) (2009)
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955 Đại học
Phòng chống ô nhiễm môi trường do hoạt động 

hàng hải tại khu vực TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Hùng TS. Lê Văn Ty

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2009)

956 Đại học
Quy trình giao khoán và quản lý thầu tại công ty 

CP xây dựng số 1 Việt Quang

Nguyễn Thị Kim 

Hương 
ThS. Trần Quang Phú

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05T) (2009)

957 Đại học

Tập hợp chi phí, tính giá thành và xác định kết quả 

kinh doanh cao ốc 61 – 63 Võ Văn Tần tại xí 

nghiệp Xây dựng số 2 

Trần Kim Cương Đào Thị Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)

958 Đại học
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm bản 

rỗng toàn khối: Đồ án Xây dựng Cầu đường
Trần Xuân Hoàng Phan Quốc Bảo

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

959 Đại học
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm I 

căng sau.
Nguyễn Duy Khoa ThS. Lê Hồng Lam

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

960 Đại học
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản 

đơn tiết diện T căng sau. 
Trần Phú Quới ThS. Lê Hồng Lam

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

961 Đại học
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thi công 

theo công nghệ đúc hẫng cân bằng. 
Trương Ngọc Ban Phan Quốc Bảo

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

962 Đại học
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực dầm 

chữ I liên hợp căng trước nhịp 28 M.
Nguyễn Văn Trí TS. Nguyễn Bá Hoàng

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

963 Đại học
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực dầm I 

căng trước nhịp 24M
Vũ Thị Thúy Nga  PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

964 Đại học
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực dầm 

Super Tee - Căng trước nhịp 33 M.
Tạ Duy Thanh TS. Nguyễn Bá Hoàng

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

965 Đại học
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I 

căng trước - Nhịp giản đơn 
Lê Trung Kiên ThS. Võ Vĩnh Bảo

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

966 Đại học
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp 

giản đơn.
Nguyễn Hoảng Huynh ThS. Võ Vĩnh Bảo

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

967 Đại học
Thiết kế cầu dầm giản đơn bê tông cốt thép dự ứng 

lực tiết diện Super Tee căng trước. 
Nguyễn Thị Hải Yến Phan Quốc Bảo

Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

968 Đại học Thiết kế cầu Gò Căng. Lê Đình Đỉnh ThS. Võ Vĩnh Bảo
Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

969 Đại học Thiết kế hệ thống mạng LAN 50PC
Châu Phước Bảo 

Thiện 
ThS. Lê Anh Uyên Vũ

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV04) (2009)
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970 Đại học Thiết kế hệ thống truyền thông trên mạng LAN Ngô Hải Bằng ThS. Phan Thanh Minh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV04) (2009)

971 Đại học

Thiết kế mạng di động GSM theo một bài toán thiết 

kế cho trước, sử dụng các phần mềm hỗ trợ và tối 

ưu hóa mạng di động hiện có

Nguyễn Trung Thành Trần Thị Hải Lê
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV04) (2009)

972 Đại học
Thiết kế thi công hoàn chỉnh tuyến mới qua hai 

điểm cho trước P-Q
Nguyễn Quốc Việt ThS. Mai Hồng Hà

Đồ án Xây dựng Cầu đường 

(2009)

973 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán công trình 

đường tránh Quốc lộ 60 – Thị trấn Tiểu Cầu, tỉnh 

Trà Vinh. 

Phạm Văn Thu ThS. Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)

974 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công: 

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp Nhà Ở, 

Trường Học và Thể Thao Phường 10 Thành Phố 

Vũng Tàu - Hạng mục đường giao thông nội bộ

Nguyễn Thị Hưng B ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05VT) (2009)

975 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công: 

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Gò Cát - 

Hạng mục đường giao thông - Địa điểm xây dựng 

Phường Long Tâm Thị Xã Bà Rịa - Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

Nguyễn Văn Túc ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05VT) (2009)

976 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công: 

Công trình tỉnh lộ 10B - Huỵện Bình Chánh - Quận 

Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh.

Đặng Thị Hải Yến ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05B) (2009)

977 Đại học Thiết kế tuyến đường đi qua hai điểm C - F. Phạm Bảo Ân ThS. Trần Thiện Lưu
Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

978 Đại học Thiết kế tuyến đường qua hai điểm C-D Phan Văn Đức ThS. Mai Hồng Hà
Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

979 Đại học Thiết kế tuyến đường qua hai điểm D-V Tô Văn Viện TS. Trần Thiện Lưu
Đồ án Xây dựng Cầu đường 

(2009)

980 Đại học Thiết kế tuyến đường qua hai điểm E-F Trần Xuân Quảng ThS. Huỳnh Ngọc Vân
Đồ án Xây dựng Cầu đường 

(2009)

981 Đại học Thiết kế tuyến đường qua hai điểm I-T. Huỳnh Kim Toàn ThS. Huỳnh Thị Ánh Tuyết
Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)
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982 Đại học Thiết kế tuyến đường qua hai điểm T-E Cao Xuân Thủy Trần Thiện Lưu
Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

983 Đại học

Thực trạng và giải pháp cho hoạt động môi giới 

bảo hiểm tại công ty TNHH môi giới bảo hiểm 

Gras Savoye Willis Việt Nam

Tô Thị Bích Ngọc ThS. Đào Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT04) (2009)

984 Đại học

Thực trạng và giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả 

kinh doanh nước sạch của công ty cấp nước Thủ 

Đức.

Trần Đình Phương ThS. Nguyễn Văn Hinh
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT04TA) (2009)

985 Đại học
Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm chứng phần mềm theo 

hướng tiếp cận USE CASE và ứng dụng minh họa
Nguyễn Thành Đệ ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

986 Đại học

Tìm hiểu công nghệ NHIBERNATE, 

SPRING.NET và ứng dụng minh họa WIBSITE 

quản lý bến xe khách 

Nguyễn Quốc Dũng ThS. Lê Văn Quốc Anh
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

987 Đại học
Tìm hiểu công nghệ WEBGIS và xây dựng ứng 

dụng minh họa
Nguyễn Thành Trung 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

988 Đại học Tìm hiểu dự án cảng Đồng Nai mở rộng. Nguyễn Văn Bản ThS. Nguyễn Thị Len
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT06B2) (2009)

989 Đại học
Tìm hiểu hệ động lực tàu Âu Lạc DRAGON - 

Nghiên cứu truyền nhiệt trong động cơ đốt trong

Phạm Đức Hoàng 

Long 
Hoàng Văn Sỹ Khóa luận Máy tàu thủy (2009)

990 Đại học
Tìm hiểu hoạt động kinh doanh công ty Kline Việt 

Nam, các chiến lược và bài học rút ra từ thực tiễn
Nguyễn Hải Minh Trần Anh Dũng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT04) (2009)

991 Đại học

Tìm hiểu kết cấu động cơ SULZER 4RND 68M - 

So sánh đặc điểm kết cấu giữa động cơ SULZER 

4RND 68M & động cơ MITSUIMAN B & W 6L50 

MCB - Biện pháp nâng cao công suất động cơ 

SULZER 4RND 68M từ hệ thống nhiên liệu

Nguyễn Đình Duy  TS. Trương Thanh Dũng Khóa luận Máy tàu thủy (2009)

992 Đại học

Tìm hiểu quy trình nhập khẩu và đánh giá tình hình 

thực hiện kim ngạch nhập khẩu năm 2007 tại công 

ty cổ phần điện máy TP. HCM

Khuất Thị Minh  Vũ Văn Trung
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT04TB) (2009)
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993 Đại học
Tìm hiểu SPRING và HIBERNATE - Viết ứng 

dụng minh họa
Nguyễn Quốc Duy ThS. Lê Văn Quốc Anh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

994 Đại học

Tình hình hoạt động Marketing và một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả Marketing tại công ty TNHH 

vận tải Toàn Cầu Xanh.

Hà Thị Ngọc Lan TS. Lê Phúc Hoà
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT05T) (2009)

995 Đại học
Tổ chức điều hành sản xuất tại công ty cổ phần 

cảng Tân Cảng - Cái Mép
Nguyễn Anh Tuấn ThS. Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

996 Đại học

Tổ chức thi công và lập dự toán thi công: Công 

trình cầu Cảng Đạm và dịch vụ tổng hợp dầu khí - 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trần Văn Dụng ThS. Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05-VT) (2009)

997 Đại học

Tổ chức thi công và lập dự toán thi công: Công 

trình đường quy họch số 11 - thị xã Bà Rịa - Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu.

Bùi Văn Quảng ThS. Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận kinh tế xây dựng (Tại 

chức - KX05VT) (2009)

998 Đại học

Tổ chức thi công và lập dự toán thi công: Công 

trình xây dựng đường số 4 khu quy hoạch dân cư 

ngọc hà TT Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu.

Trần Văn Diền ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX05VT) (2009)

999 Đại học
Tổ chức thi công và lập kế hoạch tác nghiệp công 

trình cầu Cây Điệp - Tỉnh Vĩnh Long.
Bùi Văn Phụng KS. Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05B) (2009)

1000 Đại học Tối ưu hóa mạng GSM Huỳnh Ngọc Duy ThS. Lê Anh Uyên Vũ
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 03) (2009)

1001 Đại học
Ứng dụng mạng NEURON trong bài toán dự báo 

phụ tải điện
Phạm Lê Nguyên Hảo TS. Lư Nhật Vinh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

1002 Đại học
Ứng dụng quản lý vật tư tàu thủy với công nghệ 

SPRING và HIBERNATE

Tiết Nhu Dương 

Phạm Thanh Mỹ
ThS. Lê Văn Quốc Anh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

1003 Đại học Vận chuyển hóa chất bằng đường biển Hồ Văn An Nguyễn Ngọc Tuấn
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2009)

1004 Đại học Vệ sinh hầm hàng tàu Tanker Cao Nhật Anh Tú ThS. Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2009)

1005 Đại học
Xác định kết quả kinh doanh cảu công ty cổ phần 

bê tông ly tâm 620 chín tháng đầu năm 2008.
Lê Thị Huệ Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX04TA) (2009)
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1006 Đại học
Xây dựng các bài thực hành an ninh mạng trong 

môi trường CNS3

Trần Thị Đặng Lê 

Phước Thọ
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

1007 Đại học
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ 

phần đầu tư và xây dựng công trình 3. 
Phan Khắc Hiền ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX05A) (2009)

1008 Đại học Xây dựng chương trình MAIL SERVER

Phạm Đăng Khoa 

Huỳnh Nguyễn Thành 

Luân

ThS. Lê Quốc Tuấn
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

1009 Đại học

Xây dựng dự án đầu tư phát triển đội tàu công ty 

TNHH MTV đầu tư và phát triển công nghiệp tàu 

thuỷ phía Nam giai đoạn 2009 - 2012

Tạ Quang Hùng TS. Phạm Thị Nga
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT06B2) (2009)

1010 Đại học Xây dựng mô hình hội nghị truyền hình Nguyễn Cẩm Bình ThS. Phan Thanh Minh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 04) (2009)

1011 Đại học Xây dựng mới tuyến đường qua 2 điểm A-B Đoàn Văn Chức Nguyễn Thị Thu Trà
Đồ án Xây dựng Cầu đường 

(2009)

1012 Đại học Xây dựng mới tuyến đường qua hai điểm K-L Trần Văn Khải Nguyễn Thị Thu Trà
.Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

1013 Đại học Xây dựng mới tuyến đường qua hai điểm M-N Nguyễn Tấn Cường Nguyễn Thị Thanh Trà
Đồ án Xây dựng cầu đường 

(2009)

1014 Đại học Xây dựng tuyến đường qua hai điểm B-C Nguyễn Viết Tiến ThS. Huỳnh Thị Ánh Tuyết
Đồ án Xây dựng Cầu đường 

(2009)

1015 Đại học
Xây dựng WEBSITE đánh giá các chương trình 

giải thuật được viết trên ngôn ngữ C/C++ 
Võ Thị Thanh ThS. Lê Văn Quốc Anh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2009)

1016 Đại học Anten thông minh (Smart Antenna) Hà Minh Ái Lê Xuân Kỳ
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(2008)

1017 Đại học Bảo mật trong các mạng LAN và mạng không dây
Trần Phước Hiệp Lại 

Thiên Thảo 
ThS. Phạm Thị Xuân Phương

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1018 Đại học
Chuyển mạch nhãn đa giao thức - MPLS cấu hình 

mô phỏng ứng dụng MPLS VPN 
Nguyễn Quỳnh Anh ThS. Lê Dũng

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1019 Đại học
Công tác tính toán phân chia tổn thất chung trong 

một vụ tai nạn hàng hải 
Lê Khôi  ThS. Nguyễn Đức Học

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2008)
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1020 Đại học

Đặc điểm kết cấu động cơ UEC 45/115H - Tìm 

hiểu kết cấu hệ thống nhiên liệu của động cơ & so 

sánh với hệ thống nhiên liệu hãng Man B&W thế 

hệ mới - ME

Lý Quang Chung TS. Trương Thanh Dũng

Khóa luận Máy tàu thủy (2008)

1021 Đại học

Đánh giá tình hình thực hiện sản lượng thông qua 

công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 06 tháng đầu năm 

2008

Nguyễn Công Được ThS. Đặng Thị Bích Hoài Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - KT04TA) (2008)

1022 Đại học
Định tuyến dựa vào thông tin vị trí trong mạng 

MANET

Lê Văn Minh Huỳnh 

Phú Minh Quân
Nguyễn Thái Hùng

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1023 Đại học
DWDM và định tuyến bước sóng trong mạng thông 

tin quang
Nguyễn Thành Công ThS. Lê Dũng

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1024 Đại học Hệ thống báo động buồng máy tàu thuỷ Phạm Vương Quyền TS. Đồng Văn Hướng
Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)

1025 Đại học
Hệ thống điều khiển từ xa bằng khí nén Diesel IHI-

SEMT-PIELSTCK 12PC2V
Võ Đức Hoàng TS. Bùi Hồng Dương

Khóa luận Máy tàu thủy (2008)

1026 Đại học
Kết nối hệ thống năng lượng trên tàu thuỷ và đi sâu 

vào nồi hơi phụ tàu Petrolimex 08.
Phạm Tuân ThS. Vương Văn Sự

Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)

1027 Đại học Kỹ thuật MPLS và các ứng dụng
Nguyễn Thị Minh 

Trâm Trần Kim Tâm 
ThS. Nguyễn Quang Minh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1028 Đại học
Kỹ thuật truyền dữ liệu tốc độ cao EDGE áp dụng 

cho mạng GSM
Lê Thùy Duyên ThS. Phan Thanh Minh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1029 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu công trình đường Thủ Tửu – 

Phường Tân Khánh – Thị xã Tân An – Tỉnh Long 

An

Nguyễn Hữu Sơn ThS. Nguyễn Thị Cẩm Huyền
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1030 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu: Công trình đường vào trung tâm 

Xã Tập Ngãi - Huyện Tiểu Cận - Tỉnh Đồng Nai.
Nguyễn Thị Vinh Nguyễn Thị Trang

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX04) (2008)

1031 Đại học

Lập hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển số EGCP-3 

của hãng WOODWARD điều khiển tổ hợp động cơ 

lai, máy phát điện

Võ Duy Tính TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận Máy tàu thủy (2008)
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1032 Đại học

Mô hình tổ chức hạch toán chi phí sản xuất đội thi 

công và tính giá thành sản phẩm xây lắp công trình 

xây dựng nhà máy sản xuất khí Phú Mỹ I tại công 

ty cổ phần Vinaconex SG- thực trạng và giải pháp.

Phạm Thị Thu Hằng ThS. Lê Vă Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1033 Đại học
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bố biên độ và 

phân bố pha lên đồ thị hướng tính của Anten
Nguyễn Trọng Phúc TS. Nguyễn Đức Chánh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1034 Đại học Phần mềm quản lý cung ứng vật tư cho đội tàu Lê Văn Lương Th.S Lê Văn Quốc Anh
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2008)

1035 Đại học

Phân tích đặc điểm kết cầu động cơ chính 

HANSHIN LH41LA của tàu MARINE STAR - 

Quy trình vận hành khai thác, bảo dưỡng và các 

phương pháp sử dụng công suất của động cơ trong 

các điều kiện khai thác 

Phạm Xuân Vũ TS. Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2008)

1036 Đại học
Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công 

trình đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
Nhâm Thị Thùy Dung ThS. Nguyễn Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX04) (2008)

1037 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án BOT, Quốc lộ 

1A – Tuyến tránh TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
Nguyễn Trọng Nhân Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1038 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu 

chung cư - văn phòng - thương mại Lữ Gia Plaza 

số 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 2 - TP.Hồ Chí 

Minh. 

Lê Lâm Linh Hậu ThS. Lê Văn Hiền
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1039 Đại học
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư khu nhà ở 

xã Nhơn Đức – Huyện Nhà Bè – TP. HCM.
Trần Thị Thiện Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1040 Đại học

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng 

công trình trung tâm giao dịch thương mại Quốc Tế 

POSCO.

Bùi Ngọc Dạ Thảo Nguyễn Thị Trang
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1041 Đại học

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

công ty TNHH ICD Tân Cảng – Sóng Thần 6 tháng 

đầu năm 2008.

Nguyễn Thị Như Mai ThS. Nguyễn Văn Khoảng
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TB) (2008)
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1042 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Vạn 

Phát Hưng năm 2007.

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
ThS. Đào Thị Thanh Vân

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1043 Đại học
Phân tích tình hình tài chính công ty đầu tư phát 

triển - xây dựng Dic Corp năm 2007. 
Võ Thị Kiều Oanh Lê Quang Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1044 Đại học

Phân tích tình hình thực hiện sản lượng tiêu thụ 6 

tháng đầu năm 2008 và một số đề xuất nhằm nâng 

cao sản lượng thép Sài Gòn (SGC).

Nguyễn Đức Nguyên 

Chương 
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TA) (2008)

1045 Đại học
Phương pháp phương trình năm Mômen cần đúng 

để giải một bài toán dầm trên nền đàn hồi
Nguyễn Văn Minh TS. Phan Dũng

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy - CT03) 

(2008)

1046 Đại học
Tách sóng đa truy cập trong hệ thống thông tin di 

động CDMA
Vi Thị Mưu Phan Học

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1047 Đại học Tay chuông truyền lệnh dùng bộ PLC. Lê Hoàng Duy TS. Đồng Văn Hướng
Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)

1048 Đại học
Thiết kế bến 15.000 DWT trạm nghiền xi măng 

Cẩm Phả
Đỗ Tiến Dũng ThS. Trịnh Thanh Kiên

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT03) 

(2008)

1049 Đại học
Thiết kế bến ConTainer 10.000 DWT cảng Gò Dầu 

A - Đồng Nai
Nguyễn Văn Sâm ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)

1050 Đại học Thiết kế bến Container 15.000 DWT Cảng Cát Lái Trần Thanh Tùng KS. Lê Ngọc Minh

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1051 Đại học
Thiết kế bến Container 15.000 DWT Cảng Kỳ Hà - 

Quảng Nam
Vũ Khánh Duy ThS. Bùi Văn Chúng

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1052 Đại học

Thiết kế bến Container 20.000 DWT - Giai đoạn II - 

Cảng Bến Nghé - Phường Phú Hữu - Quận 9 - 

TP.HCM

Nguyễn Quốc Huy ThS. Phạm Minh Giang

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT03 

(2008)

1053 Đại học
Thiết kế bến Container 30.000 DWT Cảng Cát Lái 

mở rộng - Quận 2 - TP.HCM
Huỳnh Quang Vinh ThS. Bùi Văn Chúng

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)
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1054 Đại học
Thiết kế bến container 30.000 DWT cảng cổ phần 

Cát Lái 
Đỗ Văn Đài  ThS. Phạm Minh Giang

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)

1055 Đại học
Thiết kế bến Container 45.000 DWT cảng số 2 

Vũng Áng - Hà Tĩnh
Nguyễn Viết Hùng KS. Nguyễn Tiến Đức

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1056 Đại học
Thiết kế bến dầu nhờn 15.000 DWT Cảng Dầu AP 

Petrochemical - Đồng Nai 

Lê Đình Hoàng 

Chương 
ThS. Lâm Văn Phong

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – 191) 

(2008)

1057 Đại học
Thiết kế bến tàu 20.000 DWT cảng nhà máy nghiền 

Klinker Hiệp Phước 
Ngô Quốc Huy Khánh KS. Nguyễn Tiến Đức

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT03) 

(2008)

1058 Đại học
Thiết kế bến xi măng 30.000 DWT nhà máy nghiền 

xi măng Lavila - Đồng Nai
Lê Huy ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT03) 

(2008)

1059 Đại học
Thiết kế bộ giải mã LDPC (Low - Density Parity - 

Check)

Nguyễn Bá Duy Phạm 

Thúy Oanh 
ThS. Nguyễn Quang Minh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1060 Đại học
Thiết kế cảng Cá 500 CV Thuận An - Thừa Thiên 

Huế

Đoàn Đỗ Trọng 

Phước 
ThS. Trần Văn Thu

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - 091) 

(2008)

1061 Đại học
Thiết kế cầu tàu Container 30.000 DWT Cảng Cát 

Lái mở rộng
Huỳnh Ngọc Công ThS. Trần Văn Thu

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1062 Đại học
Thiết kế công trình thuỷ công công ty công nghiệp 

tàu thuỷ Sài Gòn
Nguyễn Phú Trường  ThS. Trịnh Thanh Kiên

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1063 Đại học Thiết kế hải đăng Lý Sơn - Quảng Ngã Nguyễn Tấn Thọ ThS. Phạm Minh Giang
Đồ án Bảo đảm an toàn đường 

thủy (Chính quy - BA02) (2008)

1064 Đại học Thiết kế hệ thống điện tàu chở hàng 6500T. Dương Văn Xuân ThS. Đặng Xuân Kiên
Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)
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1065 Đại học
Thiết kế hệ thống điện tàu UT - GLORY, tính toán 

công suất hệ thống tời hàng. 
Nguyễn Thị Huệ TS. Đồng Văn Hướng

Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)

1066 Đại học
Thiết kế hệ thống Voice Mail đáp ứng hai cuộc gọi 

đồng thời 
Đào Văn Tuân ThS. Võ Nguyên Sơn

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1067 Đại học
Thiết kế khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan - 

Bình Định
Tăng Mỹ Thanh ThS. Phạm Minh Giang

Đồ án đảm bảo an toàn đường 

thủy (Chính quy - BA02) (2008)

1068 Đại học
Thiết kế kỹ thuật Bến 5.000 DWT cảng nhà máy 

phân bón Bình Điền
Nguyễn Hoàng Sinh ThS. Trần Văn Thu

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)

1069 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến bách hoá 10.000 DWT Cảng 

Bến Nghé
Huỳnh Hoàng Phúc KS. Nguyễn Tiến Đức

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1070 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến Container 10.000 DWT - 

Cảng Gò Dầu A
Phan Ngọc Khoa ThS. Bùi Văn Chúng

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1071 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến Container 25.000 DWT Cảng 

Thị Vải
Đỗ Quốc Thái ThS. Trần Văn Thu

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT02) 

(2008)

1072 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến container 5.000 DWT Cảng 

Daso
Nguyễn Trung Dương ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)

1073 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến container 80.000 DWT Cảng 

Cái Mép Thượng 
Vũ Xuân Hải 

ThS. Trần Văn Thu, KS. 

Nguyễn Tiến Đức

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT03) 

(2008)

1074 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến tàu 40.000 DWT cảng nhà 

máy thép Phú Mỹ
Thuỷ Hữu Thành 

KS. Nguyễn Tiến Đức

ThS. Trần Văn Thu

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)

1075 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến tàu Container 10.000 DWT 

Cảng Gò Dầu A - Tỉnh Đồng Nai
Lê Đức Nhã  ThS. Đặng Hoàng Khiêm

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)
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1076 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến tổng hợp 10.000 DWT Cảng 

Lê Chân - Hải Phòng
Nguyễn Huy Nghị ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)

1077 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến tổng hợp 10.000 DWT Nhơn 

Trạch Đồng Nai
Lê Hoàng Hà ThS. Đặng Hoàng Khiêm

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1078 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến tổng hợp 15.000 DWT Nhơn 

Trạch - Đồng Nai
Phạm Đình Lý KS. Nguyễn Tiến Đức

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1079 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến tổng hợp 25.000 DWT Nhơn 

Trạch - Đồng Nai
Trần Đức Huy ThS. Trịnh Thanh Kiên

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy - CT02) 

(2008)

1080 Đại học
Thiết kế kỹ thuật bến xi măng 20.000 DWT Nhơn 

Trạch - Đồng Nai
Vũ Tân Hữu KS Thân Ngọc Tùng

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT02) 

(2008)

1081 Đại học
Thiết kế kỹ thuật cầu tàu 25.000 DWT Nhà máy xi 

măng Nhơn Trạch
Lê Ngọc Linh ThS. Lâm Văn Phong

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - 191) 

(2008)

1082 Đại học

Thiết kế kỹ thuật cầu tàu phá dỡ tàu cũ và bốc xếp 

phế liệu 30.000 DWT công ty TNHH TM Nam 

Ninh

Võ Việt Anh ThS. Trần Văn Thu

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)

1083 Đại học
Thiết kế kỹ thuật đà tàu 30.000 DWT nhà máy 

đóng tàu Nhơn Trạch 
Phạm Đức Thuấn ThS. Trịnh Thanh Kiên

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)

1084 Đại học
Thiết kế kỹ thuật triền tàu 1.000 DWT nhà máy sửa 

chữa tàu thuỷ Caric
Phạm Quang Dân ThS. Trịnh Thanh Kiên

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)

1085 Đại học
Thiết kế kỹ thuật triền tàu 10.000 DWT nhà máy 

đóng tàu Strategic MaRine

Bùi Nguyễn Hoàng 

Hà
ThS. Trịnh Thanh Kiên

Khóa luận Công trình thủy – 

Thềm lục địa (Chính quy – CT03) 

(2008)
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1086 Đại học
Thiết kế luồng và bố trí báo hiệu cho tàu 20.000 

DWT vào cảng Quy Nhơn
Phạm Hải Đăng  Bùi Thanh Tùng

Đồ án Bảo đảm an toàn đường 

thủy (Chính quy - BA02) (2008)

1087 Đại học

Thiết kế luồng và bố trí báo hiệu cho tàu 5.000 

DWT từ cảng Kỳ Hà vào khu công nghiệp Tam 

Hiệp

Lê Huỳnh KS. Bùi Thanh Tùng
Đồ án đảm bảo an toàn đường 

thủy (Chính quy - BA02) (2008)

1088 Đại học
Thiết kế luồng và hệ thống báo hiệu hàng hải cho 

tàu 30.000 DWT vào cảng Đầm Môn - Khánh Hòa
Trần Hải Hà ThS. Vũ Văn Nghi

Đồ án Bảo đảm an toàn đường 

thủy (Chính quy - BA02) (2008)

1089 Đại học
Thiết kế mô hình và lập trình hệ thống lái - sử dụng 

PLC S7-200.
Trần Minh Châu ThS. Đặng Xuân Kiên

Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)

1090 Đại học

Thiết kế SMS Gateway Demo bằng hệ thống trả lời 

tin nhắn tự động cung cấp điểm và thời khóa biểu 

cho sinh viên

Nguyễn Hải Thanh ThS. Lê Dũng
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1091 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công & lập dự toán thi công 

công trình xây dựng đường trục Bắc Nam - giai 

đoạn 2.

Nguyễn Thành Nam ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1092 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

công trình cầu Ngã Hai - Km 1+130,99 tuyến ĐT 

648 - Huyện Sơn Hoà - Tỉnh Phú Yên.

Cao Thái Nhân ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1093 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công 

công trình: Xây dựng mới cầu Bồ Nâu I – Km 15 + 

050. Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 22B, đoạn Gò 

Dầu – Xa Mát – Tây Ninh.

Lê Minh Hải ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX04) (2008)

1094 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán: Công 

trình nâng cấp và cải tạo mặt đường bê tông nhựa 

đoạn từ km 35+700 đến km 38+000 quốc lộ 30 

Tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Thanh Hậu Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1095 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình xây dựng cầu Tân Đữc xã Đức 

Hoà Hạ - Huyện Đức Hoà - Tỉnh Long An.

Phạm Quang Vũ Nguyễn Trường Kiên
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)
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1096 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình: xây dựng đường nội bộ khu nhà 

ở CB-GV Trường Cao Đẳng Mẫu Giáo TW3.

Trần Văn Thiệu ThS. Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1097 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và ứng dụng phần mềm 

Microsoft Project trong việc tổ chức thi công công 

trình cầu kênh số một - thuộc tuyến đường Thới Lai 

- Đông Bình - Huyện Cờ Đỏ -Tỉnh Cần Thơ

Nguyễn Minh Luân Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1098 Đại học

Thiết kế và khảo sát đặc tính BER của hệ thống 

MC-CDMA trên kênh Fading Rayleigh chọn lọc 

tần số

Phạm Thị Thu Hằng Lê Anh Uyên Vũ
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1099 Đại học
Tìm hiểu các trang thiết bị trên series tàu 6500 tấn 

đi sâu điều khiển Diesel máy chính.
Vũ Việt Anh TS. Đào Học Hải

Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)

1100 Đại học

Tìm hiểu công tác đấu thầu Quốc Tế và đánh giá 

năng lực cạnh tranh trong đấu thầu Quốc Tế tại 

tổng công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8.

Phạm Thị Hoàng Anh ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX04) (2008)

1101 Đại học

Tìm hiểu hệ động lực tàu Sai Mai - 01 - Nghiên 

cứu một số ứng công nghệ mới trong phương pháp 

điều chỉnh lượng cấp nhiên liệu ở động cơ Diesel 

tàu thủy

Trần Xuân Nhật Hoàng Văn Sỹ Khóa luận Máy tàu thủy (2008)

1102 Đại học

Tìm hiểu hệ động lực tàu SEA DRACON - Tìm 

hiểu các thuộc tính của nhiên liệu và ảnh hưởng 

của chúng tới quá trình cháy trong động cơ Diesel

Đặng Văn Sơn Hoàng Văn Sỹ Khóa luận Máy tàu thủy (2008)

1103 Đại học

Tìm hiểu mã nguồn mở AFORGE.NET và viết ứng 

dụng phát hiện và ghi lại chuyển động thu được từ 

CAMERA

Lê Quang Đông Trần 

Phước Thiện 
ThS. Lê Văn Quốc Anh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2008)

1104 Đại học
Tìm hiểu PORTAL và viết ứng dụng PORTAL cho 

trường Đại học hoặc Cao đẳng
Nguyễn Thị Huệ ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2008)

1105 Đại học
Tìm hiểu SEMANTIC WEB và xây dựng ứng dụng 

minh họa
Trần Anh Tuấn 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2008)
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1106 Đại học
Tìm hiểu về hệ thống thông tin IDMA (Interleave - 

Division Multiple Access)
Bùi Đức Chất  ThS. Bùi Thị Bích Tuyền

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1107 Đại học
Tìm hiểu về kỹ thuật Anten thông minh trong hệ 

thống thông tin di động CDMA

Trần Lê Vân Anh 

Nguyễn Phương Hoài 

Thu 

 Lê Ngọc Phúc
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 03) (2008)

1108 Đại học Tổng đài IP 
Nguyễn Thanh Hiếu 

Nguyễn Thanh Phước 
ThS. Phạm Thị Xuân Phương

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 03) (2008)

1109 Đại học

Trạm phát điện tàu Vietsopetro 01 - Đi sâu tìm hiểu 

hệ thống điều khiển, giám sát trạm phát điện 

Jacom.

Đoàn Thanh Lịnh TS. Đồng Văn Hướng
Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)

1110 Đại học

Trang thiết bị điện phòng chóng cháy - nổ các kho 

xăng dầu, tàu dầu. Đi sâu vào hệ thống Intert Gas 

Generator. 

Nguyễn Thị Hoa ThS. Vương Văn Sự
Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)

1111 Đại học
Trang thiết bị điện tàu Bình Minh, đi sâu hệ thống 

điều khiển máy chính
Nguyễn Bá Hoàng ThS. Đào Ngọc Hải

Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT03) (2008)

1112 Đại học
Trang thiết bị điện tàu Phong Nha - Đi sâu nghiên 

cứu hệ thống điều khiển chân vịt
Lê Anh Quốc ThS. Trần Ngọc Nhân

Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

(ĐT 03) (2008)

1113 Đại học

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính 

công trình biển trên nền cọc dưới dạng hệ thanh 

phẳng có xét uốn dọc

Nguyễn Văn Duyệt TS. Phan Dũng

Khóa luận Công trình thủy - 

Thềm lục địa (Chính quy - CT03) 

(2008)

1114 Đại học
Ước lượng kênh truyền và đồng bộ trong hệ thống 

OFDM
Phạm Dũng Hòa Lại Nguyễn Duy

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV03) (2008)

1115 Đại học

Xây dựng định mức và đơn giá nội bộ một số công 

tác chủ yếu tại công ty cổ phần trang trí nội thất 

S.C.D.

Trần Thị Hương ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX04) (2008)

1116 Đại học
Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công 

ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Tân Cảng năm 2009.
Phạm Thị Thanh Hải ThS. Nguyễn Văn Hinh

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT04TA) (2008)

1117 Đại học
Xây dựng ứng dụng thi trắc nghiệm mô hình 

CLIENT - SERVER
Nguyễn Xuân Hiếu ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2008)
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1118 Đại học Xử lý ảnh số Nguyễn Phương Thảo Phan Thanh Minh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV02) (2007)

1119 Đại học
Xây dựng WEDSITE sàn giao dịch chứng khoán ảo 

và hỗ trợ phân tích

Nguyễn Văn Việt 

Trương Phổ Nhuận

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2007)

1120 Đại học An toàn vận chuyển khí hóa lỏng bằng đường biển Nguyễn Quý Hợi Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2007)

1121 Đại học Bộ lọc số Radar Phạm Thành Trung TS. Hồ Ngọc Bá
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1122 Đại học

Cải thiện tỷ lệ lỗi BIT hệ thống đồng bộ MC - 

CDMA trên các kênh truyền Nakagami - M - 

Fading sử dụng hàm phân bố

Lê Gia Bảo Phương Lê Anh Uyên Vũ
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1123 Đại học Chân vịt biến bước ULSTEIN Tống Hoàng Long TS. Bùi Hồng Dương Khóa luận Máy tàu thủy (2007)

1124 Đại học

Đặc điểm kết cấu, quy trình vận hành khai thác bảo 

dưỡng động cơ KAWASAKI - MAN 16V40/54. 

Biện pháp nâng cao công suất hiện tại của động cơ 

từ hệ thống nhiên liệu và tổ hợp tuabin tăng áp 

Bùi Xuân Sáng TS. Lê Văn Vang

Khóa luận Máy tàu thủy (2007)

1125 Đại học

Đánh giá kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh 

của công ty cổ phần Xuất nhập khẩu dịch vụ Cảng 

Sài Gòn năm 2009

Đoàn Diệu Linh

TS. Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT02B) (2007)

1126 Đại học

Đánh giá việc triển khai, tuân thủ công ước về an 

toàn sinh mạng con người trên biển tại các đội tàu 

của Việt Nam

Lương Quốc Vũ Nguyễn Quốc Thăng Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2007)

1127 Đại học Khai thác sử dụng hệ thống ECDIS Seapro 3000 Vũ Đình Huy Nguyễn Xuân Thành
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2007)

1128 Đại học Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Lê Đức Tuân Lê Quang Phúc
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX02T) (2007)

1129 Đại học
Lập trình truyền dữ liệu từ máy tính qua các thiết bị 

di động bằng công nghệ Bluetooth

Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 
ThS. Phan Thanh Minh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1130 Đại học Mã hóa khối không gian - thời gian Nguyễn Thị Minh Thùy Phan Học
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(2007)
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1131 Đại học
Mô phỏng hệ thống ADSL dựa trên công nghệ 

ATM bằng Visual C#

Huỳnh Đệ Thủ Chu 

Hồng Hải 
 Phan Thị Quỳnh Như

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1132 Đại học
Nghiên cứu phương án cổ phần hóa công ty vận tải 

và thuê tàu VIETFRACHT

Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
ThS. Nguyễn Thúy Hà

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT02) (2007)

1133 Đại học

Nghiên cứu tình hình phát hành và thanh toán thẻ 

thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á Châu (ACB).

Phạm Thị Ngọc Thúy ThS. Nguyễn Thúy Hà
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT02) (2007)

1134 Đại học Nghiên cứu và mô phỏng máy thu Rake Võ Văn Duy Lê Ngọc Phúc
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1135 Đại học
Nghiên cứu về thiết bị tự động đồ giải tránh va 

bằng Radar - Arpa 
La Uyển Oanh Lã Mạnh Cường

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1136 Đại học Nhận dạng giọng nói bằng mạng Neural nhân tạo
Lê Huỳnh Quang 

Khánh
Phan Học

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1137 Đại học
Nhiễu và triệt nhiễu trong mạng thông tin W - 

CDMA
Phan Thị Ngọc Diễm  ThS. Lê Dũng

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1138 Đại học Phần mềm kế toán WEB-BASED sử dụng AJAX
Phan Văn Khánh Trần 

Thị Hồng Quyên 
 ThS. Lê Văn Quốc Anh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2007)

1139 Đại học
Phân tích đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng 

cầu Thủ Thiêm TP.Hồ Chí Minh. 
Phạm Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX03) (2007)

1140 Đại học
Phân tích tình hình tổ chức sử dụng lao động và 

tiền lương của Cảng Cần Thơ năm 2006.
Trần Văn Bình Nguyễn Thị Len

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT02-CT) (2007)

1141 Đại học
Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh Long An.
Cù Minh Đạo Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX03) (2007)

1142 Đại học Radio Over Internet Protocol (ROIP) Ong Mẫu Dũng ThS. Võ Nguyên Sơn
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 242) (2007)

1143 Đại học Sử dụng mã chống nhiễu trong hệ thống viễn thông Trần Anh Tài ThS. Lê Dũng
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 241) (2007)

1144 Đại học
Sử dụng và khai thác Radar Kelvin Hughes 

Nucleus Series 6000 
Trần Thanh Tùng Nguyễn Xuân Thành

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2007)
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1145 Đại học

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở An 

Điền tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi 

nhánh TP HCM. 

Đặng Thị Lệ Huyền Nguyễn Thị Len Khóa luận Kinh tế vận tải (2007)

1146 Đại học Thiết kế hệ thống trả lời tự động IVRS
Vũ Quang Huy 

Nguyễn Minh Thư 
ThS. Võ Nguyên Sơn

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 02) (2007)

1147 Đại học Thiết kế hệ thống VOIP mô hình Phone to Phone
Phạm Ngọc Thạch Lê 

Trung Tín 
 Võ Nguyên Sơn

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 02) (2007)

1148 Đại học Thiết kế ngôi nhà thông minh Huỳnh Tuấn Anh Nguyễn Thị Ngọc Anh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 02) (2007)

1149 Đại học
Thiết kế thi công mô hình giám sát, điều khiển xa 

tham số kỹ thuật trạm phát điện 

Nguyễn Văn Quỳnh 

Phí Đông Quân 
TS. Hồ Ngọc Bá

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1150 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp công trình xây dựng giàn khoan mỏ Rạng 

Đông

Bùi Thế Hải ThS. Trần Quang Phú
Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX02VT) (2007)

1151 Đại học
Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác 

nghiệp trong xây dựng giao thông
Nguyễn Đình Nguyên Nguyễn Trường Kiên

Khóa luận Kinh tế xây dựng (Tại 

chức – KX02T) (2007)

1152 Đại học
Thiết kế và thi công Anten Yagi thu các kênh 

BTV1, BTV2 của đài truyền hình Bình Dương
Trương Thành Nhân Nguyễn Đức Chánh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 02) (2007)

1153 Đại học Thiết kế và thi công hệ thống gọi số tự động Nguyễn Minh Tùng ThS. Nguyễn Ngọc Anh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 02) (2007)

1154 Đại học
Thiết kế và thi công mạch báo cháy qua đường dây 

điện thoại

Hoàng Trọng Bình Vũ 

Trí Dũng 
Nguyễn Quang Minh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 242) (2007)

1155 Đại học
Thiết kế và thi công mạch đồng hồ thời gian có 

niên giám
Lê Hồng Phương Vy Tạ Công Đức

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1156 Đại học Thiết kế và thi công mạch quang báo Lý Thái Vân Phạm Thị Xuân Phương
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 02) (2007)

1157 Đại học Thiết kế và thi công mạch tính cước điện thoại Đặng Xuân Phong Phạm Thị Xuân Phương
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1158 Đại học Thiết kế và thi công tổng đài điện thoại
Lê Văn Lai Trương 

Vĩnh Đức 
Nguyễn Quang Minh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1159 Đại học
Thiết kế, thi công mô hình điều khiển giao lộ giao 

thông ngã tư 

Nguyễn Quốc Huy 

Huỳnh Quốc Tuấn 
TS. Hồ Ngọc Bá

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(ĐV 02) (2007)
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1160 Đại học
Thuật giải bắt tay giữa các trạm gốc trong thông tin 

di động
Nguyễn Phong Sơn Nguyễn Trọng Hải

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1161 Đại học

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại CTCP 

chứng khoán Bảo Việt (BVSC). 

Lê Thị Thùy Châu Trần Thị Thanh Hằng
Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT02) (2007)

1162 Đại học
Tìm hiểu .NET (C#) xây dựng ứng dụng quản lý 

trung tâm đào tạo tin học Chánh Nghiệp
Nguyễn Thế Tâm ThS. Mai Thái Sơn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2007)

1163 Đại học
Tìm hiểu động cơ UEC 37H - II - Lập quy trình bảo 

dưỡng - Khai thác tuabin tăng áp VTR 454 - 32
Lê Văn Chương Trần Cảnh Tâm Khóa luận Máy tàu thủy (2007)

1164 Đại học Tìm hiểu hệ thống lạnh thực phẩm tàu Hải Sơn Nguyễn Đức Nhã TS. Lê Hữu Sơn Khóa luận Máy tàu thủy (2007)

1165 Đại học
Tìm hiểu phương án cổ phần hóa công ty vận tải 

dầu khí Việt Nam.
Hồ Hữu Lộc TS. Phạm Thị Nga

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT02) (2007)

1166 Đại học
Tìm hiểu việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn 

của tàu Aquamarine Gas
Nguyễn Văn Tân Hoàng Ngọc Thành

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2007)

1167 Đại học
Tình hình hoạt động của các khu chế xuất trên địa 

bàn TP HCM – Thực trạng và giải pháp.

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
Nguyễn Văn Khoảng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - KT02) (2007)

1168 Đại học

Tính toán thiết kế đường thông tin sóng ngắn để 

bảo đảm liên lạc vững chắc giữa Thành phố Hồ Chí 

Minh - Hà Nội bằng điện dài có công suất phát 

(800 - 1000)W, tần số (1,5 - 30)Mhz, độ nhạy máy 

thu 12 µv

Hoàng Lê Trung Nguyễn Đức Chánh
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1169 Đại học

Tính toán thiết kế và thi công hệ thống Anten 

Phiđơ thu vô tuyến truyền hình theo phương pháp 

tối ưu hóa hướng tính của Anten

Huỳnh Văn Phương 

Trương Thái Vinh 
Nguyễn Đức Chánh

Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1170 Đại học
Tổ chức công tác giao nhận hàng hóa tại công ty 

Hàng hải Vinalines Cần Thơ.
Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thúy Hà

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – KT02CT) (2007)

1171 Đại học Tổng quan kỹ thuật mạng ATM Nguyễn Văn Đông Hồ Ngọc Ba
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

1172 Đại học Truyền hình số mặt đất Lê Vĩnh Trung  Tạ Công Đức
Khóa luận Điện tử viễn thông 

(DV02) (2007)

Page 209



STT
Trình độ 

đào tạo
Tên đề tài

Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắt

1173 Đại học
Ứng dụng các phương pháp mới để nâng cao độ 

chính xác của hệ thống GPS

Nguyễn Hoàng Tất 

Linh 
Nguyễn Xuân Thành

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2007)

1174 Đại học
Ứng dụng ICA để tách Watermark trong tín hiệu 

Audio

Nguyễn Hoàng Đức 

Hưng Phan Học
(2007)

1175 Đại học
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn ở công ty vận 

tải biển
Hoàng Quang Lê TS. Lê Văn Ty

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2007)

1176 Đại học

Xây dựng hệ thống quản lý lỗi (DEFECT 

MANGEMENT SYSTEM) và hệ thống quản lý 

năng suất làm việc (TIMESHEET SYSTEM) 

Hứa Quang Thịnh 

Trần Đông Giang
ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2007)

1177 Đại học
Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin du lịch bằng 

WEBSITE và điện thoại di động

Nguyễn Phi Nam 

Nguyễn Hữu Nam

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2007)

1178 Đại học
Xây dựng hệ thống WEBSITE quản lý ký túc xá 

Đại học Giao Thông Vận Tải 
Trần Thị Thu Thủ

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2007)

1179 Đại học

Đặc điểm kết cấu động cơ HANSHIN 6LU46A - 

Quy trình vận hành khai thác, bảo dưỡng biện pháp 

nâng cao công suất hiện tại của động cơ từ hệ thống 

nhiên liệu trên tàu 

Nguyễn Triệu Anh 

Tuấn
TS. Lê Văn Vang

Khóa luận Máy tàu thủy (2006)

1180 Đại học
Đặc điểm kết cấu và quy trình khai thác của động 

cơ WARTSILA 6L20C 
Vũ Mạnh Hà TS. Lê Văn Vang

Khóa luận Máy tàu thủy (2006)

1181 Đại học
Đánh giá công tác xuất khẩu thuyền viên của công 

ty INLACO Sài Gòn từ năm 2002 – 2005
Vũ Thị Thanh Thủy ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – 161T) (2006)

1182 Đại học
Đánh giá kết quà hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty SAVIINTECH năm 2004
Nguyễn Hữu Tâm

ThS. Vũ Văn Trung

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - 161T) (2006)

1183 Đại học
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại 

công ty VIETFRACHT – HCM năm 2004
Bùi Thị Hiệp

Trần Thị Thanh Hằng

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - 161T) (2006)

1184 Đại học
Lập hố sơ dự thầu công trình nâng cấp mở rộng 

quốc lộ 20 Tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
TS. Phạm Văn Vạng

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX02) (2006)

1185 Đại học

Lập hồ sơ dự thầu xây lắp: công trình xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật cấp 3 tại khu dân cư thu nhập thấp 

thuộc Quận 6 TP. Hồ Chí Minh.

Lê Nhất Thịnh ThS. Phạm Phú Cường
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX02) (2006)

1186 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu xây lắp: Hạ tầng khu nhà ở 

phường Bửu Hoà Thành Phố Biên Hoà.

Nguyễn Thị Lan 

Phương

Nguyễn Thị Hạnh Tâm

ThS. Đào Thị Thanh Vân 

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX02) (2006)
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1187 Đại học
Lập hồ sơ dự thầu: Công trình cải tạo hệ thống 

thoát nước khu vực Bàn Cờ - Nguyễn Thiện Thuật. 
Trà Anh Thuật 

Nguyễn Thị Hạnh Tâm

ThS. Đào Thị Thanh Vân 

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy - KX02) (2006)

1188 Đại học

Lập hồ sơ mời thầu: Công trình hạ tầng khu dân cư 

hàm thắng (giai đoạn II), Gói thầu số 3 hệ thống 

đường giao thông giai đoạn I

Nguyễn Lâm Giang
Nguyễn Trường Kiên

Lê Văn Hiền

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX02) (2006)

1189 Đại học
Lập quy trình bảo dưỡng định kỳ động cơ Diesel V 

40/54 của hãng KAWASAKI - M.A.N.
Phạm Ngọc Ảnh Trần Đình Đức Khóa luận Máy tàu thủy (2006)

1190 Đại học

Lập quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết 

thuộc nhóm PITTÔNG - XYLANH của động cơ 

SULZERRND - 68M

Nguyễn Kim Hưng Trần Đình Đức Khóa luận Máy tàu thủy (2006)

1191 Đại học

Nghiên cứu .Net xây dựng Website hỗ trợ học tập 

trao đổi cho sinh viên trường Đại học Giao thông 

vận tải TP. Hồ Chí Minh

Chu Thị Hạnh 
ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1192 Đại học
Nghiên cứu công nghệ .NET và xây dựng trang 

Webside hỗ trợ học Tiếng Anh 
Bùi Thị Hương Ths. Nguyễn Văn Diêu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1193 Đại học
Nghiên cứu công nghệ DOTNETNUKE xây dựng 

tòa soạn báo điện tử
Lê Thị Thu Trinh ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1194 Đại học
Nghiên cứu công nghệ MOBILE AGENT xây dựng 

ứng dụng phân tán minh họa

Nguyễn Tuấn Tài Hà 

Thị Bạch Yến 
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1195 Đại học Nghiên cứu JAVA3D và AJAX xây dựng ứng dụng
Hồ Thị Kim Tuyền 

Châu Ngọc Phượng 
ThS. Nguyễn Văn Diêu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1196 Đại học Nghiên cứu ngôn ngữ VB.NET và viết ứng dụng Vũ Thị Hiên ThS. Nguyễn Văn Diêu
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1197 Đại học

Nghiên cứu PL / SQL FORM BUILDER 9I, 

REPORT BUILDER 9I xây dựng ứng dụng quản lý 

nhân sự tiền lương 

Nguyễn Thành Long 

Nguyễn Thị Phúc 
ThS. Lư Nhật Vinh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1198 Đại học

Nghiên cứu quá trình hoạt động của khu chế xuất 

Tân Thuận – Các giải pháp đảm bảo cho khu chế 

xuất hoạt động hiệu quả.

Ngô Sỹ Hưng  Trần Anh Dũng
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – 161T) (2006)

1199 Đại học Nghiên cứu và hiện thực hóa ELEARNING 
Trương Ngọc Tân 

Tống Thành Vinh 
ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)
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1200 Đại học
Nghiên cứu XML và xây dựng trang Web hỗ trợ 

khách hàng
Nguyễn Đại Dương 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1201 Đại học Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình. Cao Thị Trang TS. Phạm Văn Vạng
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX02) (2006)

1202 Đại học
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Cảng Sài Gòn 

năm 2004.
Trần Thị Minh Trang ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – 161T) (2006)

1203 Đại học
Phân tích tình hình tài chính tại công ty xây dựng 

49 sáu tháng đầu năm 2005.
Bùi Thị Tâm Nguyễn Thị Hoàng Lan

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – 162T) (2006)

1204 Đại học Quản lý siêu thị Nguyễn Đức Duy ThS. Phan Chánh Minh (2006)

1205 Đại học
Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán công trình 

mở rộng đường Đông An - Dĩ An - Bình Dương.
Đỗ Tuấn Anh 

 ThS. Lê Văn Hiền, Lê Quang 

Phúc

Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX02) (2006)

1206 Đại học

Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch: Công 

trình đường giao thông; Địa điểm Xã Xuân Thới 

Đông - Huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh.

Lê Minh Sang ThS. Phạm Phú Cường
Khóa luận Kinh tế xây dựng 

(Chính quy – KX02) (2006)

1207 Đại học
Tìm hiểu AJAX và xây dựng WEBSITE cho học 

viên chính trị khu vực II
Dương Khắc Trinh 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1208 Đại học
Tìm hiểu hệ quản trị nội dung, ATLAS và xây 

dựng giải pháp thương mại điện tử

Trần Thị Bích Hà 

Phạm Thị Ngọc Yến 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1209 Đại học
Tìm hiểu JAVA MOBILE và công nghệ 

BLUETOOTH viết ứng dụng minh họa
Lê Xuân Thắng ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1210 Đại học
Tìm hiểu ngôn ngữ C#, lập trình .NET viết ứng 

dụng FTP minh họa

Bùi Cao Bằng Nguyễn 

Tuấn Anh 
ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1211 Đại học
Xây dựng ứng dụng HCMUTRANS MAIL 

SERVER
Trương Vĩnh Long ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1212 Đại học
Xây dựng ứng dụng lịch âm dương và công cụ 

quản lý lịch làm việc bằng công nghệ J2ME
Dương Lê Quang ThS. Lê Văn Quóc Anh

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2006)

1213 Đại học Bảo mật hệ thống mạng cơ chế và giải pháp Lê Thanh Tú ThS. Lê Quốc Tuấn
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)

1214 Đại học Design Patterns Nguyễn Thanh Toàn ThS. Phan Chánh Minh
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)
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1215 Đại học Hệ thống quản trị nội dung Website (CMS)
Nguyễn Đặng Mai 

Trang

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)

1216 Đại học
Nghiên cứu công tác đại lý tàu chuyến tại công ty 

cổ phần Hàng hải Sài Gòn (SMC). 
Nguyễn Quang Trung ThS. Nguyễn Thúy Hà

Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức – 162T) (2005)

1217 Đại học
Nghiên cứu hệ thống làm mát, tính kiểm nghiệm hệ 

thống làm mát máy chính tàu FALCON 18
Trần Ngọc Anh Nguyễn Văn Sơn Khóa luận Máy tàu thủy (2005)

1218 Đại học
Nghiên cứu hệ thống lạnh thực phẩm tàu MIMOSA 

- Lập quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống
Lâm Duy Thiêm Nguyễn Ngọc Phú Khóa luận Máy tàu thủy (2005)

1219 Đại học
Nghiên cứu JAVA CARD xây dựng ứng dụng 

minh họa
Đàm Nguyễn Duy An ThS. Bùi Trọng Hiếu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)

1220 Đại học

Nghiên cứu kết cấu và nguyên lý hoạt động của 

động cơ Diesel 8YH 25-34 lai máy phát điện - Lập 

quy trình bảo dưỡng định ký theo quy phạm đăng 

kiểm Việt Nam

Trương Quang Vinh Trần Đình Đức Khóa luận Máy tàu thủy (2005)

1221 Đại học

Nghiên cứu về NET và xây dựng ứng dụng quản lý 

nhân sự - Tiền lương cho công ty TNHH Tiên 

Phong

Vũ Hoàng Thành 

Nhân 
 ThS. Nguyễn Văn Diêu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)

1222 Đại học

Phân tích đặc điểm kết cấu động cơ Diesel DG72 - 

Lập quy trình khai thác động cơ Diesel DG72 trên 

giàn khoan - Khai thác MSP1

Lê Mạnh Hà Lê Văn Vang Khóa luận Máy tàu thủy (2005)

1223 Đại học
Quản lý bán hàng tại công ty TNHH GROBEST và 

I-MEI INDUSTRIAL (VN)
Võ Thành Hưng ThS. Nguyễn Văn Diêu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)

1224 Đại học Quản lý bán hàng tại cửa hàng Hoa Hồng Lý Dương Hải Đăng ThS. Phan Chánh Minh
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)

1225 Đại học

Tìm hiểu hệ động lực tàu Vinh - Kết cấu động cơ 

AKASAKA A 34 - Hệ thống làm mát - Hệ thống 

nhiên liệu

Đoàn Quang Huy Trương Thanh Dũng Khóa luận Máy tàu thủy (2005)

1226 Đại học
Ứng dụng COM + và WEB SERVICES để xây 

dựng WEBSITE
Bùi Nhật Bằng 

ThS. Nguyễn Lương Anh 

Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)

1227 Đại học
WEBSITE thi trắc nghiệm khoa công nghệ thông 

tin
Vũ Thị Ngọc Dung ThS. Nguyễn Văn Diêu

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)
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1228 Đại học
Xây dựng hệ thống WAP - WEBSITE cho khoa 

công nghệ thông tin
Vũ Thế Kiên ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)

1229 Đại học Xây dựng ứng dụng quản lý phòng INTERNET Đỗ Hoài Nam TS. Lê Văn Quốc Anh
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2005)

1230 Đại học
Xây dựng WEBSITE Trường Đại học Giao thông 

vận tải TP.HCM
Phạm Chuẩn

ThS. Lư Nhật Vinh, Bùi 

Huỳnh Thanh Nguyên

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2004)

1231 Đại học Quản lý công ty Nam Cương Lê Thị Kim Thoa ThS. Nguyễn Tất Vinh
Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2004)

1232 Đại học

Rủi ro tín dụng và một số biện pháp hạn chế rủi ro 

trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín.

Phạm Tính Đào Thanh Vân
Khóa luận Kinh tế vận tải (Tại 

chức - 0061) (2004)

1233 Đại học
Tìm hiểu công nghệ J2MET và xây dựng từ điển 

Anh - Việt cho điện thoại di động
Trương Xuân Phương ThS. Lê Quốc Tuấn

Khóa luận Công nghệ thông tin 

(2004)

1234 Đại học
Khảo sát hệ thống điều khiển từ xa Diesel của tàu 

"Phong Nha".
Nguyễn Quốc Phương NGƯT Phạm Hồng Sơn

Khóa luận Điện tự động tàu thủy 

( 9831) (2003)

1235 Đại học

Công nghệ xếp dỡ container trên bãi cảng - Tính 

toán cần trục dạng khung cổng di chuyển trên bánh 

lốp dùng xếp dỡ Contaier tại bãi công ty xếp dỡ 

Khánh Hội 

Nguyễn Thị Huỳnh 

Hương

 ThS. NGuyễn Văn Quảng, 

Dương Văn Hảo Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1236 Đại học

Phân tích lựa chọn phương án thiết kế cổng trục hai 

dầm phục vụ tại phân xưởng vỏ xí nghiệp liên hiệp 

đóng tàu Ba Son 

Lê Hoàng Vinh ThS. Trần Thị Tuyết Trinh
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1237 Đại học

Phân tích lựa chọn phương án và thiết kế cầu 

chuyển tải Container 20 Feet- 40 Feet tại cảng 

container Quốc Tế (VICT)

Nguyễn Thành Vinh ThS. Trần Thị Tuyết Trinh
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1238 Đại học

Qui trình xếp dỡ Container trên bãi cảng - Thiết kế 

cần trục cổng bánh lốp xếp dỡ container tại Công ty 

xếp dỡ Khánh Hội

Nguyễn Thị Thu 

Hường Dương Văn 

Hảo

Nguyễn Hữu Quảng
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1239 Đại học

Quy trình công nghệ cấp liệu cho trạm trộn bê tông, 

thiết kế thiết bị xếp dỡ cấp tải cho trạm trộn bê 

tông tại công ty cơ khí giao thông 2 

Hàng Thị Kim Giàu Nguyễn Hữu Quảng
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)
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1240 Đại học

Quy trình công nghệ vận chuyển và đóng bao hàng 

rời thiết kế băng tấm vận chuyển hàng bao kiện tại 

công ty xếp dỡ tân thuận cảng Sài Gòn

Lê Tuấn Anh Trần Văn Công
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1241 Đại học

Quy trình công nghệ xếp dỡ Container tại Cảng 

Phước Long công ty Germadep. Lập quy trình đại 

tu xe nâng container PPM

Nguyễn Văn Hưng Trần Văn Trung
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

cảng (2002)

1242 Đại học

Quy trình công nghệ xếp dỡ container tại công ty 

xếp dỡ Tân Thuận - Phân tích, chọn phương án 

thiết kế cần trục tháp bánh lốp sức nâng lớn nhất 80 

tấn

Trần Tiến Phát 

Nguyễn Hữu Quảng
Lê Quang Nhật

Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1243 Đại học

Quy trình công nghệ xếp dỡ Container trên bãi của 

công ty Tân Cảng Sài Gòn - Thiết kế máy nâng 

Container dạng cần truyền động thuỷ lực để xếp dỡ 

container

Lê Văn Quốc ThS. Nguyễn Hữu Quảng
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1244 Đại học

Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng bách hoá tại công 

ty xếp dỡ Khánh Hội - Cảng Sài Gòn - Thiết kế cần 

trục chân đế có cần kiểu dàn,dạng cột quay, sức 

nâng Q = 5Tấn

Trần Nhật Nam ThS. Trần Thị Tuyết Trinh
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1245 Đại học

Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng Container tại bãi 

trung tâm Công ty Tân cảng Sài Gòn - Thiết kế cần 

trục cổng bánh lốp xếp dỡ Container 20 Feet - 40 

Feet

Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
ThS. Nguyễn Văn Trung

Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1246 Đại học

Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng hoá tại cảng Rau 

Quả, thiết kế cần trục ôtô truyền động thuỷ lực, sức 

nâng Qmax =50 Tấn

Lê Thế Hưng ThS. Trần Văn Trung
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1247 Đại học

Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng rời - Thiết kế 

băng Đai cao su vận chuyển rời tại cảng Phú Mỹ 

(Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phạm Hồng Kỳ TS. Nguyễn Đạo Hoàng
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1248 Đại học

Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng rời tại công ty 

xếp dỡ Khánh Hội Cảng Sài Gòn. Thiết kế cần trục 

chân đế kiểu mâm quay, sức nâng Q = 16T

Trương Quang Vinh ThS. Trần Thị Tuyết Trinh
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)
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1249 Đại học

Quy trình xếp dỡ hàng trong container tại cảng 

Khánh Hội. Phân tích, chọn phương án và thiết kế 

máy nâng dùng xếp dỡ hàng trong container

Đinh Nguyễn Quỳnh 

Thư 
Nguyễn Hữu Quảng

Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1250 Đại học Thiết kế cần trục tháp xây dựng sức nâng 25 tấn Lê Văn Minh ThS. Phạm Văn GIám
Khóa luận Cơ giới hóa xếp dỡ 

(2002)

1251 Đại học
Phân tích tình hình sản lượng Cảng Sài Gòn 6 

tháng đầu năm 2001
Hoàng Trung Hiếu Phạm Thị Nga

Khóa luận Kinh tế vận tải (Chính 

quy - 661) (2001)

1252 Đại học

Tìm hiểu về các công ước quốc tế về giới hạn trách 

nhiệm dân sự của chủ tàu và giới hạn trách nhiệm 

dân sự của chủ tàu của Việt Nam

Lê Minh Thành Nguyễn Văn Thư
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2001)

1253 Đại học
Bão nhiệt đới khu vực biển đông - Phương pháp 

chạy tàu trong vùng bão 
Lê Thanh Hùng Lê Văn Ty

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2000)

1254 Đại học
Khai thác và sử dụng hệ thống Inmarsat - C JUE - 

75C
Trần Nam Thông Cổ Tấn Anh Vũ

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2000)

1255 Đại học
Khai thác và sử dụng máy định vị toàn cầu GP-30 

(Pruno)
Phạm Duy Trần Cảnh Vinh

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2000)

1256 Đại học
Nhận dạng mục tiêu - Sử dụng mục tiêu xác định vị 

trí tàu trong tuyến hành trình
Đinh Ngọc Can Nguyễn Đức Hưng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2000)

1257 Đại học
Tìm hiểu điều kiện khí tượng và đặc điểm hàng hải 

ven bờ khu vực biển Vũng Tàu - Nha Trang

Huỳnh Chí Thanh 

Vương Chấn Thanh 

Liêu Quang Phát 

Lê Văn Ty
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2000)

1258 Đại học Tìm hiểu về công tác bảo hiểm thân tàu Nguyễn Ngọc Thơ Nguyễn Văn Thư
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2000)

1259 Đại học Ứng dụng của neo trong điều động tàu Phan Minh Duy Nguyễn Ngọc Tuấn
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(2000)

1260 Đại học
Bão nhiệt đới ở khu vực Biển Đông và cách chạy 

tàu trong vùng bão
Nguyễn Văn Cang Lê Văn Ty

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1261 Đại học Công tác hiệu chỉnh la bàn từ Phan Hoàng Vũ  Nguyễn Đức Hưng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1262 Đại học Khai thác sử dụng la bàn con quay, máy lái tự động Đào Lâm Tuyền Nguyễn Văn Học
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)
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1263 Đại học Khai thác sử dụng máy thu Gps Furuno Gp - 30 Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Học
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1264 Đại học Khai thác sử dụng Radar MDC - 430/431 
Phạm Dương Đông 

Phương

Cổ Tấn Anh Vũ

Trần Cảnh Vinh

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1265 Đại học Khai thác và sử dụng JRC - 802 Hoàng Văn Điệp Cổ Tấn Anh Vũ
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1266 Đại học
Lập kế hoạch chuyến đi cho tàu thực tập trên tuyến 

thực tập
Lê Hồng Sơn Nguyễn Đức Hưng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1267 Đại học Lý luận và khử độ lệch La Bàn Từ Nguyễn Quang Cường Nguyễn Đức Hưng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1268 Đại học Nghiên cứu Radar kỹ thuật số Lao Kiến Vĩ ThS. Nguyễn Văn Học
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1269 Đại học
Phương pháp nhập bờ vào các luồng cử tiểu, cửa 

Định An
Dương Nhứt Thống TS. Lê Văn Ty

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1270 Đại học
Sử dụng mặt trời để xác định vị trí tàu ở vùng biển 

trên tuyến Nha Trang - Quảng Ninh 
Trần Trung Quốc Lê Văn Ty

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1271 Đại học Thiết bị làm hàng trên Boong Vũ Ngọc Duy Trần Đình Thiềm
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1272 Đại học
Tìm hiểu công ước của Liên Hợp Quốc về Luật 

Biển năm 1982
Phạm Quốc Huy Nguyễn Văn Thư

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1273 Đại học

Tìm hiểu Công Ước Quốc Tế STCW 78/95 và việc 

thực hiện công ước này tại các công ty vận tải biển 

Quốc Gia

Nguyễn Ngọc Điền Nguyễn Đức Hưng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1274 Đại học Trách nhiệm đơn vị chủ tàu trong tổ chức sửa chữa Lê Công Thành Trần Đình Thiềm
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1275 Đại học Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển Phạm Quang Khôi Nguyễn Văn Thư
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1999)

1276 Đại học Bão nhiệt đới khu vực Biển Đông Nguyễn Đức Tâm Lê Văn Ty
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1277 Đại học Cấu tạo và hướng dẫn sử dụng bảng thuỷ triều Anh Đặng Quốc Thịnh  Nguyễn Đức Hưng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)
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1278 Đại học Công tác an toàn trong vận chuyển dầu Trần Minh Hoà  Nguyễn Văn Thư
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1279 Đại học Công tác an toàn trong vận chuyển dầu Triệu Hoàng Hoa  Nguyễn Văn Thư
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1280 Đại học
Khai thác sử dụng đài tàu Inmarsat - C Galaxy 

Sentinel
Trần Thanh Thuận Nguyễn Văn Học

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1281 Đại học Khai thác sử dụng GPS GP-500 MARK-2 Lê Văn Bảy Cổ Tấn Anh Vũ
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1282 Đại học Khai thác sử dụng trang thiết bị xếp dỡ Trần Hữu Tùng Trần Đình Thiềm
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1283 Đại học Khai thác và sử dụng Radar hàng hải Trần Châu Tuấn Trần Cảnh Vinh
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1284 Đại học Khai thác và sử dụng thiết bị điều khiển tàu 
Ngô Trương Đăng 

Khoa 
Trần Đình Thiềm

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1285 Đại học Phòng chống ô nhiễm Biển Trương Diên Vinh Nguyễn Văn Thư
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1286 Đại học
Thành lập kế hoạch chuyến đi từ cảng Sài Gòn đến 

cảng Hải Phòng 
Nguyễn Nhất Thống  Nguyễn Đức Hưng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1287 Đại học Vận chuyển hàng nguy hiểm theo IMDG Code Vũ Minh Thông Nguyễn Văn Thư
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1288 Đại học Vận chuyển khí hoá lỏng trên tàu biển Trần Xuân Đỉnh Nguyễn Văn Thư
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1289 Đại học Xác định và khử độ lệch la bàn từ Lê Đức Quốc Nguyễn Đức Hưng
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1998)

1290 Đại học Công tác cứu sinh trên biển Nguyễn Hải Vương  Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1997)

1291 Đại học Độ lệch và khử độ lệch la bàn từ Lê Tiến Khanh  Tô Minh Hiền
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1997)

1292 Đại học Khai thác và sử dụng máy thu GPS
Phạm Nguyễn Tùng 

Phương

Cổ Tấn Anh Vũ

Trần Cảnh Vinh

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1997)

1293 Đại học Khai thác và sử dụng Radar Nguyễn Anh Thuyết Trần Anh Vũ
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1997)
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1294 Đại học
Sử dụng lịch thủy triều để dự báo thủy triều tại 

vùng chạy tàu
Huỳnh Lê Minh Nguyễn Đức Hưng

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1997)

1295 Đại học Vận chuyển hàng rắn chở rời Đỗ Tấn Tuấn Lê Vinh Phan
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1997)

1296 Đại học Khai thác sử dụng máy thu vệ tinh JPS - JLR 4.500 Nguyễn Anh Thạnh Nguyễn Văn Học
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1996)

1297 Đại học Kỹ thuật sử dụng máy thu GPS JLR - 4500 Đặng Thanh Dũng Nguyễn Văn Học
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1996)

1298 Đại học
Tìm hiểu hệ thống động lực tàu "Cảng SG - 94", 

nghiên cứu đặc điểm kết cấu máy chính
Ngô Minh Thanh Nguyễn Ngọc Hải Khóa luận Máy tàu thủy (1996)

1299 Đại học
Khai thác sử dụng Radar Furuno 1940 trên tàu thực 

tập
Phạm Hồng Quang Trần Cảnh Vinh

Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1995)

1300 Đại học Khai thác sử dụng Radar JMA - 2144 Vũ Dương Minh Tạ Hồng Phong
Khóa luận Điều khiển tàu biển 

(1994)

1301 Đại học Vận chuyển khí hóa lỏng bằng tàu biển Nguyễn Văn Quang Lê Vinh Phan Khóa luận Điều khiển tàu biển

1302 Đại học

Các phương pháp xác định công suất động cơ - 

Phương pháp xác định công suất động cơ 

G8300ZC18B tàu Dynamic Brigth - Một số các yếu 

tố ảnh hưởng đến công suất động cơ - Phân tích sự 

ảnh hưởng của nhiên liệu đến công suất động cơ

Nguyễn Văn Diện ThS. Hoàng văn Sỹ Khóa luận Máy tàu thủy
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