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BIÊN BẢN HỌP 
 

1.  Thời gian và thành phần tham dự: 

 Thời gian: 9h30 ngày 16 tháng 01 năm 2017 

 Địa đểm: phòng Trưởng Khoa 

 Thành phần tham dự: BCN Khoa và Trưởng BM (kèm danh sách dự họp) 

2.  Nội dung cuộc họp: Xét duyệt đề cương chi tiết KLTN cho sinh viên các lớp thực hiện trong 

học kỳ 2 năm học 2016-2017. 

Số sinh viên đăng ký: 17 SV, gồm 09 nhóm: 

* Nhóm 1: Tên đề tài “Xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho nội thất Tinh Yen Home 

Décor. Thương hiệu mang phong cách Vintage.” 

SVTH:  Nguyễn Duy Bảo - 13130360 

 Phan Thị Giang - 13130160 

GVHD:  ThS. Mai Anh Thơ 

* Nhóm 2:  Tên đề tài “Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử cho nhãn hàng thời trang Tarifa 

trên nền tảng Android và Webservice - Restful.” 

SVTH:  Nguyễn Văn Công - 13130136 

 Thân Văn Hoạt - 13130178 

GVHD:  ThS. Mai Anh Thơ 

* Nhóm 3:  Tên đề tài “Xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho nhãn hàng thời trang 

Tarifa.” 

SVTH:  Võ Thị Kim Cương – 13130007 

 Tạ Ngọc Bảo Lâm - 13130214 

GVHD:  ThS. Mai Anh Thơ 

* Nhóm 4:  Tên đề tài “Nghiên cứu Spring Framework, Hibernate Framework, NodeJS 

Platform, AngularJS Platform, kĩ thuật Web để xây dựng hệ thống quản lí dự án cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ.” 

SVTH:  Cao Thành Đạt - 13130150 

 Võ Thị Hoài Xuân - 13130113 

GVHD:  ThS. Trần Thị Thanh Nga 

* Nhóm 5:  Tên đề tài “Tìm hiểu công cụ Hippo (CMS), công nghệ Angular JS, Restful Web 

Service, xây dựng úng dụng Web "Hệ thống cửa hàng xe máy.” 

SVTH:  Nguyễn Thị Lan Hương - 13130036 

 Võ Xuân Tùng - 13130343 

GVHD:  ThS. Trần Thị Thanh Nga 

* Nhóm 6:  Tên đề tài “Hệ thống bán hàng.” 

SVTH:  Phạm Thị Ngọc Thư - 12130298 

 Nguyễn Trung Hải - 12130228 

GVHD:  ThS. Trần Thị Thanh Nga 



* Nhóm 7:  Tên đề tài “Xây dựng giải pháp quang trắc và điều khiển cảm biến môi trường tự 

động dùng bộ thư viện nguồn mở Internet-of-Things và dịch vụ điện toán đám mây của Particle, 

và giao diện điều khiển trên điện thoại di động..” 

SVTH:  Nguyễn Thị Huyền My - 13130053 

 Mai Hữu Tài - 13130273 

GVHD:  ThS. Phạm Công Thiện 

* Nhóm 8:  Tên đề tài “Tìm hiểu về nhận diện khuôn mặt và xây dựng ứng dụng quảng cáo dựa 

và nhận diện sử dụng thư viện Opencv.” 

SVTH:  Nguyễn Ngọc Nhân - 13130359 

GVHD:  ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 

* Nhóm 9:  Tên đề tài “Hệ thống chứng thực người dùng trong LAN - WAN” 

SVTH:  Nguyễn Ngọc Hạ Thu - 12130369 

 Lê Anh Tuấn - 12130035 

GVHD:  ThS. Phan Vĩnh Thuần 

3.  Cuộc họp thống nhất: 

 Đối với những sinh viên chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định: Giáo vụ khoa theo dõi 

điểm thi của sinh viên trong HK1/2016-2017, sinh viên không đủ số tín chỉ tích lũy theo quy 

định sẽ không được làm KLTN trong HK2/2016-2017. 

 Chấp thuận đề cương chi tiết của Nhóm 5 và Nhóm 9 (Nhóm 9 nộp bổ sung bảng điểm) 

 Các nhóm còn lại viết lại đề cương theo yêu cầu sau và nộp lại cho Giáo vụ khoa, hạn cuối 

đến hết ngày 21/02/2017. 

- Yêu cầu chung về bố cục của đề cương chi tiết cho các nhóm: 

o Mục tiêu của đề tài: là kết quả của đề tài mà nhóm mong muốn đạt được.  

o Nội dung nghiên cứu: các công việc cần phải thực hiện (các kĩ thuật, phương pháp 

nghiên cứu) để đạt được mục tiêu trên. 

o Phạm vi nghiên cứu: giới hạn của phần nội dung. 

o Sản phẩm của đề tài: là hệ thống phần mềm, ứng dụng hoặc báo cáo khoa học,… 

Ngoài ra: 

- Nhóm 1, Nhóm 2 và Nhóm 3: chi tiết hóa phần Mục tiêu của đề tài. 

- Nhóm 4: 

o Trong phần Mục tiêu của đề tài: 

+ Mô tả thêm tổng quan các chức năng. 

+ Làm rõ thêm tính năng: Quản lý tiến độ dự án và Báo cáo 

o Trong phần Cơ sở khoa học: tìm hiểu quy trình và kĩ thuật quản lý dự án. 

- Nhóm 6: đặt lại tên đề tài cho đúng chuẩn 

- Nhóm 7:  

o Viết lại Sản phẩm của đề tài: là hệ thống phần mềm/ứng dụng. 

o Tách phần Nội dung và Phạm vi nghiên cứu (theo mẫu). 

- Nhóm 8: chi tiết hóa phần Mục tiêu của đề tài (kết quả nhận/tạo ra được gì sau khi nhận 

diện) 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. 

 

Thư ký CHỦ TOẠ 

 


