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  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              VIỆT NAM 

                        
 

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành: Công Nghệ Thông Tin  

Mã số: 7480201 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

I. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

1. Giới thiệu khái quát về Học Viện Hàng Không Việt Nam 

a) Vị trí pháp lý của Học viện Hàng không Việt Nam 

- Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam. Học viện 

được thành lập theo Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg, ngày 17/7/2006 của 

Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường HKVN1.  

-  Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành 

trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân 

dụng; có hơn 40 năm kinh nghiệm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho 

ngành hàng không Việt Nam; có quan hệ chiến lược với tất cả các đơn vị 

hoạt động trong mọi lĩnh vực hàng không ở trong nước; có quan hệ hợp tác 

sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc tế. Học viện Hàng không 

Việt Nam là thành viên của Tổ chức đào tạo hàng không quốc tế TRAINAIR 

PLUS trực thuộc Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO) từ tháng 5 năm 2020. 

-  Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được 

giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự,… 

theo quy định của pháp luật. Học viện Hàng không Việt Nam có tư cách 

pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương 

mại, Kho bạc Nhà nước. 

-  Học viện Hàng không Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ 

Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội, và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  Tên giao dịch của Học viện Hàng không Việt Nam 

 + Tiếng Việt: Học viện Hàng không Việt Nam (viết tắt là: HVHKVN) 

+ Tiếng Anh: Vietnam Aviation Academy (viết tắt là: VAA) 

                                                      
1Trường HKVN được thành lập theo Quyết định 2318/QĐ/TCCB-LĐ ngày 14/11/1994 của Bộ Trưởng Bộ GTVT 

trên cơ sở Trường Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hàng không thành lập theo quyết định số 290/QĐ-QB ngày 24/3/1979 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
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+ Địa chỉ: Số 104, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Số điện thoại: 083.8442251   Số fax:   083.8447523 

+ Website: www.vaa.edu.vn 

+ Ngày truyền thống: Ngày 24 tháng 03. 

+ Logo:  

 
 b)  Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Học viện 

- Sứ mạng: Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện sứ mạng đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển 

giao công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế kỹ thuật khác đạt 

tiêu chuẩn quốc tế cho Việt Nam và các nước trong khu vực. 

- Tầm nhìn: Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế khác có uy tín trong 

nước và quốc tế. 

+ Giá trị cốt lõi:  

+ Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử 

dụng nguồn lực hiệu quả nhất;  

+ Độc lập và sáng tạo: Đào tạo người học tư duy độc lập và sáng tạo; 

+ Toàn diện và hội nhập: Đào tạo con người phát triển toàn diện, sẵn 

sàng hội nhập xã hội, hội nhập quốc tế. 

- Triết lý giáo dục: 

+ Triết lý giáo dục của Học viện Hàng không Việt Nam là: “Chất lượng - 

Sáng tạo - Hội nhập” 

+ Ý nghĩa triết lý giáo dục: Triết lý giáo dục là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt 

làm định hướng phát triển cho Học viện. Học viện Hàng không Việt Nam hướng 

đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thục kỹ năng nghề 

nghiệp, tư duy độc lập sáng tạo và hội nhập quốc tế. 

 c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện 

 Thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục 

nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.  

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện. 

- Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc 

tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và các chương trình giáo dục đào 

tạo khác, phục vụ cộng đồng.  

- Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm 

sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo. 

- Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ 

giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vaa.edu.vn%2F&h=ATOyf2-N4Kn4vRy7za0LlS71lR5a3cJr8QR__sR0QcWjxtnuE5sWDGjF_w-pB2JRv53Xtj_OAGmKJk7gnugRJWFOX4JKUCBPeGVnSCqRjkvCr-p8n6JIeRPl4Ny3tuTqPPoZHa8
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- Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng 

viên, viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; bảo đảm môi trường 

sư phạm cho hoạt động giáo dục và đào tạo. 

- Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo 

dục. 

- Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, 

giảm thuế theo quy định của pháp luật. 

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường 

cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị. 

- Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, 

y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra 

của Bộ  Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Thành  phố  

Hồ Chí Minh. 

- Phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy 

định của pháp luật. 

 d) Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của Học viện 

- Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình thực hiện theo quy định của 

Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật 

liên quan.  

- Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước và 

các bên liên quan về các hoạt động của Học viện theo quy định của pháp 

luật. 

- Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và 

cơ sở vật chất của Học viện để tiến hành các hoạt động trái với các quy định 

của pháp luật và của Quy chế này. 

 đ) Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay 

Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay thực hiện theo quy định của 

Luật giáo dục đại học và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm: 

- Hội đồng Học viện; 

- Giám đốc và các Phó giám đốc; 

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng tư vấn; 

- Khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Vận tải hàng không, Khoa Cảng hàng 

không, Khoa Kỹ thuật hàng không, Khoa Không lưu, Khoa Điện - Điện tử 

hàng không;  

- Phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên, Phòng 

Hành chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng 

Khoa học công nghệ , Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng; 

- Viện, Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hàng không, Trung 

tâm dịch vụ và tư vấn hàng không, Trung tâm Đào tạo phi công,  Trung tâm 

hướng nghiệp và tư vấn việc làm. 
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- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên. 

 

HĐHV: Hội đồng Học viện BGĐ: Ban Giám đốc 

ĐOÀN TN: Đoàn Thanh niên BM:Bộ môn 

CÁC PHÒNG: TT/PHÒNG PTN: Phòng thí nghiệm 

CÁC HĐTV: Các Hội đồng tư vấn BP: Bộ phận 

Hình 1. Cơ cấu tổ chức Học viện Hàng không Việt Nam 

 e) Đội ngũ cán bộ 

 Tổng số cán bộ giảng dạy của Học viện là 209 người, trong đó có hơn 

20% là PGS, tiến sĩ, hơn 70% là thạc sĩ.  

 g) Quy mô đào tạo năm 2020 – 2021 

 Đào tạo 14 ngành đại học, 01 cao học. 

Như vậy hàng năm, Học viện đào tạo và cung cấp cho ngành hàng 

không gần 10 lao động trình độ sau đại học, gần 600 lao động có trình độ 

đại học, gần 240 lao động có trình độ cao đẳng. Ngoài ra Học viện còn đào 

tạo và cung cấp hàng ngàn nhân viên hàng không trình độ trung và sơ cấp 

về an ninh hàng không, quản lý không lưu, ... 

 h) Công tác nghiên cứu khoa học 

 Trong các năm vừa qua, cán bộ của Học viên đã tích cực tham gia 

nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố, cấp 

cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, bình quân mỗi năm Học viện có 01 đề tài cấp 

Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 10 đề tài cấp cơ sở, 10 đề tài sinh viên.  

 i) Công tác hợp tác quốc tế 

 Học viện có quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực 

và quốc tế. Ngoài ra Học viện còn hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức 

quốc tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc có kết quả cụ thể qua đó nâng vị 

thế của Nhà trường trong hoạt động HTQT.  

ĐẢNG 
ỦY

CÔNG 
ĐOÀN

ĐOÀN 
TN

HĐHV

BGĐ

CÁC 
KHOA

BM PTN

CÁC 
PHÒNG

BP

THƯ 
VIỆN

CÁC 
HĐTV
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 Học viện Hàng không Việt Nam là thành viên của Tổ chức đào tạo 

hàng không quốc tế TRAINAIR PLUS trực thuộc Tổ chức hàng không quốc 

tế (ICAO) từ tháng 5 năm 2020. 

 l) Cơ sở vật chất của Học viện 

Học viện có 3 cơ sở: 

- Cơ sở 1: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 

- Cơ sở 2: 18 A/1 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

- Cơ sở 3: 243 Nguyễn Tất Thành – Thị xã Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa.  

1.2. Sự cần thiết về việc mở ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin trình độ đại học 

1.2.1. Sự phù phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 

Thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa 

học, tư vấn và chuyển giao công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế kỹ 

thuật khác đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Việt Nam và các nước trong khu vực, ngày 31 

tháng 8 năm 2020, Hội đồng Học viện đã ký Quyết định số 15/QĐ-HĐHV ban hành 

Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, trong đó có nội dung mở ngành đào 

tạo Công nghệ thông tin trong năm học 2020-2021 nhằm đào tạo nguồn nhân lực có 

trình độ Công nghệ thông tin tiên tiến trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội và ngành hàng không. 

1.2.2. Sự phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, 

quốc gia 

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng 

chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

4, trong chỉ thị nêu rõ: 

"Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội trong việc 

nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi 

sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo ra nhiều cơ hội 

cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng kể chi phí giao dịch, vận 

chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và 

Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa học 

và công nghệ tiên tiến". 

Trong Chỉ thị của Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại 

học là: 

"Nâng cao năng lực nghiên cứu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, 

tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng 
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thích nghi với các nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4". 

Đồng thời, Thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2018 

của Bộ chính trị về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc 

gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong nghị quyết khẳng định tận dụng 

tối đa lợi thế của đất nước đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, khai thác triệt để 

thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lợi thế thương mại để phát 

triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế 

cạnh tranh. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử là con 

đường chủ đạo; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm; phát triển công 

nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá; chú trọng phát triển công nghiệp xanh. 

Ngoài ra, trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035 Chính phủ đã xác định 3 nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên 

phát triển, gồm: Công nghiệp chế biến chế tạo, Ngành Điện tử và viễn thông, Năng 

lượng mới và năng lượng tái tạo. Đối với ngành Điện tử và viễn thông giai đoạn 

2025, ưu tiên phát triển sản phẩm thiết bị máy tính, điện thoại, linh kiện. Giai đoạn 

sau năm 2025, ưu tiên phát triển phần mềm, nội dung số, dịch vụ Công nghệ thông 

tin và điện tử y tế.  

Trong nghị quyết số 23-NQ/TW cũng nêu rõ: 

"Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo giữ vị trí then chốt, là khâu đột 

phá trong chính sách công nghiệp quốc gia; tận dụng hiệu quả lợi thế của nước đi 

sau trong công nghiệp hoá, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có 

cách tiếp cận, đi tắt, đón đầu một cách hợp lý trong phát triển các ngành công nghiệp. 

Việc lựa chọn các ngành công nghiệp ưu tiên phải khách quan, dựa trên các nguyên 

tắc, hệ thống tiêu chí rõ ràng, phù hợp với từng giai đoạn công nghiệp hoá của đất 

nước, phát huy tốt nhất lợi thế quốc gia." 

Như vậy, với những điều được nêu rõ trong nghị quyết 23-NQ/TW thì khoa 

học công nghệ luôn được xác định là giữ vai trò then chốt đối với trong công cuộc 

đổi mới của nước ta. Một nền công nghiệp phát triển luôn dựa vào nền khoa học công 

nghệ tiên tiến và ngược lại, công nghiệp phát triển sẽ tạo điều kiện cho khoa học công 

nghệ phát triển. Chính vì vậy, ngành Công Nghệ Thông Tin là một trong những 

ngành mũi nhọn quan trọng không thể thiếu được trong từng giai đoạn công nghiệp 

hoá và hiện đại hóa của đất nước. 

1.2.3. Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội và của ngành 

Trong thời điểm hiện tại, ngành Công Nghệ Thông Tin đang được đánh giá là 

một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam. Đã có hơn 153 cơ sở tổ chức đào 

tạo được khoảng 50,000 nhân sự cho ngành Công Nghệ Thông Tin mỗi năm. Theo 
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thống kê của báo thị trường Công Nghệ Thông Tin (https://topdev.vn/page/bao-cao-

it-viet-nam) nhu cầu tuyển dụng trong ngành Công Nghệ Thông Tin năm 2019 tăng 

gần 2,5 lần so với năm 2018, dự báo năm 2020 sẽ tiếp tục tăng (số lượng nhân sự 

tuyển dụng cao gấp 1,6 lần năm 2019). Theo các số liệu về thị trường Công Nghệ 

Thông Tin, năm 2020, Việt Nam cần hơn 400.000 nhân lực và dự kiến năm 2021 là 

500.000 (hình 1). Nhưng hiện tại, mỗi năm các cơ sở chỉ đào tạo được khoảng 50.000 

nhân sự cho ngành Công Nghệ Thông Tin. Như vậy, hàng năm nhân lực bổ sung 

cho ngành Công Nghệ Thông Tin thiếu rất nhiều. 

 

Hình 1. Nhu cầu tuyển dụng Công nghệ thông tin tăng dần theo từng năm 

Trong 5 năm gần đây Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực trong công cuộc 

chuyển đổi số, tiến tới một nền kinh tế số, xã hội số. Cũng chính vì vậy, làn sóng 

khởi nghiệp công nghệ (tech startup), cũng như việc gia tăng các dự án khởi nghiệp 

(startup) từ các công ty lớn đã có mặt trên thị trường. Với sự tăng trưởng mạnh của 

toàn ngành công nghệ nói chung, có thể nói năm 2020, Việt Nam sẽ được coi là một 

quốc gia Công Nghệ Thông Tin của khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam cần phát triển thêm 50.000 

doanh nghiệp công nghệ thông tin (ICT) để đẩy nhanh chuyển đối số Việt Nam. Một 

xu hướng mang tên Make In Vietnam đang trên đà phát triển mạnh, các lập trình 

viên, những chuyên gia công nghệ đã nghĩ nhiều hơn về việc đem sản phẩm Việt 

Nam ra thế giới (hình 2).  

 

Hình 2. Mô hình loại hình công ty  

Cũng theo số liệu thống kê của báo thị trường Công Nghệ Thông Tin 

(https://topdev.vn/page/bao-cao-it-viet-nam), tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều 

trung tâm tài chính và nhiều tập đoàn lớn chiếm 59% so với cả nước (hình 3). Số 

https://topdev.vn/page/bao-cao-it-viet-nam
https://topdev.vn/page/bao-cao-it-viet-nam
https://topdev.vn/page/bao-cao-it-viet-nam


11  

liệu này cho thấy, nhu cầu nhân lực Công Nghệ Thông Tin tại các trung tâm tài chính 

và các tập đoàn lớn ở TP Hồ Chí Minh là rất cao (hình 3). 

 

Hình 3. Biểu đồ phân bố cac trung tâm tài chính, tập đoàn lớn 

Qua các số liệu thống kê ở trên cho thấy, nhu cầu nhân lực Công Nghệ Thông 

Tin tại thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn và sẽ còn tiếp tục tăng mạnh vào những 

năm tiếp theo năm 2020.  

Theo xu hướng chuyển đổi số, các Hãng hàng không Việt Nam cũng đã có chủ 

trương tiến tới trở thành Hãng hàng không công nghệ số (Digital Airline), nắm bắt 

cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách 

hàng, ngày càng hoàn thiện dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Nhà nước ta cũng đã có chiến 

lược phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin hàng không. Cụ thể là, sáng ngày 

27/2/2019, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng 

và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Vietnam Airlines và Tập đoàn Sabre, nhà 

cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng không, khách sạn và du lịch hàng đầu 

của Hoa Kỳ, đã ký kết mở rộng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin hàng không với trị giá 300 triệu USD. Ông Dương Trí Thành – Tổng giám đốc 

Vietnam Airlines nhấn mạnh: “Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng đóng 

vai trò chủ lực, Vietnam Airlines không chỉ dừng lại ở nỗ lực mở rộng đội tàu bay 

và nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn đặc biệt chú trọng tiên phong trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin hàng không và tự động hóa. Bằng việc mở rộng hợp tác chiến 

lược với Sabre hôm nay, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phát huy tối đa khả năng ứng 

dụng công nghệ hiện đại một cách toàn diện vào công tác quản trị để phát triển ngày 

càng mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không quốc tế 5 sao 

cũng như khẳng định vị thế hãng hàng không chủ lực trong nước và trong khu vực”. 

Tóm lại, theo các số liệu thống kê của báo thị trường Công Nghệ Thông Tin 

(https://topdev.vn/page/bao-cao-it-viet-nam) và các chiến lược phát triển trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin hàng không, dễ dàng nhận thấy rằng nhu cầu nhân lực Công 

nghệ thông tin cho toàn xã hội là vô cùng lớn, và không ngoại lệ nhu cầu nhân lực 

https://topdev.vn/page/bao-cao-it-viet-nam
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Công nghệ thông tin cho ngành hàng không cũng rất lớn và sẽ tăng mạnh hơn trong 

thời gian tới để thích ứng với việc chuyển đổi số của các Hãng hàng không. 

1.2.4. Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực 

Học Viện Hàng Không Việt Nam cũng đã thực hiện khảo sát lấy ý kiến của hơn 

160 người từ các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, công ty tư nhân, và các chuyên 

gia CNTT bao gồm nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực hàng không và phạm vi hoạt 

động đúng chuyên ngành và gần với chuyên ngành về nhu cầu và triển vọng đào tạo 

trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ thông tin cho ngành hàng 

không. Trong đó, số ý kiến của những người chuyên nghiệp bao gồm các giám đốc 

xí nghiệp, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và các người có trình độ chuyên môn 

cao được xem xét với trọng số cao hơn, cho thấy nhu cầu đào tạo nhân lực ở ngành 

Công nghệ thông tin nói chung và Công nghệ thông tin cho ngành hàng không nói 

riêng là cần thiết. Kết quả khảo sát được trình bày ở các bảng 1, 2 và 3. 

Bảng 1: Mức độ cần thiết để mở ngành đào tạo 

 

Rất cần thiết 50,62 % 

Cần thiết 48,13 % 

Bình thường 1,25 % 

Không cần thiết 0 % 

Bảng 2: Khả năng tìm được việc làm của sinh viên tốt nghiệp 

Dễ tìm việc 51,88 % 

Bình thường 31,87 % 

Có thể tìm việc ở 

chuyên ngành gần 

15 % 

Khó tìm việc 1,25 % 

Bảng 3: Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học nâng cao, phát triển chuyên môn 

Dễ phát triển 54,38 % 

Bình thường 45,62 % 

Khó phát triển 0 % 
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Như vậy, theo kết quả khảo sát mà Học Viện Hàng Không Việt Nam đã thực 

hiện được cùng với các các số liệu thống kê của báo thị trường Công Nghệ Thông 

Tin (https://topdev.vn/page/bao-cao-it-viet-nam) cho thấy rằng nhu cầu nguồn nhân 

lực Công nghệ thông tin hiện tại và trong nhiều năm sắp tới là rất lớn. Nhưng quy 

mô đào tạo hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy triển vọng phát triển đào 

tạo ngành công nghệ thông tin trong thời gian tới là rất lớn. 

1.3. Một số kết quả đào tạo tại Học viện Hàng Không Việt Nam 

Đến nay, Học viện Hàng Không Việt Nam đã và đang tổ chức tuyển sinh đào 

tạo được 13 khóa đại học, cao đẳng hệ chính quy. Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng 

chính quy hàng năm của Học viện Hàng Không Việt Nam hiện vào khoảng 4.000 

sinh viên, trong đó quy mô sinh viên đại học chính quy các ngành khoảng 2.400 sinh 

viên, chiếm tỷ lệ khoảng 75%. 

Theo số liệu năm 2019, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Hàng Không 

Việt Nam có việc làm (trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp) khoảng trên 80%, đặc 

biệt trong 80% số sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp thì có tới 95% số sinh viên 

được làm việc đúng với ngành hoặc chuyên ngành đã được đào tạo tại Học viện Hàng 

Không Việt Nam; ngoài ra có gần 15% số sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng đã tham gia tiếp tục học tập nâng cao trình độ tại Học viện Hàng Không Việt 

Nam hoặc du học ở nước ngoài. 

1.4. Khái quát hóa về Khoa, đơn vị chuyên môn trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo 

ngành Công nghệ thông tin 

Theo Chiến lược phát triển Học viện đến 2030 và kế hoạch phát triển Học viện 

giai đoạn 2020-2025, giai đoạn 2025-2030 ban hành bởi Quyết định số 15/QĐ-

HĐHV ngày 31/08/2020 thi Khoa Công nghệ thông tin sẽ được thành lập vào quý 1 

năm 2021 trên cơ sở Bộ môn Công nghệ thông tin của Khoa cơ bản hiện nay. Khoa 

được trang bị vào quý 1 năm 2021 với trên 100 máy tính mới và các phòng mạng 

chuyên dụng để sinh viên thực tập. 

Khoa Công nghệ thông tin của Học viện Hàng Không Việt Nam là đơn vị trực 

tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành Công nghệ thông tin gồm 12 nhân sự trong 

đó có 4 Tiến sỹ, 6 Thạc sỹ chuyên ngành CNTT và 2 Cử nhân/Kỹ sư CNTT, mặc dù 

là Khoa mới nhưng được xếp vào danh sách một trong những Khoa có tiềm lực chủ 

đạo trong chiến lược phát triển của Học viện Hàng Không Việt Nam. Học viện đã 

có chiến lược đầu tư vào công tác đào tạo cán bộ giảng dạy, nâng cấp cơ sở vật chất 

cho khoa Công Nghệ Thông Tin đáp ứng vượt bậc các yêu cầu cần thiết để mở ngành 

đào tạo Công nghệ Thông Tin. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để Học viện 

https://topdev.vn/page/bao-cao-it-viet-nam


14  

Hàng Không Việt Nam xây dựng Đề án mở ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin 

trình độ đại học. 

1.5. Lý do đăng ký mở ngành đào tạo Công nghệ thông tin trình độ đại học 

Lý do thứ nhất là, xuất phát từ chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 

2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4. Để có thể thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg đưa quốc gia vươn 

lên để đạt được sự tiến bộ như các quốc gia tiên tiến khác, Việt Nam cần phải bức 

tốc về mặt năng suất lao động. Cuộc đối đầu giữa các mô hình phát triển trên thế 

giới cuối cùng cũng nằm ở chỗ mô hình nào tạo ra năng suất lao động cao hơn. Đó 

cũng là lý do chúng ta thấy được các cường quốc hiện nay chiến đấu với nhau chính 

yếu không phải về thương mại, mà là về công nghệ. Vì vậy công nghệ chính là con 

đường giúp Việt Nam từ bỏ những lối mòn để bắt lấy con sóng khơi xa. Ước mơ 

Việt Nam trở thành quốc gia IT sẽ thành hiện thực vào một ngày không xa. 

Lý do thứ hai là, xuất phát từ chiến lược phát triển của Học viện Hàng Không 

Việt Nam muốn kết hợp các thế mạnh của Học viện đang có với việc đào tạo Công 

Nghệ Thông Tin để sẽ trở thành cơ sở vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân lực 

kỹ thuật cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực Hàng 

Không. Hiện nay, ở Việt Nam chưa có cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin 

chuyên về lĩnh vực Hàng không. Vì vậy, với nhiều kinh nghiệm và uy tín trong việc 

đào tạo chuyên ngành về hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam sẽ có nhiều 

thuận lợi trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực Công nghệ thông tin cho ngành hàng 

không nói riêng, và cho toàn xã hội nói chung. Đây chính là một trong những căn cứ 

quan trọng để Học viện Hàng Không Việt Nam xây dựng Đề án mở ngành đào tạo 

Công Nghệ Thông Tin, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chiến lược về đào 

tạo nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Đảng và Chính 

phủ, và chiến lược chuyển đổi số của các Hãng hàng không. 

Lý do thứ ba là, Học viện Hàng Không Việt Nam dựa trên nhu cầu thực tế về 

xu hướng lựa chọn theo học các ngành thuộc khối kỹ thuật của người học. Đây không 

phải là một trào lưu nhất thời mà điều này thể hiện nhu cầu về nguồn nhân lực trong 

các ngành kỹ thuật của xã hội. Sự chuyển hướng này thể hiện đúng định hướng phát 

triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đó là công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước. 

Lý do thứ tư là, theo số liệu khảo sát của báo thị trường Công Nghệ Thông Tin 

thì đã có hơn 153 cơ sở đào tạo được khoảng 50,000 nhân sự cho ngành Công Nghệ 

Thông Tin mỗi năm. Và theo dự kiến năm 2021 cần bổ sung hơn 100.000 nhân sự 

cho ngành Công Nghệ Thông Tin, và con số nhân sự cần bổ sung cho ngành Công 
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Nghệ Thông Tin có thể tăng lên nhiều hơn cho những năm tiếp theo để phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Điều này có nghĩa là nhân lực cho 

ngành Công Nghệ Thông Tin cho giai đoạn sắp tới sẽ bị thiếu rất nhiều.  

Lý do thứ năm là, Công nghệ thông tin là ngành học phù hợp với các bạn trẻ 

năng động có đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật, luôn tìm tòi, sáng tạo trong công 

việc, v.v…Theo nhận định của nhiều chuyên gia, ngành Công Nghệ Thông Tin là 

ngành học “cung không đủ cầu” luôn có thu nhập cao và không sợ thất nghiệp ở hiện 

tại và cả trong tương lai. Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành 

Công nghệ thông tin là rất lớn với nhiều vị trí công việc khác nhau, chẳng hạn như: 

Cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Lập trình 

viên, kiểm thử sản phẩm phần mềm, quản lý quy trình phát triển phần mềm; Chuyên 

viên IT, quản trị và giám sát an ninh mạng; Thiết kế, xây dựng, phát triển, vận hành 

và bảo trì mạng máy tính nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan, trường học; Quản 

trị dự án hệ thống mạng thông tin; v.v… 

Lý do sau cùng vô cùng quan trọng, Học viện Hàng Không Việt Nam là cơ sở 

đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, với đội ngũ giảng viên trình độ cao 

nhiều kinh nghiệm, chương trình đào tạo xây dựng theo hướng ứng dụng công nghệ 

mới, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành hiện đại, kết hợp được các thế mạnh về 

Công nghệ thông tin và truyền thông trong công nghiệp sẽ đảm nhiệm tốt cho việc 

phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin. 

Tóm lại, tổng hợp lại từ các các lý do nêu trên Học viện Hàng Không Việt Nam 

nhận thấy rằng việc mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin 

là hết sức cần thiết để có thể đáp ứng được phần nào nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin cho sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, và việc chuyển đổi số cho 

lĩnh vực hàng không nói riêng. 
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II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

2.1. Đội ngũ giảng viên 

2.1.1. Giảng viên cơ hữu 

Hiện tại, Học viện Hàng Không Việt Nam có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm 

nhận giảng dạy tối thiểu 95% khối lượng của chương trình đào tạo bậc đại học ngành 

Công Nghệ Thông Tin. 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh 

Chức 

danh 

KH, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Tham gia đào 

tạo (Năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

lượng đề tài, 

các bài báo) 

1 

Nguyễn Thanh 

Dũng, 

Sinh năm 1979 

 
Tiến sĩ, 

czech, 

2012 

Kỹ thuật 

thông tin 

2007,  

Học Viện 

Hàng Không 

Việt Nam. 

06 đề tài; 

08 bài báo. 

2 
Bùi Mạnh Quân, 

Sinh năm 1975 
 

Tiến sĩ, 

Đài Loan, 

2019 

Khoa 

học 

máy 

tính và 

Kỹ 

thuật 

thông 

tin 

2007, 

Đại học Bạc 

Liêu.  

2020, Học 

Viện Hàng 

Không 

Việt Nam. 

02 đề tài; 

17 bài báo 

3 
Dương Việt Hằng, 

Sinh năm 1978 
 

Tiến sĩ, 

Đài Loan, 

2017 

Khoa 

học 

máy 

tính và 

Kỹ 

thuật 

thông 

tin 

2007, 

Đại học Bạc 

Liêu 

2020, Học 

Viện Hàng 

Không 

Việt Nam. 

04 đề tài;  

23 bài báo 

4 

Nguyễn Lương 

Anh Tuấn, 

Sinh năm 1971 

 
Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Tin học 

– Điều 

khiển 

tự động 

2004, Đại học 

giao thông vận 

tải Tp.HCM. 

2021, Học 

Viện Hàng 

Không 

03 đề tài;  

18 bài báo 
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Việt Nam. 

5 
Hồ Huỳnh Phong, 

Sinh năm 1983 
 

Thạc sỹ, 

Pháp, 

2012 

Công nghệ 

thông tin - 

Mạng 

Máy Tính 

2014, Học 

Viện Hàng 

Không 

Việt Nam. 

 

6 
Ngô Minh Nhựt, 

Sinh năm 1987 
 

Thạc sỹ, 

Pháp, 

2013 

Công nghệ 

thông tin - 

Mạng 

Máy Tính 

2018, Học 

Viện Hàng 

Không 

Việt Nam. 

 

7 
Lưu Thanh Phước, 

Sinh năm 1990 
 

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2017 

Khai 

thác dữ 

liệu và 

quản trị 

tri thức 

2020, Học 

Viện Hàng 

Không 

Việt Nam. 

 

8 
Vũ Quốc Hưng, 

Sinh năm 1977 
 

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2012 

Truyền 

dữ liệu 

và 

Mạng 

máy 

tính 

2020, Học 

Viện Hàng 

Không 

Việt Nam. 

 

9 
Trần Đức Tùng, 

Sinh năm 1978 
 

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2011 

Hệ 

thống 

thông 

tin 

quản lý 

2020, Học 

Viện Hàng 

Không 

Việt Nam. 

01 bài báo 

10 
Nguyễn Linh Duy, 

Sinh năm 1983 
 

Thạc sỹ, 

Việt Nam, 

2014 

Khoa 

học 

máy 

tính 

2020, Học 

Viện Hàng 

Không 

Việt Nam. 

 

Ngoài ra Học viện còn có nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ các ngành 

gần như Điện tử, Viễn thông, Tự động hóa phụ trách giảng dạy các môn học trong 

chương trình đào tạo. 

2.1.2. Kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm, thực hành cơ hữu 

Các phòng thí nghiệm thực hành của Học viện Hàng Không Việt Nam phục vụ 

cho ngành Công Nghệ Thông Tin đều có cán bộ kỹ thuật, nhân viên tham gia quản 

lý và hướng dẫn thí nghiệm thực hành. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn/ 

nghiệp vụ 

Phụ trách phòng 

thí nghiệm/thực 

hành 

Phòng thí nghiệm, thực 

hành phục vụ học 

phần/môn học nào trong 

chương trình đào tạo 

1 
Hồ Huỳnh 

Phong 

Thạc sỹ/ Công 

nghệ thông tin 
CNTT1 

- Các học phần liên quan 

đến mạng máy tính 

2 
Ngô Minh 

Nhựt 

Thạc sỹ/ Công 

nghệ thông tin 
CNTT2 

- Các học phần liên quan 

đến  lập trình 

3 
Vũ Quốc 

Hưng 

Thạc sỹ/ Công 

nghệ thông tin 
CNTT3 

Lập trình di động, IoT, Điện 

toán đám mây 

4 
Nguyễn Linh 

Duy 

Thạc sỹ/ Công 

nghệ thông tin 
CNTT4 

Máy học, Xử lý ành và thị 

giác máy tính, Chuỗi khối 

2.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

2.2.1. Phòng học, giảng đường 

2.2.1.1. Phòng học, giảng đường tại cơ sở 1 của Học viện Hàng Không Việt Nam 
 

Số 

TT 
Loại phòng học SL 

Diện  

tích (m2) 

Danh mục trang thiết bị 

chính hỗ trợ giảng dạy 
 

Ghi chú 
Tên thiết bị SL 

1 Phòng học lý thuyết 01 93 

Máy chiếu 01 

A07 

Hệ thống âm thanh 01 

2 Phòng học lý thuyết 01 100 

Máy chiếu 01 

A101 

Hệ thống âm thanh 01 

3 Phòng học lý thuyết 01 100 

Máy chiếu 01 

A201 

Hệ thống âm thanh 01 

4 Phòng học lý thuyết 01 48 

Bảng viết 01 

A309 

Hệ thống âm thanh 01 

5 Phòng học lý thuyết 01 30 

Bảng viết 01 

A313 

Hệ thống âm thanh 01 



19  

 

2.2.1.2. Phòng học, giảng đường tại cơ sở 2 của Học viện Hàng Không Việt Nam 

Học viện cơ sở 2 có tổng số phòng học là 37. Số lượng các phòng học lý thuyết 

đủ đáp ứng cho tất cả các lớp học của các hệ đào tạo; sinh viên chính quy được bố 

trí học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, còn các hệ đào tạo vừa học vừa làm có một số 

học ban ngày, một số học buổi tối và thứ 7, chủ nhật. Học viện có 2 giảng đường lớn: 

01 giảng đường 600 chỗ ở cơ sở 02 và 01 giảng đường 200 chỗ ở cơ sở 1. Các giảng 

đường lớn đủ đáp ứng cho các lớp có số lượng sinh viên đông, các lớp học ghép, các 

buổi sinh hoạt tập thể. Ngoài các phòng học và giảng đường lớn trên, Học viện còn 

bố trí 02 phòng dành riêng cho học ngoại ngữ được trang bị đầy đủ các thiết bị âm 

thanh, ánh sáng, điều hòa và màn chiếu. Tại các khu thư viện, Học viện còn bố trí 

dành riêng một số phòng tự học lớn. 

Số 

TT 
Loại phòng học Số lượng 

Diện 

tích (m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ 

trợ giảng dạy 

 

Ghi chú 

Tên thiết bị SL 

6 Phòng học lý thuyết 09 43 

Máy chiếu 09 

 

Hệ thống âm thanh 
09 

7 Phòng học lý thuyết 05 86 

Máy chiếu 05 

 

Hệ thống âm thanh 

 

8 

 

Phòng học thuyết 

 

02 

 

64 

Hệ thống âm thanh 02 

 

Máy chiếu 02 

9 Phòng học lý thuyết 02 129 

Máy chiếu 02 

 

Hệ thống âm thanh 02 

10 Phòng học máy tính 02 
42 

84 

Máy chiếu 02 

D01, D02 

Máy tính 62 

11 Phòng học lý thuyết 03 85,5 

Máy chiếu 02 

Khu E 

Hệ thống âm thanh 02 

 Tổng 25 1956    
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1 Phòng học lý thuyết 18 64 

Máy chiếu 18 

Khu G 

Hệ thống âm thanh 18 

2 Phòng học lý thuyết  09 96 

Máy chiếu 09 

Khu G 

Hệ thống âm thanh 09 

3 Phòng học lý thuyết 03 128 

Máy chiếu 03 

Khu G 

Hệ thống âm thanh 03 

4 Phòng học ngoại ngữ 01 64 

Máy tính, máy chiếu 30 

Khu G 

Hệ thống âm thanh 01 

5 Phòng học tin học 01 160 

Máy tính 39 

Khu G 

Hệ thống âm thanh 01 

 Tổng cộng 32 2624    

2.2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành 

2.2.2.1. Phòng thí nghiệm, cơ sở 1, 104 Nguyễn Văn Trỗi 

Số 

TT 

Tên phòng thí nghiệm, 

xưởng, trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm,  

thực hành 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học/học phần 

 

 

1 

 

 

Phòng thực tập điện tử và 

điện công nghiệp 

(A303) 

 

 

 

60 

Bộ thí nghiệm điện tử cơ bản 05  

 

 

 

Bộ thí nghiệm khí cụ điện 05 

Bộ thí nghiệm điện – điện tử sơ cấp 05 

Kít thí nghiệm điện tử công suất 05 

Đồng hồ đo 05 

Dùng cụ sữa chữa 05 

2 
Phòng thực tập kỹ thuật số 

(A306) 
35 

Bộ thí nghiệm kỹ thuật số 10  

 

 

Nguồn điện 1 chiều 10 

Bảng trắng 01 

Bộ dây cắm 01 
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3 
Phòng thực tập điện tử 

(A307A) 
40 

Bộ thực tập cơ bản về điện tử 

tương tự 

06  

 

 Bộ thực tập nâng cao về điện tử 

tương tự 

06 

Bộ thực tập về điện tử viễn thông 

cơ sở 

06 

Bảng trắng 01 

Đồng hồ đo (VOM) 05 

Máy đó dạng sóng 05 

4 
Thực hành tin học (D01, 

D02, D03) 

 

84 

Máy chiếu 40  

Máy tính đề bàn 83 

Switch Hub  03 

2.2.2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành của Cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh 

Số 

TT 

Tên phòng thí nghiệm, 

xưởng, trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm,  

thực hành 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học/học phần 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng thí nghiệm vật lý  

(G405) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ thực tập TN : Khảo sát dao 

động của con lắc vật lý. Xác 

định gia tốc trọng trường 

02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ thực tập TN: Xác định khối 

lượng riêng của vật rắn dùng 

bình tỉ trọng  

02 

Bộ thực tập TN : Khảo sát quá 

trình trao đổi nhiệt . Xác định 

nhiệt dung riêng của vật rắn 

(có thể nối với computer ) 

02 

Bộ thực tập TN: Khảo sát hiện 

tượng nội ma sát Xác định hệ 

số nhớt của chất lỏng. 

02 

Bộ thực tập TN: Khảo sát hiện 

tượng phóng điện trong chất 
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khí.Xác định điện trở và điện 

dung bằng mạch dao động tích 

phóng ( có thể nối với 

computer )  

02  

 

 

 

Bộ thực tập TN: Khảo sát hiện 

tượng phân cực ánh 

sáng.Nghiệm định luật Malus 

( có thể kết nốt computer ) 

02 

Máy in laserJet P2015 01 

Bộ thực tập TN: Khảo sát 

mạch cộng hưởng RLC 
02 

Bộ thực tập TN: Khảo sát sự 

tạo ảnh qua bản mặt song 

song. Xác định chiết suất của 

bản thủy tinh  

 

02 

Bộ thực tập TN: Khảo sát hiện 

tượng nhiễu xạ ánh sáng qua 

cách tử phẳng .Xác định bước 

sóng của tia laser 

 

02 

Bộ thực tập TN: Khảo sát sóng 

dừng trên sợi dây. Xác định 

vận tốc truyền sóng trên dây 

02 

Bộ thực tập TN: Khảo sát quá 

trình cân bằng nhiệt  động 

.Xác định tỷ số nhiệt dung 

phân tử của chất khí  

02 

Bộ thực tập TN: Khảo sát đặc 

tính của diode và transistor 
02 

Bộ thực tập TN: Khảo sát hệ 

chuyển động tịnh tiến- quay 

.Xác định mômen quán tính 

của bánh xe  và lực ma sát ổ 

trục  

02 

CPU Pentium D 3Ghz 02 
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Monitor LCD LG 

 Flatron  L1553s 
02 

Bộ thực tập TN : Khảo sát dao 

động của con lắc vật lý. Xác 

định gia tốc trọng trường 

02 

2 Phòng thực hành vi xử lý – 

vi điều khiển, PLC 

(G401) 

64 Bộ Kit vi điều khiển đa năng: hỗ 

trợ vi điều khiển PIC, PSOC, 

AVR, 8051, ARM và dsPIC 

15 

 

Bộ đào tạo điều khiển lập trình 

(PLC) 
02 

Máy hiện sóng số kết nối cổng 

USB với máy vi tính 
12 

Bộ Máy tính bàn VENR®STU 

Model: E+5500 
12 

3 Phòng thực hành điện tử 

nâng cao 

(G402) 

64 Bộ thực tập  điện tử căn bản 

Model : C20 / EV 
05 

 

 Bộ thực tập  điện tử đa năng 

Model : C30 / EV 
05 

 Bộ xử lý tín hiệu tương tự 

Model : C19 / EV 
05 

 Bộ khuếch đại thuật toán OP-

AMP 

Model : C17 / EV 

05 

 Đồng hồ đo vạn năng hiển thị 

kim Model:360/TRF (Japan ) 
17 

 Bộ sửa chữa điện tử 15 

Thùng sắt đựng dụng cụ kích 

thước 20×20×40 cm, vỏ bằng 

sắt sơn công nghiệp 

15 

 Thiết bị hiện sóng 30MHz, 2 

kênh 
05 
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Model : OS-5030 

 Bộ cấp nguồn 

Model : PS1-PSU/EV 
05 

 Bộ thực tập  điện tử căn bản 

Model : C20 / EV 
05 

4 Phòng thực hành thông tin 

quang và hệ thống nhúng 

150 DK-START-3C25N (Bộ Kit 

FPGAS) 
02  

Các phòng thực hành dự kiến sẽ được trang bị vào năm 2021 

5 Phòng thực hành Cơ cấu 

chấp hành 

82 Mô hình khởi động trực tiếp động 

cơ AC 
02 

 

Mô hình khởi động động cơ AC 

Sao - Tam giác 
02 

Mô hình khởi động động cơ AC 

bằng khởi động mềm 
02 

Mô hình điều khiển đảo chiều 

động cơ AC 
02 

Mô hình điều khiển tốc độ động 

cơ AC bằng biến tần 
02 

Mô hình điều khiển tốc độ động 

cơ DC bằng Thyristor 
02 

Mô hình truyền động AC Servo 02 

Mô hình truyền động DC Servo 02 

6 Phòng thực hành Tự động 82 Mô hình hệ thống điều khiển 

DCS 
02 

 

Mô hình điều khiển PLC các 

loại 
10 

Mô hình điều khiển mức 02 

Mô hình điều khiển nhiệt độ 02 

Mô hình điều khiển lưu lượng 02 

Mô hình điều khiển áp suất 02 
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Mô hình hệ thống điều khiển 

theo trọng lượng 
02 

Mô hình hệ thống điều khiển 

công nghiệp 4.0 
02 

Mô hình hệ thống điều khiển khí 

nén 
02 

Mô hình hệ thống điều khiển 

thủy lực 
02 

Mô hình điều khiển máy CNC 02 

7 Phòng thực hành Kỹ thuật 

điều khiển và Robot 

82 Mô hình điều khiển cánh tay 

robot 
02 

 

Mô hình điều khiển robot 

chuyển động 
02 

Hệ thống điều khiển cân đóng 

bao tự động 
02 

Mô hình điều khiển cân băng tải 

động 
02 

Mô hình điều khiển cầu trục 02 

Mô hình điều khiển thang máy 02 

Mô hình điều khiển Quad door 02 

Mô hình hệ thống điều khiển sử 

dụng DSC 
02 

Mô hình điều khiển sử dụng 

máy tính công nghiệp 
02 

Mô hình điều khiển thời gian 

thực 
02 

8 Phòng thực hành Hệ thống 

cơ điện 

82 Mô hình trạm biến áp 02  

Mô hình tủ đóng cắt trung thế 02 

Mô hình tủ phân phối hạ thế 02 

Mô hình tủ điện điều khiển PLC 05 

Mô hình tủ điện truyền động điện 05 
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Mô hình hệ thống điện chiếu sáng 05 

Mô hình thực hành hệ thống máy 

phát điện 
02 

Mô hình thực hành hệ thống 

chuyển nguồn tự động 
02 

Mô hình thực hành bù công suất 

phản kháng 
02 

 

2.2.3. Thư viện, giáo trình, sách chuyên khảo 

2.2.3.1. Thư viện 

Học viện Hàng Không Việt Nam có 1 thư viện chính tại cơ sở 2, 18A1 Cộng Hoà, 

phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Học viện Hàng Không Việt Nam. Diện 

tích của Thư viện là 518,94 m2, trong đó Phòng đọc có diện tích 375,46 m2 với số chỗ 

ngồi là 198; còn lại là diện tích Phòng mượn, Phòng nghiệp vụ và kho. Thư viện được tổ 

chức đủ hai bộ phận riêng biệt là bộ phận nghiệp vụ và bộ phận phục vụ. 

- Diện tích thư viện: 518,94 m2      

- Diện tích phòng đọc: 375,46 m2 

- Số chỗ ngồi: 198     

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 22 

- Phần mềm quản lý thư viện: 01 (Emiclib) 

- Phần mềm đọc trực tuyến: 01 (Học viện Hàng không Việt Nam xây dựng phục 

vụ người đọc) 

- Thư viện điện tử: 01 (Tailieu.vn), mua bản quyền truy cập trực tiếp   

- Thư viện điện tử: 01 (Thuvienphapluat.vn), mua bản quyền truy cập trực tiếp 

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 9,376 

2.2.3.2. Danh mục giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tạp chí phục vụ ngành 

đào tạo 

Số TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

XB 
Số bản 

Sử dụng cho môn 

học/học phần 

1 
Kỹ thuật lập trình C 

- Cơ sở và nâng cao 
Phạm Văn Ất 

NXB Khoa học 

và kỹ thuật 
2016 04 

Tin học cơ bản, kỹ 

thuật lập trình, cấu 

trúc dữ liệu và 

thuật giải 
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2 
Data structure and 

algorithm with C 

Suman 

Halder, 

Debdutta Pal 

Alpha Science 

Internatioal Ltd 
2018 01 

Cấu trúc dữ liệu 

và thuật giải 

3 
Kiến trúc máy tính tiên 

tiến 

Trần Công 

Hùng 

NXB Thông tin 

và truyền thông 
2011 05 Kiến trúc máy tính 

4 Giáo trình Đại số Lê Bá Long TT & TT 2010 310 Đại số 

5 Toán Cao cấp 1,2,3 
Nguyễn Đình 

Trí 
Giáo dục 1996 300 Đại số 

6 Bài tập toán cao cấp 1,2,3 
Nguyễn Đình 

Trí 
Giáo dục 1996 300 Đại số 

7 
Lý thuyết xác suất thống 

kê 

Lê Khánh 

Luận, Nguyễn 

Thanh Sơn 

NXB Đại học 

Quốc gia 

TPHCM 

2013 10 Xác xuất thống kê 

8 
Đại số tuyến tính và hình 

học giải tích 

Trần Trọng 

Huệ 
Giáo dục 2009 15 Đại số 

9 
Bài tập đại số tuyến tính 

và hình học giải tích 

Khu Quốc 

Anh 
ĐH QG 2001 15 Đại số 

10 
Very Easy TOEIC - 

Second Edition 

Anne Taylor 

& Garrett 

Byrne 

Compass 

Publisher 
2007 01 Tiếng Anh 

11 
Top Grammar 1 -

Beginner 
H.Q.Mitchell 

MM 

Publications 
2007 01 Tiếng Anh 

12 
Top Grammar 2 - 

Elementary 
H.Q.Mitchell 

MM 

Publications 
2007 01 Tiếng Anh 

13 

Developing Skills for the 

TOEIC Test. Second 

Edition 

Paul Edmuds 

& Anne 

Taylor 

Compass 

Publisher 
2007 01 Tiếng Anh 

14 
Top Grammar 4 - 

Intermediate 
H.Q.Mitchell 

MM 

Publications 
2007 01 Tiếng Anh 

15 
TOEIC Analyst. Second 

Edition 
Anne Taylor 

Compass 

Publisher 
2009 01 Tiếng Anh 

16 
Phân tích và thiết kế hệ 

thống thông tin 

Ngô Minh 

Vương 

Đại học Quốc 

gia Tp.HCM 
2018 10 

Phân tích thiết kế 

hệ thống 

17 
Giáo trình phân tích và 

thiết kế hướng đối tượng 

Trương Ninh 

Thuận, Đặng 

Đức Hạnh 

Đại học quốc gia 

Hà Nội 
2016 05 

Phân tích thiết kế 

hệ thống 

18 Ngôn ngữ lập trình C++ Ngô Trung Giao thông vận 2005 03 Tin học cơ bản 

http://lib.tdmu.edu.vn/search/detail.asp?aID=0&ID=21875
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Việt tải 

19 Toán rời rạc 

Nguyễn Đức 

Nghĩa, 

Nguyễn Tô 

Thành 

Đại học quốc gia 

Hà Nội 
2009 01 

Toán rời rạc, Lý 

thuyết đồ thị 

20 Kỹ năng thuyết trình 

Harvard 

Business 

Press 

Dân Trí, 

Hà Nội 
2011 05 

Kỹ năng mềm 1 

(thuyết trình) 

21 Kỹ năng thuyết trình 
Bộ môn phát 

triển kỹ năng 

Học viện Công 

nghệ BCVT 
2012 03 Kỹ năng mềm 1 

22 Kỹ năng làm việc nhóm 
Bộ môn phát 

triển kỹ năng 

Học viện Công 

nghệ BCVT 
2012 03 Kỹ năng mềm 1 

23 

Tài liệu môn học Kỹ 

năng tạo lập văn bản 

tiếng Việt 

Bộ môn phát 

triển kỹ năng 

Học viện Công 

nghệ BCVT 

 

2012 

 

03 
Kỹ năng mềm 2 

 

24 

Giáo trình Kỹ thuật soạn 

thảo văn bản quản lý kinh 

tế và quản trị kinh doanh 

Đại học Kinh 

tế quốc dân 

ĐH KTQD, Hà 

Nội 
2009 05 

Quản trị dự án 

CNTT 

25 
Giáo trình Nguyên lý Hệ 

điều hành 

Hồ Đắc 

Phương 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 03 Hệ điều hành 

26 Nhập môn về kỹ thuật 
Phạm Ngọc 

Tuấn 

Đại học Quốc 

gia Tp. Hồ Chí 

Minh 

2014 03 
Nhập môn ngành 

CNTT 

27 
CCNA :Cisco certified 

network associate study 

guide 

Todd Lammle 
San Francisco, 

Calif :SYBEX 
2016 04 Mạng máy tính 

 

28 

Quản lý dự án công nghệ 

thông tin 

Lê Văn 

Phùng, Trần 

Nguyên 

Hương, Lê 

Hương Giang 

Thông tin và 

truyền thông 
2015 05 

Quản trị dự án 

CNTT 

29 
Nhập môn Linux và phần 

mềm mã nguồn mở 

Hà Quốc 

Trung 

Bách khoa Hà 

Nội 
2018 05 Hệ điều hành 

30 
Software engineering, 

Alpha Science 

International Limited 

G. Jeyakumar, 

V. Subashri, 

Shriram K 

Vasudevan, 

Prashant R. 

Nair 

Alpha Science 

International Ltd 
2017 01 

Công nghệ phần 

mềm 

31 
Fundamentals of 

Relational Database 

Management Systems 

S. Sumathi, S. 

Esakkirajan 
Springer 2007 01 

Hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu 

32 

Getting Started with 

React Native:Learn to 

build modern native iOS 

and Android applications 

Ethan 

Holmes, Tom 

Bray 

Packt Publishing 2015 01 Lập trình di động 
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using JavaScript and the 

incredible power of React 

33 
Giáo trình phân tích thiết 

kế hệ thống hướng đối 

tượng bằng UML 

Đoàn Văn 

Ban, Nguyễn 

Thị Tĩnh 

Đại học sư phạm 2011 05 
Phân tích thiết kế 

hệ thống 

34 
OpenStack : building a 

cloud environment 
Egle Sigler Packt Publishing 2016 01 

Điện toán đám 

mây 

35 
Quản trị mạng Windows 

Server 2008 (Tập 1,2) 

Ngọc Bích, 

Tường Thụy 

NXB Thông tin 

và Truyền thông 
2012 05 

Hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu 

 

36 

Discovering Knowledge 

in Data – An Introduction 

to Data Mining 

Daniel T. 

Larose 
Wiley & Sons 2015 12 

Điện toán đám 

mây 

37 
Mạng máy tính và các hệ 

thống mở 

Nguyễn Thúc 

Hải 
Giáo dục 2004 05 Mạng máy tính 

38 
Operating System 

Concepts 

Silberschatz, 

Galvin, Gagne 

John Wiley & 

Sons 
2013 04 Hệ điều hành 

39 
Exploring Engineering: 

An Introduction to 

Engineering and Design 

Philip K., 

Robert B., 

William K., 

George W 

Second edition 

Elsevier 
2010 05 

Nhập môn ngành 

Công nghệ thông 

tin 

40 
Lập trình hướng đối 

tượng 
Khoa CNTT 

Học viện công 

nghệ BCVT 
2001 60 

Lập trình hướng 

đối tượng 

41 
Giáo trình Kỹ thuật đồ 

hoạ 

Trịnh Thị Vân 

Anh 
TT & TT 2010 300 

Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

42 
Tin học ứng dụng lập 

trình mạng trên Windows 
Vũ Nguyên Thống kê 2004 04 Lập trình mạng 

43 Toán rời rạc Đỗ Đức Giáo ĐHQG Hà Nội 2000 10 Toán rời rạc 

44 
Xây dựng ứng dụng Web 

bằng PHP và MySQL 

Phạm Hữu 

Khang, Hoàng 

Đức Hả 

Mũi Cà Mau 2004 06 Lập trình Web 

45 Nhập môn cơ sở dữ liệu 
Phạm Thế 

Quế 

Học viện công 

nghệ BCVT 
2000 150 Cơ sở dữ liệu 

46 Giáo trình Mạng máy tính 
Phạm Thế 

Quế 
TT & TT 2009 240 Mạng máy tính 

47 Mạng máy tính tập 1 Tống Văn On LĐXH 2004 04 Mạng máy tính 

48 

Sử dụng một số phần 

mềm và thiết bị văn 

phòng 

Bùi Thế Hồng Tư pháp 2005 09 

Nhập môn ngành 

Công nghệ thông 

tin 
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49 
Giao diện tương tác 

người-máy 

Đỗ Trung 

Tuấn 
KH & KT 2006 07 

Lập trình 

Windows 

50 
Data mining : concepts 

and techniques 

Jiawei Han, 

Micheline 

Kamber 

Elsevier 2006 01 
Hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu 

 

51 

Advanced computer 

architecture and parallel 

processing 

Hesham El-

Rewini, 

Mostafa Abd-

El- Barr 

Wiley 2005 01 Kiến trúc máy tính 

52 

Embedded systems 

architecture : a 

comprehensive guide for 

engineers and 

programmers 

Tammy 

Noergaard 

Elsevier / 

Newnes 
2005 01 

Lập trình 

Windows 

53 
An Introduction to 

Digital Multimedia 

T.M.Savage 

và K.E.Vogel 
John&Bartlett 2008 05 Đồ họa máy tính 

54 

Data Communications 

and Networking - 3rd 

Edition 

Behrouz A. 

Forouzan 
McGraw Hill 2004 07 Mạng máy tính 

55 
Introduction to 

Programming Using Java 
David Eck Prentice Hall 2006 04 

Lập trình hướng 

đối tượng 

56 

Understanding Video 

Games: the Essential 

Introduction 

Simon 

Egenfeldt- 

Nielsen, Jonas 

Heide Smith, 

Susana 

Pajares 

Taylor & Francis 2008 08 
Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

57 The Art of Videogames Grant Tavinor Wiley Blackwell 2009 09 
Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

58 
Advanced databases 

Technology and Design 
Mario Piattini 

Artech House 

Publishers 
2000 06 Cơ sở dữ liệu 

59 
Character Animation 

Crash Course, Ed 
Eric Goldberg Amazon 2008 04 

Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

60 

Your Career in 

Animation: How to 

Survive and Thrive, Ed. 

David Levy Amazom 2008 09 Kỹ năng mềm 2 

61 Fundamentals of Game Ernest Adams New Riders 2010 08 Xử lý ảnh và thị 

http://www.amazon.com/Character-Animation-Crash-Course-Goldberg/dp/1879505975/ref%3Dsr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1232079136&amp;sr=1-3
http://www.amazon.com/Character-Animation-Crash-Course-Goldberg/dp/1879505975/ref%3Dsr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1232079136&amp;sr=1-3
http://www.amazon.com/Your-Career-Animation-Survive-Thrive/dp/1581154453/ref%3Dsr_1_5?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1232079136&amp;sr=1-5
http://www.amazon.com/Your-Career-Animation-Survive-Thrive/dp/1581154453/ref%3Dsr_1_5?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1232079136&amp;sr=1-5
http://www.amazon.com/Your-Career-Animation-Survive-Thrive/dp/1581154453/ref%3Dsr_1_5?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1232079136&amp;sr=1-5
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Design giác máy tính 

62 
Scientific Writing Easy 

when you know how 
Jennifer Peat BMJ Books 2002 05 Tiếng Anh 

63 
Essential MATLAB for 

Engineers and Scientists 

Brian D. 

Hahn, Daniel 

T. Valentine 

Elsevier 2007 05 Máy học 

64 

MATLAB® 

Programming for 

Engineers 

Stephen J. 

Chapman 
Thomson 2008 05 Máy học 

65 

Introduction to 

Simulink® with 

Engineering Applications 

Steven T. 

Karris 

Orchard 

Publications 
2008 05 Máy học 

66 LabVIEW for Engineers 
Ronald W. 

Larsen 
Prentice Hall 2011 05 Máy học 

67 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
Đỗ Xuân Lôi KH & KT 2002 03 

Cấu trúc dữ liệu 

và thuật giải 

68 
Bài giảng cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật 

Nguyễn Duy 

Phương 

Học viện công 

nghệ BCVT 
2010 03 

Cấu trúc dữ liệu 

và thuật giải 

69 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 

Đinh Mạnh 

Tường 
KH & KT 2008 03 

Cấu trúc dữ liệu 

và thuật giải 

70 
Artificial Intelligence: A 

Modern Approach 

Stuart Russell, 

Peter Norvig 
Pearson 2016 01 Trí tuệ nhân tạo 

71 Artificial Intelligence M. Tim Jones 
Infinity Science 

Press 
2008 01 Trí tuệ nhân tạo 

72 Bài giảng xử lý ảnh 
Đỗ Năng 

Toàn 

Học viện công 

nghệ BCVT 
2010 01 

Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

73 
Digital Image Processing 

Using MATLAB 

Rafael C. 

Gonzalez, 

Richard E. 

Woods, 

Steven L. 

Eddins 

Prentice Hall 2003 01 
Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

74 
Hệ Thống Điều Khiển 

Thông Minh 

Huỳnh Thái 

Hoàng 

ĐH Quốc Gia 

TP. HCM 
2014 03 Trí tuệ nhân tạo 

75 Intelligent Control Nazmul Springer 2014 01 Trí tuệ nhân tạo 
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Siddique 

76 

Identification of Dynamic 

Systems: An Introduction  

with Applications 

Rolf Isermann 

• Marco 

Munchhof 

Springer 2011 01 Trí tuệ nhân tạo 

77 
Bài giảng mô hình hóa và 

nhận dạng hệ thống 

Huỳnh Thái 

Hoàng 

ĐH BK TP. 

HCM 
2012 03 Trí tuệ nhân tạo 

78 Deep Learning 
Ian 

Goodfellow 
MIT 2016 01 Máy học 

79 Applied Deep Learning 
Umberto 

Michelucci 
Apress 2018 01 Máy học 

80 Python Deep learning 
Valentino 

Zocca 
Packt Publishing 2017 01 Lập trình Python 

81 

Embedded Linux Projects 

Using Yocto Project 

Cookbook 

Alex 

González 
Packt Publishing 2015 01 Hệ điều hành 

82 Exploring Raspberry Pi Derek Molloy 
John Wiley & 

Sons 
2016 01 Hệ điều hành 

83 Robot Vision 
Berthold K. P. 

Horn 

MIT 

Press/McGraw -

Hill 

2006 01 
Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

84 

3D Computer Vision: 

Efficient Methods and 

Applications 

Christian 

Wohler 
X. Media 2009 01 

Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

85 
Introduction to Machine 

Learning 
E. Alpaydın MIT 2010 01 Máy học 

86 
Foundations of Machine 

Learning 

Mehryar 

Mohri 
MIT 2012 01 Máy học 

87 
Python for control 

purposes 

Prof. Roberto 

Bucher 

Scuola 

Universitaria 
2018 01 Lập trình Python 

88 

Real World 

Instrumentation with 

Python 

J. M. Hughes 
O’Reilly Media, 

Inc., 
2011 01 Lập trình Python 

89 
Expert Python 

Programming 
Tarek Ziadé Packt Publishing 2008 01 Lập trình Python 



33  

90 Applied Deep Learning 
Umberto 

Michelucci 
Apress 2018 01 Máy học 

91 Big Data Analysis 

Jerzy 

Stefanowski, 

Nathalie 

Japkowicz 

Springer 2016 01 Dữ liệu lớn 

92 
Handbook of Big Data 

Technologies 

Albert Y. 

Zomaya, 

Sherif Sakr 

Springer 2017 01 Dữ liệu lớn 

93 Veracity of Big Data 
Vishnu 

Pendyala 
Apress 2018 01 Dữ liệu lớn 

94 Quản lý dự án xây dựng 
Đỗ Thị Xuân 

Lan 

NXB đại học 

Quốc gia 

Tp.HCM 

2010 01 
Quản lý dự án 

CNTT 

95 

Building Blocks for IoT 

Analytics Internet- of-

Things Analytics 

John Soldatos River Publishers 2017 01 
Điện toán đám 

mây 

96 

Cyber Security. Simply. 

Make it Happen.: 

Leveraging Digitization 

Through IT Security 

Ferri 

Abolhassan 
Springer 2017 01 

An toàn và bảo 

mật thông tin 

97 

The Concept Industry 

4.0: An Empirical 

Analysis of Technologies 

and Applications in 

Production Logistics 

Christoph Jan 

Bartodziej 
Springer 2016 01 

Hệ thống thông tin 

logistic 

98 
Enterprise Risk 

Management Models 

David L. 

Olson, 

Desheng Dash 

Wu 

Springer 2017 01 
Hệ thống thông tin 

logistic 

99 

Industrial Internet of 

Things: 

Cybermanufacturing 

Systems 

Sabina 

Jeschke, 

Christian 

Brecher, 

Houbing 

Song, Danda 

B. Rawat 

Springer 2016 01 
Internet vạn vật 

(IoT) 

100 Securing the Internet of Shancang Li, Syngress 2017 01 Internet vạn vật 
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Things Li Da Xu (IoT) 

101 Mastering Blockchain Imran Bashir 
Packt Publishing 

Ltd., 
2018 01 

Công nghệ chuỗi 

khối 

102 

Blockchain: Easiest 

Ultimate Guide To 

Understand Blockchain 

Jared Norton Paperback 2016 01 Công nghệ chuỗi 

khối 

103 

Blockchain Basics: A 

Non-Technical 

Introduction in 25 Steps 

Daniel 

Drescher 
Apress 2017 01 Công nghệ chuỗi 

khối 

104 

Beginning Blockchain: A 

Beginner's Guide to 

Building Blockchain 

Solutions 

Bikramaditya 

Singhal, 

Gautam 

Dhameja 

Apress 2018 01 Công nghệ chuỗi 

khối 

105 

Solidity Programming 

Essentials: A beginner's 

guide to build smart 

contracts for Ethereum 

and blockchain 

Ritesh Modi 
Packt Publishing 

Ltd., 
2018 01 

Công nghệ chuỗi 

khối 

106 

Introducing Ethereum 

and Solidity: Foundations 

of Crypto currency and 

Blockchain Programming 

for Beginners 

Chris Dannen Apress 2017 01 
Công nghệ chuỗi 

khối 

107 
Toán rời rạc - Ứng dụng 

trong tin học  

Kenneth 

H.Rosen 
NXB Thống Kê  10 Toán rời rạc 

108 
Nền tảng toán học trong 

công nghệ thông tin 

Nguyễn Văn 

Sinh 

Đại học Quốc 

Gia TP.HCM, 

2018 

2018 10 

Phân tích và thiết 

kế giải thuật 

109 The Inevitable Kevin Kelly 
Viking Press, 

2016 
2016 10 

Đồ án chuyên 

ngành 

110 
CCNA: Cisco certified 

network associate study 

guide (5th )  

Todd Lammle 

 
Sybex, 2005 2005 5 Mạng máy tính 

111 
A Framework for 

Programming and 

Problem Solving  

Kenneth A. 

Lamber, 

Prentice Hall, 

2003 
2003 5 Lập trình 
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Martin 

Oshorne 

Windows 

112 

Big Data Made Easy - A 

Working Guide to the 

Complete  

Hadoop Toolset  

Michael 

Frampton 

Apress, 2014 

 
2014 5 Dữ liệu lớn 

113 
Cryptography: Theory 

and Practice -  

Chapman  

Douglas 

Robert Stinton 

Hall/CRC, 2006. 

 
2006 5 

An toàn và bảo 

mật thông tin 

114 
C++ An Introduction to 

Computing, 3rd-Edition  

Larry Nyhoff 

 

Joel Adams 

&amp 

 

 5 

Lập trình hướng 

đối tượng 

115 

UNIX Operating System 

– The Development 

Tutorial via UNIX Kernel 

Services  

Yukun Liu, 

Yong Yue, 

Liwei Guo 

 

Springer, 2011 

 
2011 10 

Đồ án chuyên 

ngành 

116 
Discovering Knowledge 

in Data – An Introduction 

to Data Mining  

Daniel T. 

Larose 

 

Wiley & Sons, 

2005 

 

2005 5 Khai thác dữ liệu 

 

2.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Ngay từ khi được thành lập đến nay, Học viện Hàng Không Việt Nam đã hoạt động 

theo mô hình ba gắn kết “Đào tạo-Nghiên cứu khoa học-Chuyển giao công nghệ”. Bộ 

máy tổ chức của Học viện Hàng Không Việt Nam có trung tâm nghiên cứu trực thuộc 

với các nghiên cứu viên kiêm giảng viên và sinh viên đến thực hành tại trung tâm đã thể 

hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao 

công nghệ (CGCN). Mục tiêu của chiến lược phát triển KHCN là xây dựng Học viện 

Hàng Không Việt Nam thành một trung tâm mạnh hàng đầu Việt Nam về NCKH và 

CGCN, đi đầu trong giải quyết các vấn đề KHCN trong các lĩnh vực công nghệ thông 

tin, điện tử, truyền thông, khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh và một số lĩnh vực 

nghiên cứu cơ bản. 

Học viện Hàng Không Việt Nam đã xây dựng Đề án phát triển Học viện giai đoạn 

2012-2020; Định hướng nghiên cứu trọng tâm về KHCN giai đoạn 2013-2015; Đề án 

thí điểm tự chủ Học viện Hàng Không Việt Nam giai đoạn 2016-2018, đồng thời được 

chi tiết hóa thành kế hoạch hoạt động KHCN từng năm.Kế hoạch hoạt động KHCN của 

Học viện Hàng Không Việt Nam bao hàm hoạt động NCKH các cấp, thông tin KHCN 

với mục tiêu xây dựng Học viện Hàng Không Việt Nam thành trường đại học trọng điểm 

định hướng nghiên cứu ứng dụng và cung cấp dịch vụ đào tạo cho người học. Nội dung 

các đề tài NCKH, dự án, nhiệm vụ KHCN phải đạt điều kiện là bám sát với định hướng 

phát triển KHCN của Học viện Hàng Không Việt Nam, phù hợp với mục tiêu trung hạn 

và gắn với sứ mạng xây dựng Học viện Hàng Không Việt Nam thành một trung tâm 

mạnh hàng đầu Việt Nam và tương đương khu vực về nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ, từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến mang bản sắc riêng Việt 
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Nam, đảm bảo giải quyết các vấn đề KHCN trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, 

điện tử, truyền thông, khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh và một số lĩnh vực nghiên 

cứu cơ bản. 

Các kế hoạch đã duyệt được triển khai phù hợp (bao gồm đề tài các cấp, dự án, 

nhiệm vụ hoạt động KHCN cấp Học viện Hàng Không Việt Nam), được cấp kinh phí 

đầy đủ kịp thời. Các đề tài KHCN được đảm bảo đầy đủ 100% nguồn lực, tổ chức thực 

hiện chặt chẽ, đúng quy định và 100% được nghiệm thu theo kế hoạch. Ngoài ra, Học 

viện Hàng Không Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng 

các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia, xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông và các hợp đồng chuyển giao kết quả nghiên cứu 

trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Nhiều đề tài đã được chuyển giao kết quả nghiệm thu 

sang Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Khoa học và Công nghệ để ban hành thành các Tiêu 

chuẩn, Quy chuẩn quốc gia. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học, Học viện Hàng Không Việt Nam cũng 

đã bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ khoa học mạnh, xây dựng một số Lab chuyên sâu, 

trọng điểm, xây dựng thêm các chuyên ngành đào tạo mới, hoàn thiện hệ thống giáo 

trình, tài liệu tham khảo, góp phần nâng cao năng lực của Học Viện Hàng Không Việt 

Nam. Học viện cũng đã công bố được nhiều bài báo khoa học uy tín trên các Tạp chí 

quốc tế như ISI, Scopus, v.v… và các Tạp chí được tính điểm của Hội đồng chức danh 

Giáo sư nhà nước. 

Bên cạnh nhiệm vụ cấp nhà nước nói trên trong lĩnh vực đào tạo, Học viện Hàng 

Không Việt Nam cũng đã xây dựng được hình ảnh và uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu 

khoa học đối với lĩnh vực nghiên cứu công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 

Hàng năm, Học viện Hàng Không Việt Nam thường xuyên giao các đề tài nghiên cứu 

khoa học được thực hiện và nhiều bài báo khoa học được trình bày tại các Hội thảo quốc 

gia/quốc tế và đăng trên các tạp chí quốc gia/quốc tế uy tín liên quan đến lĩnh vực khoa 

học kỹ thuật. Học viện Hàng Không Việt Nam cũng thường xuyên đăng ký tham gia 

tuyển chọn thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước và được 

giao thực hiện liên quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật.  

Các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật giai đoạn 2016-2019 

STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 

Năm 

nghiệm 

thu 

Kết quả 

nghệm 

thu 

1 Ứng dụng Deep Learning để xây dựng mô 

hình Chabot 
01-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt 

2 Nghiên cứu lý thuyết điều khiển thích nghi 03-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt 
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và ứng dụng trong việc điều khiển tốc độ 

băng tải 

 

3 

Xây dựng thuật toán điều khiển thích nghi 

gián tiếp không suy biến cho hệ phi tuyến 

dựa trên ước lượng của mạng nơron mờ 

06-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt 

4 Nghiên cứu giải thuật lọc hạt trên cơ sở 

chuỗi Markov Monte Carlo để theo vết đa 

đối tượng 

07-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt 

5 Giao tiếp truyền thông công nghiệp 

ETHERCAT 
08-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt 

6 Nghiên cứu phương pháp nhận dạng dấu 

vân tay khiếm khuyết 
10-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Xuất sắc 

 

7 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT trong 

điều khiển và giám sát tải động cơ trong 

nhà máy công nghiệp 

11-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt 

8 Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu đa 

chủng loại trong ảnh y sinh 
12-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt 

9 Thiết kế thi công bộ điều khiển tốc độ động 

cơ sử dụng DSC TMS320F28069 
14-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt 

 

10 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo gậy thông 

minh trợ giúp cho việc di chuyển và hệ 

thống quản lí, theo dõi vị trí thời gian thực 

dành cho người khiếm thị 

Đề tài cấp Bộ TTTT 2018 Tốt 

 

11 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và xây dựng 

mô hình nhà thông minh bảo mật bằng 

nhận dạng khuôn mặt, điều khiển hệ thống 

từ xa nhà bằng giọng nói 

Đề tài cấp Học viện 2018 Tốt 

 

12 

Nghiên cứu xây dựng thiết kế mô phỏng bộ 

ghép kênh hai mode để nâng cao dung 

lượng kênh DWDM. Ứng dụng công nghệ 

IoT vào xây dựng trang trại trồng trọt nông 

nghiệp công nghệ cao 

Đề tài cấp Bộ TTTT 

(CTV) 
2018 Tốt 

 

13 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo gậy thông 

minh trợ giúp cho việc di chuyển và hệ 

thống quản lí, theo dõi vị trí thời gian thực 

dành cho người khiếm thị 

 

Đề tài cấp Bộ TTTT 

(CTV) 

 

2018 

 

Tốt 

14 Dự án Nghiên cứu hoàn thiện và chế tạo bộ 

điều khiển bộ cao đầu cắt máy CNC 
Sở Khoa học Công 2018 Tốt 
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plasma và gas nghệ TP.HCM 

15 Nghiên cứu thử nghiệm mã sửa lỗi nâng 

cao độ tin cậy đường truyền không dây thu 

thập dữ liệu từ các đầu cuối IoT 

03-HV-2018-KTĐT1 2018  Tốt 

16 Mô phỏng robot di dộng dùng phần mềm 

mô phỏng động lực học Vrep 
02-HV-2017-RD_ĐT2 2017 Tốt 

17 Thiết kế thi công hệ thống đo mực nước tự 

động 
03-HV-2017-RD_ĐT2 2017 Tốt 

18 Thiết kế thi công bộ cân và đóng bao tự 

động 
11-HV-2017-RD_ĐT2 2017 Tốt 

19 Nghiên cứu phương pháp nén dữ liệu y 

sinh và giấu thông tin cá nhân 
12-HV-2017-RD_ĐT2 2017 Tốt 

 

20 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phục vụ 

nghiên cứu phát triển, đào tạo về IOT dùng 

cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về ICT ở 

Việt nam 

Đề tài cấp Bộ TTTT 

ĐT.026/17 
2017 Tốt 

21 Hệ thống điều khiển garage ô tô sử dụng 

PLC S7-300 
Đề tài cấp Học viện 2017 Tốt 

22 Thiết kế thi công hệ thống quản lý kho 

hàng tự động 
02-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt 

 

23 

Nghiên cứu kỹ thuật tự động nhận dạng nội 

dung (Automatic content recognition - 

ACR) âm nhạc và các ứng dụng của ARC 

04-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt 

24 Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo thiết kế 

bộ điều khiển trượt bám mục tiêu 
05-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt 

25 Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ ứng dụng 

cho lò nhiệt 
06-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt 

26 Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân trên mô hình 

3D 
8-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt 

 

27 

Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm Thư 

viện điện tử dựa trên Koha tại Học viện 

Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

Đề tài cấp Học viện 2016 Tốt 

 

28 

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống 

tích hợp ứng dụng công nghệ định vị toàn 

cầu (GNSS) trong quản lý giao thông đô thị 

Đề tài cấp Học viện 2016 Tốt 
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trên nền tảng di động 

29 Fuzzy logic và so sánh với bộ điều khiển 

kinh điển trong bài toán điều khiển 
Đề tài cấp Học viện 2016 Tốt 

 

30 

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống 

truyền dữ liệu vô tuyến (RDS) ứng ụng cho 

hệ thống phát thanh số ở Việt Nam 

Đề tài cấp Bộ TTTT 05-

16-KHKT-SP 
2016 Tốt 

 

31 

Nghiên cứu, thiết kế một số khối chức năng 

mẫu xử lý giọng nói hỗ trợ trực quan cho 

công tác giảng dạy, nghiên cứu 

23-2016-HV-KTĐT1 2016 Tốt 

32 Thiết kế hệ thống quản lý và xuất hàng tự 

động trong nhà máy sản xuất công nghiệp 
07-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt 

33 Thiết kế bộ điều khiển tưới cây gia đình 09-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt 

34 Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng chủ thể 

bằng đa sinh trắc 
10-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt 

35 Thiết kế bộ điều khiển trượt dùng mạng 

nơron hàm cơ sở xuyên tâm 
11-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt 

36 Nghiên cứu giải pháp định vị trong nhà Sử 

dụng camera chiều sâu 
12-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt 

37 
Nghiên cứu phương pháp điều khiển dáng 

đi ổn định cho robot dạng người 
14-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt 

 

38 

Nghiên cứu ứng dụng KIT vi điều khiển 

TIVAC TM4C123G trong giảng dạy môn 

học hệ thống nhúng tại học viện 

15-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt 

39 Thiết kế hệ thống điều khiển tự động nhà 

kính trồng rau sạch 
16-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt 

40 Nghiên cứu giải pháp tìm đường đến đích 

cho Robot dựa trên thuật toán Theta 
17-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt 

 

41 

Phương pháp lập trình và xây dựng các bài 

toán áp dụng cho môn học Điều khiển logic 

khả trình PLC 

Đề tài cấp Học viện 

 

2015 

 

Tốt 

42 
Thiết kế hệ thống điều khiển số dùng 

Matlab 
20-HV-2014-RD_ĐT2 2014 Tốt 

43 
Mạng điều khiển tự động không dây 

Zigbee 
22-HV-2014-RD_ĐT2 2014 Tốt 
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44 

Nghiên cứu mạch đo nhịp tim chính xác 

cao và công nghệ không dây công suất thấp 

để theo dõi sức khỏe 

23-HV-2014-RD_ĐT2 2014 Tốt 

2.4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động hợp tác quốc tế, ngay từ khi 

thành lập Học viện Hàng Không Việt Nam đã quan tâm và chỉ đạo tăng cường hợp 

tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Thời gian qua, hoạt động hợp tác 

quốc tế của Học viện Hàng Không Việt Nam có chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng cả 

về chất và lượng. Học viện Hàng Không Việt Nam coi đây là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao trình độ ngoại ngữ và chuyên môn cho đội ngũ 

cán bộ, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên Học viện Hàng Không Việt Nam, 

đồng thời cập nhật đổi mới chương trình đào tạo để tiến kịp với các chương trình 

đào tạo tiên tiến, ứng dụng phương pháp đào tạo vả công nghệ ICT trong đào tạo; 

góp phần cải thiện đáng kể hệ thống cơ sở vật chất của Học viện Hàng Không Việt 

Nam. Học viện Hàng Không Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với hơn 20 cơ sở nghiên 

cứu, trường đại học và các doanh nghiệp thuộc 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 

giới và triển khai thành công các chương trình, dự án, hội nghị, hội thảo quốc tế. 

Trong hoạt động đào tạo, Học viện Hàng Không Việt Nam đã triển khai các 

chương trình liên kết quốc tế ở bậc đại học và sau đại học với các trường đại học uy 

tín trong khu vực. 

Ngoài ra, Học viện Hàng Không Việt Nam còn tham gia hàng trăm đề tài nghiên 

cứu khoa học trong nước và quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh các đề tài được 

Ngân sách nhà nước tài trợ và có sự tham gia phối hợp của các trường đại học quốc 

tế, Học viện Hàng Không Việt Nam còn tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu chung 

do các tổ chức đa phương tài trợ toàn bộ các chi phí nghiên cứu.  

Đối với các hoạt động hợp tác liên quan đến ngành Công Nghệ Thông Tin, bên 

cạnh các hoạt động đào tạo và nghiên cứu ở phạm vi trong nước thông qua việc triển 

khai các để tài nhiệm vụ cấp nhà nước nhằm triển khai đào tạo nhằm nâng cao năng 

lực cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, đội ngũ nghiên cứu phát triển, ứng dụng 

công nghệ sản phẩm về Robot và điều khiển công nghiệp.  

  



41  

III. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

3.1. Mô tả và xây dựng chương trình đào tạo 

Việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông 

tin tại Học viện Hàng Không Việt Nam được thực hiện dựa trên các căn cứ sau: 

Căn cứ vào Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 04 tháng 05 

năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2018 

của Bộ chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kết quả khảo sát nhu cầu của xã hội nguồn 

nhân lực về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Tổ xây dựng chương trình đã đánh giá 

quy mô nhu cầu nguồn nhân lực về lĩnh vực Công nghệ thông tin, cũng như yêu cầu 

năng lực để đáp ứng cho thị trường lao động tại Việt Nam trong thời gia tới. 

Đồng thời căn cứ vào kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ 

thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng kinh tế khu vực Đông Nam 

Á nói chung. Và tham khảo các chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của 

Trường Đại học Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh 

(https://student.uit.edu.vn/chuongtrinhdaotao), Đại học Khoa học tự nhiên Thành 

phố Hồ Chí Minh (https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=501), Đại 

Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh 

(http://fit.hcmute.edu.vn/ArticleId/df646c13-b76f-444d-a1d1-95ccdfd50b47/), Đại 

học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

(http://fit.hcmute.edu.vn/ArticleId/df646c13-b76f-444d-a1d1-95ccdfd50b47/) và 

tham khảo tài liệu phát triển chương trình đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin 

của tổ chức ACM (Association for Computing Machinery). Ngoài ra, còn tham khảo 

chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của các trường Đại học ở nước 

ngoài, chẳng hạn như: Đại học Stanford 

(https://exploredegrees.stanford.edu/schoolofengineering/computerscience/#bachel

ortext), Đại học Latrobe (https://www.latrobe.edu.au/courses/bachelor-of-

information-technology), Đại học RMIT (https://www.rmit.edu.vn/study-at-

rmit/undergraduate-programs/bachelor-information-technology#overview).  

Hơn nữa, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin được xây dựng dựa 

trên các ý kiến của các chuyên gia đầu ngành của Học viện Hàng Không Việt Nam, 

các chuyên gia và giảng viên dự kiến sẽ tham gia giảng dạy cho chương trình. Ngoài 

ra, chương trình được hoàn thiện và góp ý bởi các chuyên gia đang công tác tại các 

doanh nghiệp về Công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

https://student.uit.edu.vn/chuongtrinhdaotao
https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=501
http://fit.hcmute.edu.vn/ArticleId/df646c13-b76f-444d-a1d1-95ccdfd50b47/
http://fit.hcmute.edu.vn/ArticleId/df646c13-b76f-444d-a1d1-95ccdfd50b47/
https://exploredegrees.stanford.edu/schoolofengineering/computerscience/#bachelortext
https://exploredegrees.stanford.edu/schoolofengineering/computerscience/#bachelortext
https://www.latrobe.edu.au/courses/bachelor-of-information-technology
https://www.latrobe.edu.au/courses/bachelor-of-information-technology
https://www.rmit.edu.vn/study-at-rmit/undergraduate-programs/bachelor-information-technology#overview
https://www.rmit.edu.vn/study-at-rmit/undergraduate-programs/bachelor-information-technology#overview
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Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ thông tin bao gồm 128 tín chỉ 

(không tính các học phần Giáo dục thể chất (GDTC), Giáo dục quốc phòng (GDQP)) 

được đào tạo trong thời gian là 4 năm (8 học kỳ). 

Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia từ nhiều phía liên quan như đã nêu trên, cấu 

trúc chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin như sau: 

Trình độ 

đào tạo 

Thời 

gian đào 

tạo 

Khối 

lượng 

kiến 

thức 

toàn 

khóa 

(Tín chỉ) 

Kiến 

thức 

giáo dục 

đại 

cương 

(Tín chỉ) 

Kiến thức giáo dục chuyên ngành 

 

Kiến 

thức cơ 

sở ngành 

(Tín chỉ) 

Kiến 

thức 

chuyên 

ngành 

(Tín chỉ) 

Thực tập 

tốt 

nghiệp 

và viết 

báo cáo 

(Tín chỉ) 

Khóa 

luận tốt 

nghiệp 

(Tín chỉ) 

Đại học 8 học kỳ 128 36 30 52 4 6 

Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng Quy chế số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3.2. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học nhằm trang bị 

cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính 

trị, đạo đức; có sức khỏe và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề 

nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc 

chuyên ngành Công nghệ thông tin đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin cho toàn xã hội và cho ngành Hàng Không.  

3.2.1. Về kiến thức 

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức sau: 

Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục 

đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Pháp 

luật đại cương, các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng 

việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ 

cao hơn. 

Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và cốt 

lõi của ngành về các lý thuyết lập trình và khoa học máy tính cơ bản trong ngành 

Công nghệ thông tin, cụ thể bao gồm: 



43  

- Có kiến thức cơ bản về Kỹ thuật lập trình. 

- Có kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. 

- Có kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu. 

- Có kiến thức cơ bản về Kiến trúc máy tính và hợp ngữ. 

- Có kiến thức cơ bản về Hệ điều hành. 

- Có kiến thức cơ bản về Toán rời rạc. 

- Có kiến thức cơ bản về Lý thuyết đồ thị. 

- Có kiến thức về Lập trình hướng đối tượng. 

- Có kiến thức cơ bản về Mạng máy tính. 

- Có kiến thức về Phân tích và thiết kế giải thuật. 

Kiến thức ngành: trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành có thể 

vận dụng trong việc quản lý, điều hành hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ 

thông tin trong thời đại hiện nay và có thể lập trình tạo nên các phần mềm Web, 

Thiết bị di động, phần mềm Quản lý hệ thống thông tin v.v… Kiến thức ngành bao 

gồm các kiến thức sau: 

- Có kiến thức về Lập trình Web, Lập trình thiết bị di động, Lập trình 

Windows. 

- Có kiến thức về Công nghệ phần mềm, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 

- Có kiến thức về Trí tuệ nhân tạo, Đồ họa máy tính. 

- Có kiến thức về Quản trị mạng, Quản trị dự án Công nghệ thông tin, Luật 

Công nghệ thông tin. 

- Có kiến thức về phân tích và xây dựng hệ thống để có thể phân tích các hệ 

thống thông tin nói chung, và hệ thống Hàng không dân dụng nói riêng. 

3.2.2. Về kỹ năng làm việc 

Người tốt nghiệp chương trình đại học ngành Công nghệ thông tin có những kỹ 

năng sau: 

Lập luận và giải quyết vấn đề: 

- Áp dụng nguyên tắc cơ bản của toán học, khoa học và kỹ thuật để xác định, xây 

dựng và giải quyết vấn đề thực tế trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và một 

số lĩnh vực có liên quan. 
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- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn 

đề phát sinh trong thực tiễn ngành Công nghệ thông tin, đúc kết kinh  

nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. 

- Thiết kế và xây dựng các giải thuật thích hợp. 

Suy nghĩ tầm hệ thống: 

- Nhận thức về mối quan tâm toàn cầu, xã hội và tầm quan trọng của họ trong 

việc phát triển các giải pháp kỹ thuật thuộc ngành Công nghệ thông tin và 

các ngành liên quan. 

- Khởi tạo, đề xuất hoặc đánh giá các giải pháp, chiến lược mới, các quy 

trình kỹ thuật, phát triển phần mềm, xây dựng, triển khai, vận hành hệ 

thống CNTT, công nghệ mới, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. 

Thái độ cá nhân: 

- Có ý thức trách nhiệm công dân và mong muốn phục vụ cộng đồng. 

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác 

phong làm việc công nghiệp, không ngừng rèn luyện năng lực nghề 

nghiệp chuyên môn và những phẩm chất của cử nhân, kỹ sư CNTT. 

3.2.3. Về kỹ năng mềm 

Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống 

và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả 

trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế. 

Làm việc theo nhóm: 

- Thành lập nhóm hoạt động hiệu quả: Biết tổ chức nhóm theo từng module 

công việc dựa trên cở sở phân tích hệ thống. 

- Hoạt động nhóm: Có khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng, sáng tạo, và có 

trách nhiệm như một thành viên của nhóm. 

- Phát triển và tiến triển nhóm: Sinh viên có khả năng mở rộng hoạt động 

của nhóm. 

- Lãnh đạo: Trong hoạt động của nhóm, sinh viên có thể phụ trách hoạt động 

của nhóm nhỏ, rèn luyện khả năng lãnh đạo nhóm. 

- Hợp tác kỹ thuật. 
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Giao tiếp: 

- Chiến lược giao tiếp: Biết lập ra chiến lược giao tiếp nhằm mang lại hiệu 

quả giao tiếp cao. 

- Cấu trúc giao tiếp: Biết vạch ra các bước giao tiếp cơ bản cho từng tình 

huống, sự kiện.  

- Giao tiếp bằng văn viết: giao tiếp qua văn bản. 

- Giao tiếp điện tử/ đa truyền thông: kỹ năng giao tiếp qua phương tiện 

truyền thông như email, các diễn đàn. 

- Giao tiếp đồ họa. 

- Thuyết trình và giao tiếp: Sinh viên biết cách thuyết trình, báo cáo ý tưởng 

trong hoạt động kỹ thuật và trong giao tiếp. 

3.2.4. Về năng lực 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin có năng lực đạt được 

các vị trí phù hợp, hoạt động trong nền công nghiệp tri thức đang phát triển một cách 

mạnh mẽ, cả trong các cơ quan quản lý nhà nước lẫn các công ty đa quốc gia: 

- Thiết kế website, gia công phần mềm, game; bộ phận vận hành và phát triển 

CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, v.v…; các doanh 

nghiệp có ứng dụng CNTT; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT. 

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy 

tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường 

học, v.v... Đặc biệt có thể làm việc trong các Hãng Hàng Không. 

- Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông 

tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn 

thông, hàng không, xây dựng, v.v…). 

- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng 

như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây 

dựng và bảo trì các hệ thống thông tin. 

- Có thể tự phát hành các sản phẩm game, sản phầm Web, ứng dụng trên thiết 

bị di động, v.v... 

3.2.5. Về hành vi đạo đức 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, 

theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính 
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trị và năng lực chuyên môn. 

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề 

đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, 

môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước. 

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có 

năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời. 

3.2.6. Về ngoại ngữ 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC. 

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề 

nghiệp được đào tạo. 

3.3. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện tuyển sinh 

Theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3.4. Quy mô tuyển sinh 3 năm 

          Năm 2021           Năm 2022              Năm 2023 

120 120 120 

3.5. Chương trình khung đào tạo 

Sinh viên hoàn thành khối kiến thức 128 tín chỉ sẽ được cấp bằng Cử nhân 

Công nghệ thông tin. 

STT Khối kiến thức Tín chỉ 

1 Kiến thức giáo dục đại cương 36 

 

2 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; Trong đó : 82 

- Kiến thức cơ sở ngành 30 

- Kiến thức chuyên ngành  (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 14 TC ) 52 

3 Thực tập và Tốt nghiệp 10 

 Tổng cộng 128 
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3.6. Nội dung chương trình 

3.6.1. Khối kiến thức chung 

 

 

TT 
 

Tên Môn học 
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ã

 s
ố

 m
ô

n
 h

ọ
c
 

S
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 

Lên 

lớp 

(tiết) 

T
h
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n

g
h
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m

 /
 T

h
ự

c 
h

à
n

h
 

(t
iế

t)
 

T
ự

 h
ọ

c 
(t

iế
t)

 

Mã số môn 

học trước 

 

Mã số 

môn học 

tiên quyết 

L
ý 

th
u

yế
t 

C
h

ữ
a

 b
à

i 
tậ

p
 

/T
h

ả
o

 l
u

ậ
n

 

1 Triết học Mác - Lênin THML 3       

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin KTCTML 2     THML  

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học CNXHKH 2     KTCTML  

4 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
LSDCSVN 2     KTCTML  

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TTHCM 2 24 6   
CNXHKH, 

LSDCSVN  
 

6 Tiếng Anh 1 ENG01 3       

7 Tiếng Anh 2 ENG02 4     ENG01  

8 Tiếng Anh CN ENG03 4     ENG02  

9 Pháp luật đại cương PLDC 2       

10 
Nhập môn ngành Công nghệ 

thông tin 
20001 3 20 10 15    

11 
Tổng quan về hàng không dân 

dụng 
HKDD 2 20 10     

 Tổng:  29       

Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng 

1 Giáo dục thể chất 1 GDTC01 2 2  26 2   

2 Giáo dục thể chất 2 GDTC02 2 2  26 2   

3 Giáo dục Quốc phòng GDQP01 7.5       

Kiến thức phát triển kỹ năng 

1 Kỹ năng mềm 1 KNM01 1 10 5     

2 Kỹ năng mềm 2 KNM02 1 10 5     
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3.6.2. Khối kiến thức cơ bản nhóm ngành 

 

 

TT 
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ự
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ọ
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học trước 
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học tiên 
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L
ý 
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u
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t 
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h
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à
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h

ả
o

 l
u

ậ
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1 Đại số MAT03 3 36 8  1   

2 Xác suất thống kê MAT04 2 24 6     

 Tổng:  5       

3.6.3. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 

 

TT 

 

Tên Môn học 
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 c
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lớp 
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n
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ự
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h
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n
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t)
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ự
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ọ

c 
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Mã số môn 

học trước 

 

Mã số 

môn 

học tiên 

quyết 

L
ý 
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u
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t 
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h

ữ
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p
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h

ả
o
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u

ậ
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1 Kỹ thuật lập trình 20003 3 20 10 15  20001  

2 Cơ sở dữ liệu 20004 3 20 10 
15 

   

3 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 20005 3 20 10 
15 

 20003  

4 Kiến trúc máy tính 20006 2 20 10 
 

   

5 Hệ điều hành 20007 3 20 10 
15 

 20006  

6 Toán rời rạc 20008 2 20 10   20003  

7 Lý thuyết đồ thị 20009 2 10 10 10  20003  

8 Lập trình hướng đối tượng 20010 3 20 10 15  20003  

9 Mạng máy tính 20011 3 20 10 15    

10 Phân tích và thiết kế thuật giải 20012 3 20 10 15  20005  

11 Đồ án cơ sở ngành 20080 3 0 0 45    

 Tổng:  30       
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 Kiến thức chuyên ngành 

 

 

TT 

 

Tên Môn học 
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ọ
c
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 c
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ự
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c 
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Mã số 
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học 

trước 

Mã số 

môn 

học 

tiên 

quyết 

Ghi chú 

L
ý 
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u
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t 
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h

ữ
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à

i 
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p
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h

ả
o
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u

ậ
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1 Thiết kế web 20013 2 10 10 10     

2 Lập trình Windows 20014 3 20 10 15  20003   

3 Lập trình Web 20015 3 20 10 15  
20003, 

20013 
 

 

4 Lập trình thiết bị di động 20016 3 20 10 15  20003   

5 Công nghệ phần mềm 20017 3 20 10 15  20003   

6 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 20018 3 20 10 15   20004  

7 Trí tuệ nhân tạo 20019 3 20 10 15  20003   

8 Đồ họa máy tính 20020 3 20 10 15  20003   

9 Quản trị mạng 20021 3 20 10 15  20011   

10 Quản trị dự án CNTT 20022 3 20 10 15     

11 Đồ án chuyên ngành 20080 3 0 0 45     

12 Phân tích thiết kế hệ thống 20024 3 20 10 15   20004  

13 Lập trình Python 20025 3 20 10 15  20003   

14 Kiểm chứng phần mềm 20026 3 20 10 15  20003  Tự chọn 

15 Máy học 20027 3 20 10 15  20003  Tự chọn 

16 Lập trình mạng 20028 3 20 10 15  
20003, 

20011 
 Tự chọn 

17 Xử lý ảnh và thị giác máy tính 20029 3 20 10 15  20003  Tự chọn 

18 Internet vạn vật (IoT) 20030 3 20 10 15    Tự chọn 

19 Điện toán đám mây 20031 3 20 10 15    Tự chọn 

20 Thương mại điện tử 20032 3 20 10 15    Tự chọn 

21 Hệ thống thông tin Logistic 20033 2 20 10     Tự chọn 
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22 Quản trị hãng hàng không QTHHK  2 20 10     Tự chọn 

23 Khai thác dữ liệu 20034 3 20 10 15  20004  Tự chọn 

24 Dữ liệu lớn 20035 3 20 10 15  20004  Tự chọn 

25 An toàn và bảo mật thông tin 20036 3 20 10 15    Tự chọn 

26 Công nghệ chuỗi khối 20037 3 20 10 15    Tự chọn 

27 Mạng nơron và ứng dụng 20038 3 20 10 15    Tự chọn 

 Tổng:  77       
 

3.6.4. Thực tập và tốt nghiệp  

- Thực tập tốt nghiệp (4 TC): (Mã môn học 20090) 

- Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế tốt nghiệp (6 TC): (Mã môn học 20091) 
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1 Thực tập tốt nghiệp  20090 4    60 Tất cả  

2 Khóa luận tốt nghiệp  20091 6    90 Tất cả  

3.7. Kế hoạch học tập chuẩn 



51  

 



52  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Học phần học trước  

Kiến thức ngành, 

chuyên ngành 
Bắt buộc chung 
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IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN 

4.1. Các thông tin về 03 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của Học viện Hàng 

Không Việt Nam cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo 

và nghiên cứu của Học viện được công bố trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: 

https://vaa.edu.vn 

4.2. Học viện Hàng Không Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các Quy chế, 

Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công khai minh bạch mọi thông 

tin trong quá trình hoạt động và đảm bảo chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền lợi 

cho người học. 

                                                                               Tp.HCM, ngày       tháng      năm 2020 

                                                                                    GIÁM ĐỐC  

 

 

        TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 

 


