TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

XÂY DỰNG &
TRƯỞNG THÀNH
(1997 - 2017)

Lời nói đầu
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thuộc Trường Đại học
Hồng Đức (ĐHHĐ) được thành lập cùng với sự thành lập của Trường ĐHHĐ.
Điểm mốc có { nghĩa lịch sử được chọn là Ngày Truyền thống của Khoa là ngày
01/04/2009, thời điểm mà Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông được
tách ra từ đơn vị tiền thân là Khoa Kỹ thuật công nghệ thuộc Trường Đại học
Hồng Đức.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm truyền thống (23/09/1997-23/09/2017), Khoa tổ
chức biên soạn và xuất bản kỷ yếu “Khoa CNTT&TT: 20 năm xây dựng và
trưởng thành” nhằm cung cấp những thông tin về quá trình xây dựng và phát
triển Khoa, vun đắp, làm sâu sắc thêm các giá trị, truyền thống làm lên thương
hiệu Khoa CNTT&TT, Trường ĐHHĐ. Kỷ yếu được biên soạn tiếp gồm hai phần
chính:
- Phần 1: Dấu ấn đào tạo và nghiên cứu khoa học
- Phần 2: Bộ môn và định hướng nghiên cứu
Biên soạn kỷ yếu là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và trí tuệ.
Ban biên tập bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, các nhà giáo
lão thành và đông đảo cán bộ, viên chức và người học qua các thời kz đã ủng
hộ, cung cấp nhiều tư liệu qu{ làm chất liệu xây dựng cuốn kỷ yếu.
Tuy nhiên, cuốn kỷ yếu có thể còn có các thiếu sót cả về hình thức lẫn nội
dung mà do hạn chế về thời gian và trình độ cho nên Ban biên tập chưa phát
hiện ra để khắc phục được. Chúng tôi mong muốn nhận được sự cảm thông
chia sẻ về những thiếu sót đó. Ban biên tập cũng mong muốn tiếp tục nhận
được các { kiến đóng góp và các tư liệu mới để cuốn kỷ yếu hoàn thiện hơn
trong phiên bản xuất bản tiếp theo.
BAN BIÊN TẬP
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Phát triển bền vững, sáng tạo và
vươn lên hội nhập trong đào tạo và
nghiên cứu khoa học

N

ăm 1997 cùng với sự
thành lập của Trường
Đại học Hồng Đức,
Khoa Kỹ thuật Công nghệ (KTCN) được
thành lập và là m t trong 10 khoa đầu
tiên của nhà trường. Đ i ngũ cán b của
khoa dựa trên cơ sở của Tổ Tin học đại
cương của 3 trường: Cao đẳng Sư
phạm; Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; Cao
đẳng Y tế Thanh Hoá. Mặc dù là khoa
mới (các khoa còn lại đều có tiền thân là
các khoa chuyên ngành của các trường
cũ và có bề dầy đào tạo lâu năm),
nhưng lại là khoa được nhà trường và
Tỉnh đặt nhiều kì vọng để đem về nhiều
đ t phá cho Trường và cho Tỉnh. Tiến sĩ
Nguyễn Mạnh An được giao trọng trách
Trưởng
khoa.

Khoa thành lập với cái tên KTCN nhưng
Ban giám hiệu nhà trường đã xác định
Tin học sẽ là chuyên ngành đầu tiên và
mũi nhọn cho sự phát triển của Khoa.
Cán b giáo viên thế hệ đầu của Khoa có
15 cán b trong đó: 2 cán b từ Cao
đẳng Y tế Thanh Hoá; 9 của Cao đẳng Sư
phạm; 4 của Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật. Cả Khoa có 2 phòng máy chủ yếu
phục vụ dạy Tin đại cương. Các giảng
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viên đều là giảng viên giảng dạy tin học
đại cương cho tất cả các khối lớp trong
trường, để trở thành Khoa chuyên
ngành ngoài nhiệm vụ này Khoa cần
phải mở được ngành đào tạo về tin
học.

Với mục tiêu đó, Khoa đã thành lập 3 b
môn gồm b môn Tin học ứng dụng do
thầy Lê Hữu Cường làm trưởng b môn,
b môn Khoa học máy tính do cô
Nguyễn Thị Xuân Đài làm trưởng b
môn, b môn Kỹ thuật máy tính do thầy
Nguyễn Ngọc Túy làm trưởng b môn.
Về mặt đ i ngũ, trong số 12 giảng viên
đầu tiên của Khoa có 1 tiến sĩ vật l{, 3
thạc sĩ toán l{, chỉ mới có 1 giảng viên
đang học thạc sỹ CNTT, và chỉ có 3 giảng
viên có bằng Kỹ sư 2 ĐH Bách Khoa HN
ngành Tin học còn lại hầu hết là giáo
viên toán l{ có chứng chỉ đào tạo tin
học. Với đ i ngũ giảng viên như vậy việc
đào tạo m t chuyên ngành về Tin học là
m t thử thách lớn đối với Khoa.
Tuy nhiên được sự ủng h của nhà
trường, Ban chủ nhiệm khoa cùng với
cán b giảng viên đã tạo thành m t khối
đoàn kết, tâm huyết với quyết tâm xây
dựng Khoa, Ban chủ nhiệm khoa cùng
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với cán b giảng viên tận dụng mọi mối
quan hệ để mời các thầy ở ĐH Bách
Khoa HN, Viện Công nghệ thông tin hỗ
trợ xây dựng chương trình đào tạo, hỗ
trợ vào giảng dạy cũng như đào tạo đ i
ngũ giảng viên cho khoa. Ngay từ năm
học đầu tiên của trường 1998-1999,
Khoa đã mở được ngành Cao đẳng tin
học và tuyển sinh được 50 sinh viên cao
đẳng tin học khóa 1.
Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, sự
ủng h từ phía nhà Trường, thầy
Nguyễn Mạnh An (Trưởng khoa) đã đề
nghị B giáo dục và Đào tạo cho mở
ngành đào tạo Đại học Tin học, đề nghị
Tỉnh hỗ trợ kinh phí để mở dự án đào
tạo Đại học tin học tài năng, dự án được
xây dựng trong 8 năm bao gồm 4 khóa
mỗi khóa chọn 15 sinh viên suất sắc
nhất của đại học Hồng Đức vào học.

Vào năm học 2000-2001: Nhà trường
chính thức được B giáo dục và Đào tạo
cho phép mở ngành Đại học Tin học,
được Tỉnh k{ duyệt mở dự án Đại học
Tin tài năng. Trên cơ sở đó lớp Đại học
Tin tài năng K1A của dự án gồm 14 sinh
viên ra đời, đây cũng chính là khóa đào
tạo Đại học tin đầu tiên của Khoa. Bên
cạnh đó các lớp đào tạo Cao đẳng tin
vẫn được Khoa duy trì. Bắt đầu các năm
tiếp theo ngoài lớp Đại học Tin tài năng

Khoa mở thêm các lớp Đại học tin học
thông thường. Năm 2004 lớp Tin tài
năng khóa đầu tiên ra trường. Đến nay
trong số 14 sinh viên của lớp này đã có
tới 5 tiến sĩ, các sinh viên khác đều phát
triển rất tốt và đều là trụ c t về chuyên
môn tại nơi làm việc của mình. Liên tục
trong các năm sau mỗi năm Khoa đều
tuyển sinh được 2 lớp Cao đẳng, từ 2
đến 3 lớp Đại học. Ngoài Tin học, năm
2002, Khoa kết hợp với Đại học Bách
Khoa Hà N i mở thêm ngành điện tử
viễn thông và đã tuyển sinh được 1
khóa đào tạo dưới hình thức liên kết.
Bên cạnh đó Khoa còn liên kết đào tạo
văn bằng hai về CNTT, lớp nghề, phổ cập
tin học cho nhiều cơ quan và doanh
nghiệp trong Tỉnh. Năm 2015, sau nhiều
năm chuẩn bị với sự cố gắng của BCN
Khoa và đ i ngũ giảng viên có trình đ
tiến sĩ, Khoa đã được B GD&ĐT cho
phép mở ngành Cao học Khoa học máy
tính. Hiện nay Khoa đang đào tạo khóa
2 của ngành Cao học Khoa học máy tính.

Để tập trung hơn vào phát triển đào tạo
CNTT, ngày 1 4 2009 Khoa CNTT & TT
được thành lập trên cơ sở tách b phận
Tin học từ khoa KTCN ( cán b và hầu
như toàn b cơ sở vật chất cũ của khoa
KTCN được để lại cho khoa CNTT&TT).
Vì vậy tuy mới thành lập nhưng về thực
chất Khoa đã có bề dày phát triển từ
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năm 1997. Khi thành lập Khoa có 29 cán
b giảng viên trong đó có 4 hợp đồng, 8
lớp sinh viên, 8 phòng thực hành máy
tính và có 1 phòng máy chủ.
Khoa đã kiện toàn lại cơ cấu và thành
lập 4 tổ b môn gồm: Khoa học máy
tính do thầy Trương Thế Chuyên làm
trưởng b môn, các Hệ thống thông tin
do cô Nguyễn Thị Xuân Đài làm trưởng
b môn, Kỹ thuật máy tính do thầy
Nguyễn Ngọc Túy làm trưởng b môn,
và Tin học ứng dụng do thầy Đỗ Văn
Toàn làm trưởng b môn.

Về đ i ngũ lãnh đạo Khoa, từ năm 2001
thầy Nguyễn Ngọc Túy được bổ nhiệm
làm Phó trưởng khoa, năm 2002 thầy
Nguyễn Mạnh An chuyển công tác, thầy
Đỗ Văn Toàn được phân công làm về
làm Trưởng khoa, cô Nguyễn Thị Xuân
Đài được bổ nhiệm làm Phó trưởng
khoa. Năm 2005, thầy Lê Minh Hiền
được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa bổ
sung cho thầy Nguyễn Ngọc Túy đi làm
nghiên cứu sinh ở Đức, năm 2008 thầy
Lê Minh Hiền chuyển sang Phòng đào
tạo, năm 2011 thầy Nguyễn Ngọc Túy
chuyển công tác lên UBND Tỉnh, năm
2013 thầy Đỗ Văn Toàn chuyển công
tác, nhà trường cử TS. Hoàng Nam - Phó
hiệu trưởng nhà trường về kiêm nhiệm
làm Trưởng khoa. Năm 2014, TS. Phạm
Thế Anh và TS. Trịnh Viết Cường sau khi
hoàn thành chương trình Tiến sĩ về
Khoa học máy tính bên Pháp trở về
được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa,
năm 2015 cô Nguyễn Thị Xuân Đài về
hưu. Năm 2017, TS. Phạm Thế Anh
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được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, TS.
Nguyễn Thế Cường (tiến sĩ về Mạng máy
tính tại Bỉ) được bổ nhiệm làm Phó
trưởng khoa. Như vậy sau nhiều năm
phát triển hiện khoa CNTT đã có đ i ngũ
lãnh đạo trẻ được đào tạo đúng chuẩn
có trình đ chuyên môn cao, uy tín
trong Nghiên cứu khoa học, và tâm
huyết trong việc phát triển Khoa lên
m t tầm cao mới.
Sau 20 năm thành lập và phát triển,
ngoài 3 lớp Đại học tin tài năng đào tạo
được 37 sinh viên theo dự án phát triển
nguồn nhân lực của Tỉnh Thanh Hóa,
Khoa cũng đã đào tạo được hơn 800 Cử
nhân Đại học Tin học và gần 500 cử
nhân Cao đẳng Tin học, liên kết với Đại
học Bách khoa Hà N i đào tạo được
trên 50 kĩ sư điện tử viễn thông, chưa
kể gần 100 sinh viên vừa học vừa làm và
gần 400 sinh viên hệ liên thông.

Các cựu sinh viên của Khoa đã và đang
là lực lượng nòng cốt về tin học trong
các cơ quan, ban ngành và các cơ sở sản
suất kinh doanh của Tỉnh. Họ không chỉ
góp phần vào sự phát triển CNTT của
tỉnh nhà mà còn tỏa đi khắp mọi miền
đất nước từ Nam ra Bắc đặc biệt là h i
tụ khá đông ở Hà N i để thử sức, vươn
trên, trụ vững và phát triển. Khoa ngày
nay đã trở thành m t cơ sở có uy tín về
đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho Tỉnh,
góp m t phần lớn vào sự phát triển
CNTT Tỉnh.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Mạnh An
Trưởng khoa (1997-2002)

TS. Hoàng Nam
Trưởng khoa (2013-2016)

TS. Nguyễn Ngọc Túy
Phó trưởng khoa (2001-2011)

TS. Đỗ Văn Toàn
Trưởng khoa (2002-2013)

ThS. Nguyễn Thị Xuân Đài
Phó trưởng khoa (2002-2015)

ThS. Lê Minh Hiền
Phó trưởng khoa (2005-2008)

TS. Trịnh Viết Cường
Phó trưởng khoa (2014-nay)

TS. Nguyễn Thế Cường
Phó trưởng khoa (2017-nay)

TS. Phạm Thế Anh
Trưởng khoa (2017-nay)
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PHÂN I
DẤU ẤN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC
dựng kế hoạch hợp tác trong và ngoài
nước trong các hoạt đ ng NCKH và đào
Khoa hiện có 25 cán b , giảng viên. tạo về CNTT&TT; Tư vấn, triển khai các
Trong đó có 4 tiến sỹ được đào tạo từ ứng dụng công nghệ cho các đơn vị
các nước Châu Âu (Pháp, Bỉ), 11 thạc sĩ trong và ngoài trường; Tham gia các
công nghệ thông tin trong đó có 2 thạc dịch vụ triển khai ứng dụng, các chương
sĩ được đào tạo tại Úc và m t thạc sĩ trình phát triển và phổ cập CNTT của
tỉnh và thực hiện các trách nhiệm xã
được đào tạo tại Đài Loan, và 10 cán b
h i, trách nhiệm c ng đồng; Từ khi
có trình đ cử nhân.
thành lập đến nay, Khoa đã đào tạo và
Khoa đã đào tạo được 51 lớp sinh viên
cung cấp cho xã h i hơn 1500 kỹ sư
với khoảng hơn 1500 sinh viên. Trong
công nghệ thông tin đáp ứng hiệu quả
đó: đại học là 22 lớp, liên thông đại học
các lĩnh vực khác nhau của xã h i. Trong
là 14 lớp, cao đẳng là 15 lớp. Khoa cũng
số các khóa sinh viên do Khoa đào tạo
đang đào tạo khóa thứ hai thạc sĩ. Khoa
có 3 lớp kỹ sư tin tài năng được đào tạo
hiện có 223 sinh viên hệ chính quy, 103
đặc biệt theo yêu cầu của Ủy ban nhân
sinh viên ĐH hệ liên thông, 35 học viên
dân tỉnh. Phần lớn các kỹ sư này đã và
nghề Quản trị mạng và 45 học viên cao
đang phục vụ đắc lực và chiếm giữ
học.
nhiều vị trí quan trọng trong các đơn vị
ơ v
m
đ
ạo và doanh nghiệp lớn trên cả nước. Đến
CNTT của Tỉnh
nay, Khoa CNTT&TT đã và đang cung
Ngay kể từ khi được thành lập Khoa đã cấp nhiều chương trình đào tạo khác
xác định được nhiệm vụ cơ bản đó là: nhau, bao gồm: đào tạo bậc cao đẳng
Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực (2-3 năm), đào tạo đại học (4 năm), đào
Công nghệ Thông tin và Truyền thông tạo cao học chuyên ngành Khoa học
(CNTT&TT) ở các trình đ đào tạo: cao máy tính (2 năm), đào tạo liên thông từ
đẳng, đại học, và sau đại học; Tổ chức cao đẳng và đào tạo văn bằng 2 ngành
thực hiện và phát triển các hoạt đ ng CNTT. Số người học thường xuyên đang
nghiên cứu khoa học (NCKH) các cấp theo học tại Khoa là gần 400 sinh viên,
trong lĩnh vực CNTT&TT; Tổ chức nghiên chiếm tỉ lệ 16 sinh viên giảng viên. Tỉ lệ
cứu và phát triển các ứng dụng công sinh viên ra trường có việc làm đúng
nghệ; Kết hợp NCKH và đào tạo; Xây chuyên ngành chiếm 80% (theo khảo sát
của Nhà trường năm 2016). Nhiều cựu
Công nghệ tiên tiến gắn liền với đổi mới  7

ộ
ũ cá bộ, giả v
tạ v c ì độ cao

ẻ, sá

sinh viên hiện đang làm việc và giữ các
vị trí quan trọng cho các doanh nghiệp
phần mềm lớn trên cả nước (FPT, Trung
tâm phần mềm ĐH Quốc Gia HN, VNPT
Thanh Hóa, Viettel,...) và nhiều em hiện
đang làm việc gia công phần mềm với
các đối tác nước ngoài (Nhật, Pháp).

ơ v
bể
ờng
về
íc
ạ động khoa học v
chuyển giao ứng dụng
Nhiều cán b , giảng viên trong Khoa có
bài báo đăng trên các tạp chí và h i thảo
chuyên ngành quốc tế có chỉ số ISI
(Institute of Scientific Information). Chỉ
tính riêng từ năm 2010 đến nay, các các
b giảng viên của Khoa đã công bố hơn
50 công trình khoa học đăng trên các
tạp chí và h i thảo chuyên ngành quốc
tế (trong đó có 18 bài tạp chí ISI – chiếm
1/3 tổng số bài tạp chí quốc tế có uy tín
trong toàn trường). Trong năm 2016,
Khoa CNTT&TT được giao nhiệm vụ chủ
trì 2 đề tài cấp cao (01 đề tài cấp tỉnh về
xây dựng giải pháp công nghệ nhà thông
minh - SmartHome và 01 đề tài cấp Nhà
nước của Quỹ NAFOSTED, 01 đề tài hợp
tác song phương với đại học NCTU (Đài
Loan) và đại học Bách Khoa Hà N i, 01
đề tài hợp tác với VNPT Thanh Hóa về
xây dựng hệ thống điều khiển trạm viễn
thông thông minh (SmartBTS). Nhiều đề
tài có giá trị khoa học, thực tiễn cao, có
nhiều đóng góp có giá trị cho khoa học
nói chung và ngành CNTT nói riêng.

M rộng hợp ác

c

v thế

Trong thời gian qua, Khoa CNTT&TT đã
tăng cường hợp tác với các doanh
nghiệp công nghệ trên địa bàn Tỉnh
(VNPT Thanh Hóa, Công ty phần mềm
Minh L , Công ty thiết kế Web Hàm
8 http://hdu.edu.vn/vi-vn/4/

Rồng Media,...) nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT.
Các n i dung hợp tác chính bao gồm:
hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng
sinh viên thực tập, k{ hợp đồng c ng tác
viên với sinh viên thực tập,... VNPT
Thanh Hóa đã k{ hợp đồng với Khoa
CNTT&TT, Đại học Hồng Đức để đào tạo
2 lớp về quản trị mạng cho các kỹ sư
viễn thông, dự kiến đến năm 2017 sẽ có
hàng trăm kỹ sư viễn thông của VNPT
Thanh Hóa được đào tạo về CNTT.
Ngoài ra Khoa CNTT&TT, đang thực hiện
theo đơn đặt hàng của VNPT Thanh Hóa
đề tài Xây dựng b công cụ phần mềm
phát triển công nghệ nhà thông minh
(SmartHome)" và “Hệ thống quản l{ nhà
trạm thông minh (SmartBTS)”.

Thị trường Nhà thông minh tại Việt Nam
vẫn đang còn trong giai đoạn sơ khai,
các sản phẩm của các nhà cung cấp trên
vẫn yêu cầu tính tương tác vật l{ với
người dùng, khả năng xử l{ tự đ ng
thấp và chưa được trang bị các công
nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến (deep
learning). Chi phí cài đặt và triển khai
công nghệ nhà thông minh của các công
ty trên khá cao, mới chỉ áp dụng trên
phạm vi nhỏ cho các gia đình có điều
kiện, chưa áp dụng r ng rãi trong cu c
sống. Hai bên tham vọng sẽ xây dựng
m t sản phẩm có nhiều tính năng ưu
tr i, có giá thành triển khai thấp, phù
hợp.
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PHÂN II
BỘ MÔN VA ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
Ọ

ÁY Í

B môn được thành lập từ năm 1998
cùng với việc thành lập Khoa KTCN, tiền
thân của Khoa CNTT&TT. B môn Khoa
học máy tính đảm nhiệm chức năng
giảng dạy các môn học chuyên ngành
thu c lĩnh vực Khoa học máy tính bậc
Đại học, trên Đại học (các hệ chính qui,
không chính qui), Cao đẳng thu c khoa.
Ngoài ra b môn cũng thực hiện các
hoạt đ ng nghiên cứu khoa học thu c
các lĩnh vực Khoa học máy tính. Hiện
nay, b môn có 5 giảng viên:

Các giảng viên từng tham gia giảng dạy
tại b môn:
- ThS. Trương Thế Chuyên
- ThS. Nguyễn T. Xuân Đài
- ThS. Lê Đình Nghiệp – Phó trưởng
phòng KT&ĐBCL.
Phụ ác các ọc phầ l
q
đến
các lĩ vực
: Cấu trúc dữ liệu và
giải thuật, Kỹ thuật lập trình, Chương
trình dịch, Phân tích và thiết kế thuật
toán, Toán rời rạc, Toán tối ưu, Đồ họa
máy tính, L{ thuyết mật mã và an toàn
dữ liệu, Xử l{ tín hiệu số, Trí tuệ nhân
tạo,…

Về cô

- ThS.Trịnh Thị Phú – Phó trưởng môn
- ThS. Lê Thị Hồng - Phó trưởng môn
- TS. Phạm Thế Anh – Trưởng Khoa
- TS. Trịnh Viết Cường - Phó trưởng Khoa
- ThS. Nguyễn Đình Định – Giảng viên

ác

cứu khoa học: B

môn đang thực hiện 01 đề tài cấp Nhà
nước, 01 đề tài cấp B hợp tác song
phương với nước ngoài, 01 đề tài cấp
Tỉnh, 12 bài báo được đăng trên các tạp
chí khoa học quốc tế, 17 bài báo được
đăng trong kỉ yếu h i thảo khoa học
quốc tế, hàng chục bài báo được đăng
trong các tạp chí trong nước. Hướng
dẫn nhiều sinh viên đạt giải NCKH cấp
trường.

ớ
của bộ

cứ c í
ện nay
mô
l : Cryptography,
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Computation
Complexity,
Image
Processing, Artificial Intelligence (AI), …

ÁY Í
Y

G

B môn được thành lập từ năm 1998
cùng với việc thành lập Khoa KTCN, tiền
thân của Khoa CNTT&TT. Ban đầu, b
môn có tên là Kỹ thuật Máy tính, do
thầy Nguyễn Ngọc Túy làm Trưởng b
môn. Năm 2011, thầy Nguyễn Ngọc Túy
chuyển công tác lên UBND Tỉnh, thầy Lê
Văn Quang được phân công phụ trách
b môn khi đó đã được đổi tên thành
B môn Kỹ thuật Máy tinh & Truyền
thông. Năm 2014, thầy Nguyễn Thế
Cường hoàn thành chương trình Tiến sĩ
tại Vương quốc Bỉ và được bổ nhiệm giữ
chức vụ Trưởng b môn.

Hiện nay, b môn có 5 giảng viên:
- TS. Nguyễn Thế Cường - Trưởng b
môn, Phó trưởng khoa
- ThS. Lê Văn Quang- Phó trưởng b
môn
- TS. Lê Đình Danh – Giảng viên
- ThS. Nguyễn Thành Đồng – Giảng viên
- CN. Lê Đức Thọ – Giáo viên thực hành
Những cán b , giảng viên đã từng tham
gia giảng dạy tại b môn:
- TS. Nguyễn Ngọc Túy - Phó GĐ Sở
KH&CN Thanh Hóa
10 http://hdu.edu.vn/vi-vn/4/

- ThS. Lê Minh Hiền – Giám đốc trung
tâm Giáo Dục Thường Xuyên - ĐHHĐ
- ThS. Nguyễn Khả Thọ – Nghiên cứu
sinh
- Thầy Lê Viết Sơn – Trung tâm GDTX
ĐHHĐ
- ThS. Lê Thị Đình – Phó trưởng môn Tin
ứng dụng.

Bộ mô
l
q

ện phụ ác các ọc phần
đế các lĩ vực
: Kiến

trúc máy tính, Hệ điều hành, Mạng máy
tính, Thiết kế và quản trị mạng, Lập
trình Mạng, Mạng cảm biến, An toàn
mạng máy tính, Công nghệ điện toán
đám mây…

Về cô

ác

cứu khoa học: B

môn có 3 bài báo được đăng trên các
tạp chí khoa học quốc tế, 4 bài báo
được đăng trong kỉ yếu h i thảo khoa
học quốc tế, hàng chục bài báo được
đăng trong các tạp chí trong nước.
Hướng dẫn 01 sinh viên đạt giải nhất, 01
giải nhì và 02 giải ba NCKH cấp trường.

ớ
cứ c í
ện nay
của bộ mô l : Mạng cảm biến và ứng
dụng, An toàn mạng máy tính, Công
nghệ điện toán đám mây và ứng dụng.
Hiện nay b môn đang tham gia phát
triển các dự án liên quan đến Mạng kết
nối vạn vật (Internet of Things) và Công
nghệ điện
toán đám mây (Cloud
Computing) như: Nông nghiệp thông
minh, Hệ thống quan trắc môi trường tự
đ ng.
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Ệ THỐ G

G I

B môn các Hệ thống thông tin (HTTT)
được thành lập từ năm 2009 cùng với
thời điểm thành lập Khoa CNTT&TT. B
môn HTTT đảm nhiệm chức năng giảng
dạy các học phần thu c hai chuyên
ngành hệ thống thông tin, công nghệ
phần mềm của Khoa; Hệ thống thông tin
quản l{ của chuyên ngành Quản trị kinh
doanh, Tài chính ngân hàng. Bên cạnh
nhiệm vụ giảng dạy, nhiệm vụ nghiên
cứu khoa học và phát triển các ứng
dụng về hệ thống thông tin cũng luôn
được b môn chú trọng.
B môn có 07 cán b , giảng viên, giáo
viên thực hành:
- ThS. Lê Thị Hồng Hà, Phó trưởng b
môn, phụ trách.
- ThS. Trịnh Thị Anh Loan, Phó trưởng
b môn
- ThS. Nguyễn Khả Thọ, nghiên cứu sinh
- ThS. Lê Văn Hào, Giảng viên, Trợ l{
khoa học, trợ l{ sau đại học
- CN. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Trợ l{ giáo
vụ
- CN. Nguyễn Thị Phương, Cán b hành
chính
- CN. Lê Diệu Linh, Giáo viên thực hành
thử việc

Bộ mô đảm nhiệm các ọc phần
l
q
đến hệ thố
ô
: Cơ sở dữ liệu, Thiết kế Web, Lập
trình web, Lập trình trực quan, Công
nghệ phần mềm, Hệ quản trị cơ sở dữ
liệu, Lập trình hướng đối tượng, Phân
tích thiết kế hệ thống, Hệ thống thông
tin quản l{, Lập trình ứng dụng Android,
Phát triển ứng dụng cho thiết bị di
đ ng…
ề
cứ
ọc: B môn Các
HTTT đã thực hiện và triển khai 02 đề
tài cơ sở áp dụng cho trường Đại học
Hồng Đức đó là xây dựng phần mềm
quản l{ công văn và phần mềm quản l{
tài sản cho trường Đại học Hồng Đức,
ngoài ra các giảng viên b môn cũng
tham gia làm thành viên đề tài cấp Tỉnh,
cấp Nhà nước. Công tác nghiên cứu
khoa học luôn được ưu tiên hàng đầu
đối với các giảng viên trong B môn,
trong 20 năm qua, hàng trăm bài báo
được đăng trên các tạp chí, h i thảo các
cấp, 05 bài báo được đăng trên các tạp
chí, h i thảo uy tín quốc tế, hướng dẫn
nhiều sinh viên NCKH đạt giải cao …

ác đ
mô :

ớ

cứ củ bộ
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I

Ọ

G

G

B môn được thành lập từ năm 1999
cùng với việc thành lập Khoa KTCN, tiền
thân của Khoa CNTT&TT. B môn Tin
học ứng dụng đã và đang góp phần tích
cực trong việc đào tạo các thế hệ sinh
viên của Khoa và nhà trường. Hiện tại
b môn có 4 cán b giảng viên:

khoa học tại các h i nghị khoa học trong
và ngoài Trường Đại học Hồng Đức. M t
số đề tài nghiên cứu của b môn có {
nghĩa thực tiễn đã được ứng dụng trong
công tác quản l{, đào tạo.

ớ

p á

ển của Bộ mô :

- Nghiên cứu xây dựng các phần mềm
phục vụ trong công tác giảng dạy, công
tác quản l{ đào tạo của Trường Đại học
Hồng Đức;
- Thực hiện việc đào tạo, cấp các loại
chứng chỉ Tin học;

- TS. Trịnh Viết Cường – Phó trưởng
khoa kiêm phụ trách b môn

- Triển khai các chương trình tình
nguyện đưa ứng dụng công nghệ thông
tin vào các vùng miền trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa;

- ThS. Lê Thị Đình – Phó trưởng môn
- KS. Phạm Thị Hồng – giảng viên
- CN. Nguyễn Đình Thịnh – Giáo viên
thực hành, Bí thư Liên chi đoàn.

ác ọc p ầ củ bộ mô : B môn có
nhiệm vụ giảng dạy môn Tin học cơ bản
cho sinh viên toàn trường; môn Tin học
cơ sở cho sinh viên ngành Công nghệ
thông tin và ngành Toán Tin; môn Tin
ứng dụng cho ngành Cao đẳng Quản trị
kinh doanh và ngành Cao đẳng Tài chính
ngân hàng.

Về cô

ác

- Bổ sung, hoàn thiện các tài liệu tham
khảo, bài giảng, giáo trình phục vụ công
tác dạy học của b môn và của các đ c
giả về tin học văn phòng và tin học ứng
dụng trong m t số ngành nghề;
- Tăng cường hợp tác trong và ngoài

cứu khoa học: nước để nâng cao năng lực của b môn,

Tuy không phải là b môn chuyên môn
như các b môn khác nhưng b môn Tin
ứng dụng cũng đã có nhiều bài báo
đăng trên các tạp chí trong và ngoài
nước, hoặc trong các tuyển tập báo cáo
12 http://hdu.edu.vn/vi-vn/4/

đáp ứng được nhu cầu đào tạo của xã
h i.
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TỔ QUẢ LÝ

Ò G

ÁY

Tổ Quản l{ phòng máy (Tổ QLPM) trực
thu c Khoa Công nghệ Thông tin và
Truyền thông được thành lập theo
quyết định số 747 QĐ-ĐHHĐ ngày 18
tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng
trường Đại học Hồng Đức. Hiện tại tổ có
4 cán b chuyên trách:

phòng máy, cài đặt và bảo trì các phần
mềm chuyên ngành phục vụ công việc
giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa
học của khoa (các môn chuyên ngành
của khoa và Nhà trường); môn học Tin
đại cương và các môn học chuyên
ngành của m t số khoa: Khoa học tự
nhiên, Khoa KHXH, Khoa Giáo dục Tiểu
học…).

- CN. Trần Doãn Minh – Tổ trưởng
- CN. Trịnh Thị Hợp – Cán b phòng máy
- CN. Lê Thị Thu Hiền – TL CT HSSV.
- CN. Đặng Ngọc Tuấn TL VTM
Tổ QLPM quả lý số l ợ p ò má
lớn: 7 phòng máy với tổng số lượng trên
200 máy tính, chuyên trách về công tác
quản l{ phòng máy, cài đặt quản l{
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I

I
G I

I

G

G Ệ

Ờ G

H i cựu sinh viên Công nghệ Thông tin
là m t tổ chức xã h i tự nguyện nhằm
tập hợp tất cả các thế hệ sinh viên và
học viên đã từng theo học tại khoa
CNTT&TT Trường ĐH Hồng Đức. H i cựu
sinh viên CNTT được thành lập tháng 2
năm 2017, Ban chấp hành H i bao gồm
11 đồng chí do đồng chí Nguyễn Văn
Toàn làm h i trưởng. Tổng số thành
viên tham gia của h i gồm hơn 50 lớp
sinh viên với số lượng đã tốt nghiệp hơn
1500 sinh viên.

- Tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi
kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn,
giữa các cựu sinh viên với các sinh viên
đang theo học tại trường; tổ chức các
buổi hướng nghiệp, tham quan thực tế
doanh nghiệp và giới thiệu chỗ thực tập
cho sinh viên, đặc biệt hỗ trợ giới thiệu
việc làm cho sinh viên năm cuối sắp ra
trường.

- Tổ chức các hoạt đ ng văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo thêm
sự đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ sinh
viên.

Chức ă

v

ệm vụ của Hội:

- Tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu sinh
viên các khóa, ngành từ những ngày đầu
thành lập làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc
trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu
sinh viên.
- Tham gia các { kiến tư vấn, góp { cho
chương trình đào tạo, chiến lược phát
triển và hoạt đ ng của Khoa.
- Hỗ trợ công tác giới thiệu hình ảnh về
Khoa như giới thiệu các ngành nghề đào
tạo của Khoa, giới thiệu các cá nhân tập thể xuất phát từ Khoa đã thành đạt
trong các lĩnh vực.
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- Vận đ ng gây quỹ học bổng tài trợ cho
sinh viên, cựu sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn như học bổng “Vượt khó –
Học giỏi”, các học bổng của các cá nhân
và doanh nghiệp khác.
- Phối hợp với Khoa trong các hoạt đ ng
quan trọng của Khoa như tổ chức các
h i thảo tầm liên trường hoặc quốc gia
về lĩnh vực CNTT, tổ chức các kz thi
Olympic Tin học, nghiệp vụ tay nghề…

XÂY DỰNG &
TRƯỞNG THÀNH
(1997 - 2017)

