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1 Sử dụng YiiFramework để xây dựng website bán hàng giảm giá theo hình thức Groupon 2

2
Sử dụng Zend Framework để xây dựng hệ thống nền web quản lý công văn và phân công công việc

trong một cơ quan
1

3
Khảo sát về thực trạng sử dụng phần mềm bản quyền tại các cơ quan Nhà nước và các giải pháp thay

thế
1

4 Xây dựng hệ thống đặt chỗ và chọn món ăn cho nhà hàng 3

5 Xây dựng website bán hàng nông sản 2

6 Xây dựng website cho thuê sách đọc trực tuyến 2

7 Xây dựng sổ liên lạc trực tuyến cho một trường học 2

8 Xây dựng chương trình quản lý các công trình của một công ty xây dựng. 1

9
Xây dựng phần mềm quản lý các dữ liệu về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng

bằng Sông Cửu Long
1

10 Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ các vụ án cho Tòa án một huyện 1

11 Xây dựng phần mềm quản lý điểm theo hệ thống đào tạo tín chỉ cho 1 trường ĐH 1

12 Xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán quản lý việc kinh doanh điện của một Sở điện lực 1

13 Xây dựng phần mềm quản lý công tác tuyển sinh tại một trường Đại học 1

14 Sử dụng Zend Frame Work xây dựng trang Web quản lý các giống lúa được gieo xạ ở Việt Nam 1

15
Nghiên cứu nền tản tính toán song với MapReduce và Hadoop. Áp dụng xây dựng công cụ tìm kiếm 

thông tin về lịch sử Việt Nam
2

16 Xây dựng chương trình quản lý việc mua bán, chế tạo máy móc tại một nhà máy cơ khí 2

17
Nghiên cứu cài đặt và quản trị phần mềm quản lý thư viện Koha. Bổ sung module quản lý bài giảng 

của giảng viên và quản lý luận văn của sinh viên
1

18
Xây dựng chương trình quản lý cây thảo dược. Áp dụng hỗ trợ quản lý công tác khám chữa bệnh tại 

một cơ sở trị bệnh bằng cây thảo dược
1

19
Nghiên cứu cài đặt và sử dụng hệ quản trị Oracle. Áp dụng xây dựng chương trình quản lý việc khám 

bệnh bảo hiểm y tế
1

20
Xây dựng chương trình quản lý thông tin cho một công ty TNHH TM & DVchuyên mua bán dụng cụ 

Nha khoa và có dịch vụ Nha khoa.
1
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21 So sánh MongoDB và MySQL ứng dụng vào xây dựng một website bán sách trực tuyến 1

22 Xây dựng ứng dụng hỗ trợ lưu trữ, tìm kiếm trực tuyến các loại thảo dược 2

23 Xây dựng phần mềm quản lý ngày công và thanh toán lương của một cơ quan Nhà nước 1

24 Xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng bán thuốc 1

25 Ứng dụng MongoDB vào xây dựng trang web hỗ trợ dạy nấu ăn trực tuyến 1

26 Xây dựng phần mềm quản lý mua bán, bảo hành các thiết bị máy tính 1

27 Xây dựng chương trình quản lý các loại dịch hại đối với lúa và các loại cây ăn trái ở tỉnh Hậu Giang 1

28 Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên Trường Đại học Võ Trường Toản 1

29 Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhân khẩu ở địa phương 1

30
Xây dựng chương trình quản lý công tác tuần tra giao thông, xử lý các vi phạm và các vụ tai nạn giao 

thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1

31 Xây dựng Firewall và Proxy Server cho hệ thống mạng LAN bằng giải pháp nguồn mở 2

32 Xây dựng giải pháp bảo mật hệ thống mạng Wifi cho một trường Đại học 1

33 Nghiên cứu giải pháp nguồn mở OpenStack trong xây dựng hạ tầng “Điện toán đám mây” 1
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