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I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1.1. Giới thiệu về cơ sở đào tạo  

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được thành lập theo Quyết định 

số 1750/QĐ-TTg ngày 21/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường 

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương (BETU) là trường đại học trực 

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường đã 

được các cơ quan ban ngành và xã hội công nhận qua hàng loạt các giải thưởng như cúp 

vàng thương hiệu Việt; nhiều năm liền nhận được bằng khen của UBND tỉnh Bình 

Dương về thành tích xuất sắc trong dạy và học góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho xã hội nói chung và các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng; 

được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao 

động hạng III năm 2010. Đặc biệt trong năm 2018 này, BETU vinh dự được Chủ tịch 

nước trao tặng Huân chương Lao động hạng II nhân dịp 20 năm hình thành và phát triển 

của nhà Trường. 

 Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương có 07 khoa trực thuộc 

gồm: Khoa Đại cương, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Khoa Kế toán, Tài chính – Ngân hàng 

Khoa Quản trị, Khoa Quan hệ công chúng, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài và 

Khoa Y Dược. Trường đang đào tạo 08 ngành bậc đại học và 02 ngành sau đại học. 

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Bình Dương ngày càng phát triển và hội nhập sâu vào hệ thống các trường đại học 

của Việt Nam.  

Trong 05 năm gần đây, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã đào 

tạo được hơn 2700 cử nhân, kỹ sư có chất lượng cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam. Hiện nay, Trường đang đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, theo nhiều phương thức 



 

 

 

(chính quy, VLVH, liên thông ĐH) với hơn 1000 sinh viên. Xây dựng cơ chế quản lý 

dữ liệu tập trung ở phòng Đào tạo đại học dữ liệu về kết quả học tập của sinh viên mang 

tính thống nhất và bảo mật cao. Trường có đầu tư trang thiết bị phục vụ đổi mới phương 

pháp dạy và học. Nâng cao số tiết tự nghiên cứu, thực hành trong nhiều môn học. Quy 

trình tổ chức các kỳ thi được thực hiện nghiêm túc. Trường đã xây dựng mạng nội bộ 

tra cứu kết quả học tập của người học; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nhập 

điểm thi cho toàn bộ đối tượng học của các hệ đào tạo, tổ chức bộ phận chuyên trách 

việc ưu trữ kết quả học tập của học sinh, sinh viên toàn trường.  

Về lực lượng giảng viên, nhà trường đã tuyển chọn và xây dựng đội ngũ giảng 

viên cơ hữu, thỉnh giảng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt 

và tận tâm với công tác đào tạo.  

Tổng số giảng viên cơ hữu của trường Tổng số giảng viên cơ hữu của trường là 

319 giảng viên (Trình độ GS: 0, PGS: 10, Tiến sĩ: 51 người; Thạc sĩ 256 người; CKI 2 

người và hơn 60 giảng viên thỉnh giảng cùng nhiều nhà giáo giàu kinh nghiệm đang trực 

tiếp làm công tác quản lý và giảng dạy tại trường. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương vừa đạt Kiểm định chất lượng cơ 

sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại 

học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) công nhận theo Quyết định số 156/QĐ-

KĐCLGD ngày 29/04/2022. 

1.2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành 

1.2.1.  Sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 

Với sứ mệnh là cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại 

học có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong và ngoài 

tỉnh với chi phí phù hợp nhất, Trường mang đến cơ hội tốt nhất trong học tập, trải nghiệm 

và việc làm cho tất cả người học; cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị 

trường lao động trong và ngoài nước và tầm nhìn phấn đấu đến năm 2030 trở thành 

trường đại học đa ngành, theo định hướng ứng dụng nằm trong top 3 của tỉnh Bình 

Dương, khẳng định vị thế dẫn đầu trong đào tạo thực hành, có không gian học tập hiện 

đại gắn liền với trải nghiệm phong phú tại doanh nghiệp. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đào tạo theo định hướng ứng 

dụng gắn liền với kiến thức thực tế tại doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người học và 

xã hội, đào tạo đa hệ - đa ngành gắn với tôn chỉ hoạt động “Tri thức hiện đại – Xã hội 

làm giàu”, lấy người học làm trung tâm, quyền lợi của người học luôn được ưu tiên hàng 

đầu. Nhà trường luôn bắt kịp xu hướng thời đại cập nhật kiến thức mới và nhu cầu của 



 

 

 

các nhà tuyển dụng để trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sống mà doanh 

nghiệp và xã hội cần để sẵn sàng hội nhập là công dân toàn cầu trong thời đại kỷ nguyên 

số 4.0. Số liệu thống kê trong 05 năm gần đây cho thấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 

03 tháng tốt nghiệp khoảng 98%, ngày càng khẳng định sự tin tưởng của các em học 

sinh và Phụ huynh khi chọn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương làm con 

đường lập thân, lập nghiệp. 

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đạt được những thành tích 

quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nhận thức được tầm quan trọng 

cũng như nhu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và thực hiện 

sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua, Nhà trường đã tích cực 

chuẩn bị các bước cần thiết để có thể mở thêm các mã ngành đào tạo trong đó có Công 

nghệ kỹ thuật ô tô. Trường đã phát triển đội ngũ giảng viên, mở rộng cơ sở vật chất, liên 

kết hợp tác đào tạo và trao đổi sinh viên với nước ngoài,… Hiện nay, Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã có chủ đầu tư mới đó là Tập đoàn giáo dục Văn Lang, 

với quyết tâm chiến lược và ưu thế nguồn lực sẽ đầu tư mạnh mẽ để Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương sau khi được Bộ GD&ĐT cho phép mở mã ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô tô sẽ tập trung nhân lực, vật lực để nhanh chóng phát triển Nhà trường 

xứng tầm khu vực và Thế giới. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương hoàn 

toàn có đủ điều kiện đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học để đáp 

ứng nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội. 

1.2.2.  Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương, vùng, cả nước và của lĩnh vực đào tạo đảm bảo hội nhập 

quốc tế 

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

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương là một trong những cơ sở giáo dục 

đại học có nền tảng và uy tín trong lĩnh vực giáo dục, Nhà trường đã cung cấp số lượng 

lớn nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động ở miền Nam Việt Nam, đặt 

biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Bình Dương ngày cẳng khẳng định được thương hiệu đao tạo trong hệ thống giáo dục 

đào tạo của các trường ngoài công lập. 

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu của nền kinh tế thế giới, Nhà trường ngày càng 

phát triển về chất lượng cũng như quy mô đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vì vậy, việc 

xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô là một bước quan 

trọng để Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đóng góp cho xã hội lực lượng 

cử nhân có đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu thời đại công nghệ 4.0 và nền kinh 

tế mở hiện nay. 



 

 

 

 Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc 

gia 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia 

tăng liên tục các phương tiện phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn và 

việc đi lại của con người. Trong số hàng trăm các phương tiện vận chuyển thông dụng 

như xe tải, máy bay, tàu thủy… ôtô chính là phương tiện có số lượng lớn. Từ việc bảo 

trì, bảo dưỡng động cơ, các hệ thống tự động ô tô cho đến nghiên cứu công nghệ và thiết 

kế ra dòng sản phẩm mới theo xu hướng thị trường đều đòi hỏi vai trò quan trọng của 

các chuyên gia về ô tô.  

Tuy nhiên, ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi 

sắc và chiếm một tỉ trọng nhỏ trong GDP của cả nước chỉ khoảng từ 3-5 %, chủ yếu vẫn 

chỉ dừng lại ở mức mua linh kiện từ nước ngoài về lắp ráp. Vì thế chi phí sản xuất ô tô 

tại Việt Nam vẫn cao hơn khoảng 20% so với các nước trong khu vực. Tỉ lệ mua phụ 

tùng trong nước đạt được ở mức khác nhau tùy theo chủng loại xe và nhà sản xuất (ước 

chừng 10-30% đối với xe du lịch, hơn 30% đối với xe tải, hơn 40% đối với xe buýt. Các 

ngành công nghiệp phụ trợ ô tô như: sản xuất lốp xe, ắc quy vẫn còn phát triển nhỏ lẻ 

chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra của thị trường.  

Theo như các nhà dự báo kinh tế, giai đoạn phổ cập ô tô tại nước ta sẽ diễn ra trong 

khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2025. Nếu như vậy thì đến năm 2020, nếu không 

sản xuất ô tô trong nước, Việt Nam phải tiến hành nhập khẩu ô rô từ nước ngoài để đáp 

ứng nhu cầu của người sử dụng. Vì vậy việc phát triển ngành công nghiệp ô tô hiện đang 

được xem như mục tiêu phát triển dài hạn của chính phủ Việt Nam trên con đường công 

nghiệp, hóa hiện đại đất nước giảm thâm hụt cán cân thương mại trong tương lai. 

Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 1168/QĐTTg ngày 16/07/2014 phê duyệt 

chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035 trong đó đã nêu Công nghiệp ô tô là ngành tạo động lực quạn trọng thúc đẩy 

sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cần được khuyến khích phát triển bằng 

những chính sách ổn định, nhất quán và dài hạn. Tiếp theo Quyết định 1168/QĐ-TTg, 

ngày 24 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký Quyết định số 1211/QĐ-

TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 xác định công nghiệp ô tô là ngành công nghiệp mũi nhọn được 

chính phủ ưu tiên phát triển trong chiến lược công nghiệp hóa hiện nay.  Mục tiêu tổng 

quát của Quy hoạch là phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trở thành ngành công 

nghiệp quan trọng của đất nước, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe 

tải, xe khách thông dụng và một số loại xe chuyên dùng; phấn đấu trở thành nhà cung 

cấp linh kiện, phụ tùng và một số cụm chi tiết có giá trị cao trong chuỗi sản xuất công 

nghiệp ô tô thế giới, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của các 

ngành công nghiệp khác. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chú 

trọng phát triển dòng xe tải nhỏ đa dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn; 

chú trọng phát triển các loại xe khách tầm trung và tầm ngắn chạy liên tỉnh, huyện, nội 



 

 

 

đô… phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông trong nước với giá thành hợp 

lý. Đối với dòng xe cá nhân tập trung phát triển dòng xe kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng 

lượng, phù hợp với mức thu nhập dân cư và khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông; 

xác định rõ đối tác chiến lược, khuyến khích đầu tư các dự án đủ lớn để tạo dựng thị 

trường cho công nghiệp hỗ trợ. Khuyến khích sản xuất dòng xe thân thiện môi trường 

(xe tiết kiệm nhiên liệu, xe hybrid, xe sử dụng nhiên liệu sinh học, xe chạy điện…). 

Đối với công nghiệp hỗ trợ, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước 

với các hãng ô tô lớn trong sản xuất, chế tạo phụ tùng, linh kiện cho lắp ráp xe thành 

phẩm, tiến tới sản xuất phục vụ xuất khẩu. Hình thành một số trung tâm/cụm liên kết 

công nghiệp ô tô tập trung trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại sản xuất. Đẩy mạnh hợp tác – 

liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ 

trợ, các cơ sở nghiên cứu phát triển và các cơ sở đào tạo thuộc mọi thành phần kinh tế 

để nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường khả năng chuyên môn hoá. 

Bên cạnh đó, sẽ phát triển mở rộng các khu công nghiệp cơ khí và ô tô tại 3 vùng 

kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Vùng kinh tế trọng điểm miền 

Trung và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với quy mô 200 – 1.000 ha. 

Trong những năm vừa qua Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã có những dự 

án xây dựng các nhà máy chế tạo ô tô hiện đại ở Hà Nội, TPHCM. Chính vì thế, nhu 

cầu lao động của ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô vẫn luôn có sức nóng trong nhiều năm 

tới. 

Đội ngũ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia sản xuất và lắp ráp 

ô tô ngày càng lớn mạnh. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, đã có 18 doanh 

nghiệp FDI và 38 doanh nghiệp trong nước với năng lực khoảng 460.000 xe/năm. Ngoài 

ra, hiện nay có rất nhiều các công ty cơ khí ô tô, gara bảo dưỡng xe hơi, trung tâm đào 

tạo sửa chữa xe, lắp ráp chi tiết máy ra đời. Vì vậy, ngành công nghiệp ô tô sẽ cần một 

đội ngũ nhân lực rất lớn.  

Ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam hiện vẫn đang còn khá non trẻ chiếm thị 

phần còn khá khiêm tốn trong cơ cấu nền kinh tế trong nước. Tại Việt Nam có khoảng 

19 doanh nghiệp sản xuất ô tô chiếm thị phần chủ yếu, trong đó có 13 doanh nghiệp liên 

doanh và 6 doanh nghiệp trong nước. Theo đó, mỗi năm ngành công nghiệp này đưa ra 

thị trường khoảng 200.000 chiếc xe mỗi năm với sự xuất hiện của một số thương hiệu 

nổi tiếng thế giới như:  Toyota, Ford, Honda, Mercedes…  

1.2.3 Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình 

độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô: 

Dự báo nhu cầu nhân lực của ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại nước ta trong 5 

năm tới:  

Liên tục trong nhiều năm qua, trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao 

động của TP.HCM đều đưa công nghệ ô tô vào danh mục các ngành nóng về nhu cầu 

lao động. So với các ngành công nghiệp trọng điểm khác, tỉ trọng nhân lực ngành công 



 

 

 

nghiệp sản xuất ô tô vẫn đang dừng lại ở một con số khá khiêm tốn. Nguồn nhân lực 

trong lĩnh vực ô tô nói chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của nhà tuyển dụng. 

Thị trường vẫn đang thiếu những lao động lành nghề có tính chuyên môn cao để 

hướng tới sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp sảm xuất ô tô trong nước. Với 

định hướng phát triển công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô Việt Nam của chính phủ về 

triển vọng biến ngành công nghiệp sản xuất ô tô trở thành ngành công nghiệp quan trọng 

của nền kinh tế, đáp ứng được phần lớn nhu cầu trong nước, và tham gia sâu vào mạng 

lưới sản xuất ô tô thế giới chính phủ đã bắt đầu đưa ra những chính sách và biện pháp 

nhằm khuyến khích, đầu tư phát triển trong lĩnh vực này. 

Tháng 9 năm 2017, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Vinfast, nhà máy sản 

xuất ô tô ở thành phố cảng Hải Phòng, Việt Nam. Theo công bố ban đầu, Vinfast đặt 

mục tiêu sản xuất 500.000 xe mỗi năm vào năm 2025, bao gồm các loại xe chạy năng 

lượng điện. Hiện tại, 5 nhà máy đang được xây dựng trên diện tích 335 ha. 

Vì thế, để đáp ứng sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô thì việc đào tạo cán 

bộ, kỹ sư cho ngành cơ khí ô tô rất cần thiết và cấp bách. 

Hiện nay khu vực phía Nam có hơn 10 trường đại học đang đào tạo kỹ sư chuyên 

ngành Kỹ thuật khí ô tô: Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; 

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công 

nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; Trường đại học Trần Đại Nghĩa, Trường Đại học Nông 

Lâm, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn; Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long 

An; Trường Đại học Lạc Hồng; Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ; Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường Đại học Nam Cần thơ ..., nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được nhu cầu của người học. Số lượng học sinh đăng ký và ngành Công 

nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô vượt xa khả năng tiếp nhận của các trường. 

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường 

lao động TP Hồ Chí Minh, nhu cầu nhân lực theo các nhóm ngành nói chung và nhóm 

ngành Kỹ thuật công nghệ nói riêng tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến 

năm 2025 như sau: 

STT NHÓM NGÀNH 

Tỉ lệ ngành 

nghề 

So với tổng 

số việc làm 

(%) 

Số chỗ  

làm việc 

(Người/năm) 

1 Kỹ thuật công nghệ 35 70.875 

2 Khoa học tự nhiên 7 14.175 

3 Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng – 

Pháp luật – Hành chính 

33 66.825 



 

 

 

4 Khoa học xã hội – Nhân văn – Du 

lịch 

8 16.200 

5 Sư phạm – Quản lý giáo dục 5 10.125 

6 Y -Dược 5 10.125 

7 Nông – Lâm – Thuỷ sản 3 6.075 

8 Nghệ thuật – Thể dục – Thể thao 4 8.100 

Tổng nhu cầu nhân lực bình quân 10 202.500 

 

Theo thống kê, hiện nay ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô nói riêng và nhóm ngành 

Kỹ thuật công nghệ nói chung đang được xếp vào nhóm các ngành thiếu nhân lực trong 

cả nước (tỉ lệ 35%). 

 Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã 

hội của TP. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh trong khu vực, bảo đảm nguồn nhân lực có 

đủ kiến thức phục vụ hoạt động và phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ 

kỹ thuật ô tô. 

Nắm bắt được vấn đề trên, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tích 

cực công tác chuẩn bị, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, nguồn nhân lực phục vụ cho việc đăng ký mở ngành và tổ chức đào tạo ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô tô, phù hợp với nhu cầu của xã hội và năng lực đào tạo của Nhà Trường.  

Từ tháng 12 năm 2021, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã có chủ 

đầu tư mới đó là Tập đoàn Giáo dục Văn Lang), với quyết tâm chiến lược và ưu thế 

nguồn lực sẽ đầu tư mạnh mẽ để Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương phát 

triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực bậc cao cho xã hội, đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện theo quy định để được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo. 

1.2.4 Giới thiệu về đơn vị phụ trách ngành 

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ (Tên tiếng Anh là Faculty of Engineering Technology- 

Viết tắt là FOET) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Tên tiếng Anh 

là Binh Duong Economics and Technology University, viết tắt là BETU) được thành lập 

theo Quyết định số 1750/QĐ-TTG ngày 21/09/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà 

trường.  

Khoa hiện đang đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp quản lý và tổ chức đào tạo, các lớp 

trình độ đại học thuộc các ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện - điện 

tử. Vừa qua, Khoa đã được Hiệu trưởng quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý đào 

tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.  

Ban lãnh đạo khoa bao gồm:  

− Quyền trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý.  

− Phó trưởng khoa: ThS. Trần Thị Hoàng Oanh.  

Khoa có 2 bộ môn trực thuộc: 



 

 

 

− Điện – Điện tử; 

− Công nghệ thông tin; 

Đội ngũ giảng viên của Khoa là 34 người, trong đó có 01 Phó giáo sư, 07 tiến sĩ, 

20 thạc sỹ và 06 cử nhân, được đào tạo từ nhiều trường đại học ở các nước phát triển 

trên thế giới như Nhật, Trung Quốc, Pháp,…  

Hiện tại, các lớp đại học do Khoa quản lý và đào tạo là 8 lớp các ngành Công nghệ 

thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử với tổng sinh viên là 151. 

Phòng học và phòng thực hành của Khoa được trang bị đầy đủ và hiện đại đáp ứng 

được toàn bộ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ngành công nghệ kỹ thuật 

ô tô. Ngoài ra, Khoa kỹ thuật công nghệ có quan hệ với các doanh nghiệp sử dụng nhân 

lực ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô phục vụ cho việc học tập và thực hành của sinh viên 

ngành này. 

 

  



 

 

 

II.  TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

2.1. Năng lực của cơ sở đào tạo 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã và đang đào tạo hàng ngàn cử nhân gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính 

- Ngân hàng, Kế toán, Marketing, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và Dược học. Trường hiện 

có hơn 1.000 sinh viên đang theo học 08 ngành đào tạo trình độ đại học. Với những thành tích đạt được trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên 

cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của TP. HCM và các tỉnh thành phía Nam, Trường đã và đang phát triển nhanh chóng, trở thành 

nơi đáp ứng nguồn nhân lực cho khu vực miền Nam và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.  

2.1.1. Đội ngũ giảng viên 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của khoa hiện nay là những người có trình độ chuyên môn cao, đã trưởng thành qua thực tế với nhiều năm 

kinh nghiệm, có thâm niên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo đồng thời đảm bảo các 

yêu cầu về điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Tổng số giảng viên thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có chức danh Tiến sĩ và trình độ sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Bình Dương đảm nhận giảng dạy là 21 giảng viên cơ hữu (Chưa tính GV cơ hữu khối đại cương), trong đó có 6 giảng viên có trình 

độ tiến sĩ, 15 giảng viên có trình độ thạc sĩ; giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy 135/135 tín chỉ, chiếm tỉ lệ 100% của chương trình đào 

tạo. 

Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 

tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong 

chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo. 

 

 

 

 



 

 

 

Bảng 1. Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 

12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo (Không tính GV khối đại cương) 

• TS. Lê Đình Đạt chuyên ngành Công nghệ ô tô là trưởng ngành. 

STT Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số CMND/ 

SCC 

Quốc 

tịch 

Số sổ bảo 

hiểm xã hội 

Mã GV 

tại 

trường 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Hình thức 

hợp đồng 

Số hợp đồng Ngày bắt đầu 

hợp đồng 

(ngày/tháng/năm) 

Chuyên 

môn 

được 

đào tạo 

1.  Lê Đình Đạt 04/03/1980 
N

Nam 

034080010583 

 

Việt 

Nam 
  Tiến sĩ  

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4234/2022- 

ĐHKTKT 
02/05/2022 

Công 

nghệ ô 

tô 

2.  
Nguyễn 

Quốc Ý 
01/10/1980 

N

Nam 

311609599 

 

Việt 

Nam 
  Tiến sĩ 

Phó 

giáo 

sư 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

02/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

03/01/2022 

 

Kỹ thuật 

tính toán 

3.  
Nguyễn Văn 

Lục 
10/02/1989 

N

Nam 

151801870 

 

Việt 

Nam 
  Tiến sĩ  

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

05.6/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
17/02/2022 

Kỹ thuật 

tàu thủy 

4.  
Trần Cao 

Vũ 
16/08/1983 

N

Nam 
001083016831 

Việt 

Nam 
  Tiến sĩ  

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4235/2022- 

ĐHKTKT 
02/05/2022 

Máy và 

thiết bị 

vận 

chuyển 

5.  Tạ Hanh 17/10/1979 
N

Nam 
033079001883 

Việt 

Nam 
  Tiến sĩ  

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4236/2022- 

ĐHKTKT 
02/05/2022 

Kỹ thuật 

cơ khí 



 

 

 

6.  
Cao Xuân 

Cảnh 
15/02/1988  022088005249 

Việt 

Nam 
  Tiến sĩ  

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4385/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/4/2022 

Kỹ thuật 

hàng 

không 

vũ trụ 

7.  
Trần Hoài 

Nam 
28/03/1984 

N

Nam 

012379618 

 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4237/2022- 

ĐHKTKT 
02/05/2022 

Kỹ thuật 

cơ khí 

8.  
Hoàng Đức 

Quân 
24/12/1982 

N

Nam 
030082000227 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4238/2022- 

ĐHKTKT 
02/05/2022 

Kỹ thuật 

cơ khí 

9.  
Phạm Văn 

Huy 
09/07/1985 

N

Nam 
035085000038 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4239/2022- 

ĐHKTKT 
02/05/2022 

Kỹ thuật 

cơ khí 

động lực 

10.  
Hoàng Phúc 

Trình 
28/03/1982 

N

Nam 
037082001367 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4240/2022- 

ĐHKTKT 
02/05/2022 

Kỹ thuật 

cơ khí 

động lực 

11.  
Ngô Văn 

Dũng 
31/12/1985 

N

Nam 
025085000808 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4241/2022- 

ĐHKTKT 
02/05/2022 

Kỹ thuật 

cơ khí 

động lực 

12.  
Trần Văn 

Thịnh 
16/12/1982 

N

Nam 
036082015703 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4242/2022- 

ĐHKTKT 
02/05/2022 

Kỹ thuật 

cơ khí 

động lực 



 

 

 

13.  
Hoàng Thị 

Trang 
06/08/1982 Nữ 038182020516 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4379/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/4/2022 

Kỹ thuật 

điện 

14.  

Trương 

Nguyễn 

Trùng 

Dương 

14/11/1988 Nam 074088001897 
Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4380/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/4/2022 

Toán 

giải tích 

và Ứng 

dụng 

15.  
Lê Quang 

Thiện 
20/02/1987 Nam 070087008199 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4382/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/4/2022 

Hệ thống 

thông tin 

16.  
Trương 

Thanh Hùng 
04/02/1988 Nam 075088019767 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4383/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/4/2022 

Kỹ thuật 

điện 

17.  
Trương 

Minh Đông 
20/06/1985 Nam 079085018940 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4381/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/4/2022 

Kỹ thuật 

điện tử 

18.  
Nguyễn Thị 

Xuân Bình 
15/08/1996 Nữ 312310457 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4384/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/4/2022 

Quản trị 

kinh 

danh 

19.  
Trần Thị 

Hoàng Oanh 
20/05/1982 Nữ 311668941 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

055/GV/HĐL

Đ-ĐHKTKT 
01/11/2015 

Kỹ thuật 

điện tử 



 

 

 

20.  
Nguyễn Thị 

Ngọc Thảo 
7/10/1985 Nữ 079185023814 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

040-

GV/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

01/04/2015 
Kỹ thuật 

điện tử 

21.  
Nguyễn Văn 

Hậu 
20/09/1990 Nam 261186810 

Việt 

Nam 
  

Thạc 

sĩ 
 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

113-

GV/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

01/02/2021 
Kỹ thuật 

điện 

 

2.1.2. Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của 

ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 

Bảng 2. Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo 



 

 

 

TT Họ và tên 
Học phần/môn học  

giảng dạy 

Thời gian 

giảng dạy 

(học kỳ, năm 

học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành 

phù hợp chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình/ 

chuyên môn phù chủ trì 

giảng dạy/hướng dẫn  

luận văn, luận án 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

1.  

PGS, TS. Nguyễn Thanh  

ThS. Lê Thị An 
Triết học Mác- Lênin 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

2.  

ThS. Lê Thị An 

ThS. Nguyễn Văn Đông 
Kinh tế chính trị Mác- Lênin 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

3.  

PGS, TS. Nguyễn Thanh 

ThS. Doãn Thị Huệ 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Học kỳ 3,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

4.  

ThS. Lê Thị Hiền 

PGS, TS. Nguyễn Thanh 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

5.  

ThS. Doãn Thị Huệ 

ThS. Nguyễn Văn Đông 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

6.  

TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

ThS. Phan Thỵ Tường Vi  
Pháp luật đại cương 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

7.  

TS. Nguyễn Văn Lục 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý 
Ô tô và môi trường 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

8.  

ThS. Nguyễn Thị Son 

ThS. Nguyễn Thị Xuân 

Bình 

Kinh tế học đại cương 
Học kỳ 3,  

năm thứ 1 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 



 

 

 

9.  

ThS. Lê Quang Thiện 

ThS. Hồ Nhật Tiến 
Dữ liệu thông tin 

Học kỳ 3,  

năm thứ 1 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

10.  

ThS. Nguyễn Thị Xuân 

Bình 

ThS. Nguyễn Thị Son 

Quản trị học 
Học kỳ 3,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

11.  

ThS. Trương Nguyễn 

Trùng Dương 

ThS. Nguyễn Văn Buôl 

Đại số 
Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

12.  

ThS. Trương Nguyễn 

Trùng Dương 

ThS. Nguyễn Văn Buôl 

Giải tích 1 
Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

13.  

ThS. Nguyễn Văn Buôl 

ThS. Trương Nguyễn 

Trùng Dương 

Giải tích 2 
Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

14.  

ThS. Trương Nguyễn 

Trùng Dương 

ThS. Nguyễn Văn Buôl 

Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

15.  
Ths. Huỳnh Thị Thùy 

Trang Thanh 
Hóa học đại cương 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

16.  
TS. Nguyễn Mạnh Thắng 

ThS. Lê Thị Hiền 
Tư duy phản biện 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

17.  

ThS. ThS. Ngô Thị Thùy 

Trang 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

Anh văn 1 Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 



 

 

 

18.  

ThS. ThS. Ngô Thị Thùy 

Trang 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

Anh văn 2 
Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

19.  

ThS. Phan Thị Miên 

Thảo 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

Anh văn 3 
Học kỳ 3,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

20.  

ThS. Phan Thị Miên 

Thảo 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

Anh văn 4 
Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

21.  
ThS. Hoàng Hồ Trang 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai 
Anh văn 5 Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

22.  
ThS. Hoàng Hồ Trang 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai 
Anh văn 6 Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

23.  
ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

ThS. Hoàng Hồ Trang 
Anh văn 7 Học kỳ 2, 

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

24.  
ThS. Hồ Nhật Tiến 

ThS. Lê Minh Hiếu 
Tin học cơ bản 

Học kỳ 3,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

25.  
ThS. Hoàng Phúc Trình 

TS. Tạ Hanh 

Nhập môn Công nghệ Kỹ 

thuật ô tô 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

26.  

ThS. Nguyễn Đăng 

Quang 

ThS. Lê Thị Hiền  

Kỹ năng mềm 1: Kỹ 

năng học đại học 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 



 

 

 

27.  

ThS. Nguyễn Đăng 

Quang 

ThS. Lê Thị Hiền 

Kỹ năng mềm 2: Kỹ 

năng giao tiếp 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

28.  
ThS. Lê Trần Hữu 

ThS. Lê Thị Hiền 

Kỹ năng mềm 3: Kỹ 

năng làm việc nhóm và thuyết 

trình 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

29.  

TS. Nguyễn Tường Dũng 

ThS. Nguyễn Đăng 

Quang 

Kỹ năng mềm 4: Kỹ 

năng nghề nghiệp 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

30.  
PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý 

TS. Nguyễn Văn Lục 
Cơ lý thuyết 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

31.  
TS. Cao Xuân Cảnh 

TS. Nguyễn Văn Lục 
Sức bền vật liệu 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

32.  
TS. Trần Cao Vũ 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý 
Hình họa vẽ kỹ thuật 

Học kỳ 3,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

33.  

ThS. Trương Minh Đông 

Ths. Trần Thị Hoàng 

Oanh 

Kỹ thuật điện - điện tử 
Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

34.  
ThS. Hoàng Đức Quân 

TS. Nguyễn Văn Lục 
Nhiệt kỹ thuật 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

35.  
ThS. Hoàng Đức Quân 

TS. Nguyễn Văn Lục 

Nguyên lý chi tiết 

máy 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 



 

 

 

36.  

Ths. Trần Thị Hoàng 

Oanh 

ThS. Hoàng Thị Trang 

Đo lường và điều 

khiển 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

37.  

ThS. Hoàng Thị Trang 

Ths. Trần Thị Hoàng 

Oanh 

Máy thủy lực và khí 

nén 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

38.  
ThS. Nguyễn Văn Hậu 

TS. Lê Cao Khoa 
AutoCAD căn bản 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

39.  
TS. Tạ Hanh 

ThS. Ngô Văn Dũng 
Dung sai kỹ thuật đo 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

40.  
TS. Nguyễn Văn Lục 

ThS. Ngô Văn Dũng 
Vật liệu kỹ thuật 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
  3  

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

41.  

ThS. Phạm Văn Huy 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo 

Mô phỏng ô tô 
Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
  3  

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

42.  
ThS. Hoàng Phúc Trình 

ThS.Trương Thanh Hùng 
Lý thuyết Ô tô 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

43.  
ThS. Trần Hoài Nam 

ThS. Phạm Văn Huy 

Kết cấu động cơ đốt 

trong 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

44.  
ThS. Trần Hoài Nam 

ThS. Trần Văn Thịnh 

Nguyên lý làm việc 

của động cơ đốt trong 

Học kỳ 2, 

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 



 

 

 

45.  
ThS. Trần Văn Thịnh 

ThS. Trần Hoài Nam 

Hệ thống khung gầm 

ô tô 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

46.  
ThS. Hoàng Phúc Trình 

ThS. Trần Văn Thịnh 

Thực hành động cơ ô 

tô 

Học kỳ 2, 

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

47.  
ThS. Trần Văn Thịnh 

ThS. Hoàng Phúc Trình 

Thực hành khung gầm 

ô tô 

Học kỳ 2, 

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

48.  

ThS.Trương Thanh Hùng 

Ths. Trần Thị Hoàng 

Oanh 

Hệ thống điện – điện 

tử ô tô 

Học kỳ 2, 

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

49.  
TS. Lê Cao Khoa  

PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý 

Hệ thống điều khiển 

tự động trên ô tô 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

50.  

ThS. Trương Thanh 

Hùng 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo 

Thực hành điện - tự 

động ô tô 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

51.  
ThS. Ngô Văn Dũng 

TS. Nguyễn Văn Lục 

Công nghệ chẩn đoán 

và kiểm định ô tô 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

52.  
ThS. Ngô Văn Dũng 

TS. Lê Cao Khoa  

Công nghệ sửa chữa 

và bảo dưỡng ô tô 

Học kỳ 2, 

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

53.  

ThS. Hoàng Thị Trang 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo 

Kỹ thuật lạnh và điều 

hòa không khí ô tô 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 



 

 

 

54.  
TS. Tạ Hanh 

TS. Lê Cao Khoa 
Thực tập cơ khí 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

55.  

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo 

ThS. Hoàng Thị Trang 

An toàn công nghiệp 
Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

56.  
ThS. Phạm Văn Huy 

TS. Tạ Hanh 

Hệ thống an toàn và 

ổn định ô tô 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

57.  
ThS. Vũ Thị Tho 

ThS. Bùi Thanh Liêm 
Giáo dục thể chất 1 

Học phần 

không tích lũy 

và do Phòng 

đào tạo sắp 

xếp 

    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

58.  
ThS. Vũ Thị Tho 

ThS. Bùi Thanh Liêm 
Giáo dục thể chất 2 

Học phần 

không tích 

lũy và do 

Phòng đào 

tạo sắp xếp 

    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

59.  

ThS. Nguyễn Đăng 

Thành 

ThS. Nguyễn Văn Tỉnh 
Giáo dục quốc phòng 

1 (LT) 

Học phần 

không tích 

lũy và do 

Phòng đào 

tạo sắp xếp 

    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

60.  

ThS. Nguyễn Đăng 

Thành 

ThS. Nguyễn Văn Tỉnh 
Giáo dục quốc phòng 

2 (LT) 

Học phần 

không tích 

lũy và do 

Phòng đào 

tạo sắp xếp 

    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 



 

 

 

61.  

ThS. Nguyễn Đăng 

Thành 

ThS. Nguyễn Văn Tỉnh 
Giáo dục quốc phòng 

3 (TH) 

Học phần 

không tích 

lũy và do 

Phòng đào 

tạo sắp xếp 

    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

62.  

ThS. Nguyễn Đăng 

Thành 

ThS. Nguyễn Văn Tỉnh 
Giáo dục quốc phòng 

4 (TH) 

Học phần 

không tích 

lũy và do 

Phòng đào 

tạo sắp xếp 

    

Giảng viên cơ hữu chủ trì 

xây dựng, thực hiện chương 

trình đào tạo 

 

2.1.3. Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo  

Bảng 3. Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 
Trình độ đào 

tạo 

Năm tốt 

nghiệp 
Ngành/Chuyên ngành 

1 Nguyễn Quốc Ý 01/10/1980 Trưởng khoa Tiến sĩ 2008 Kỹ thuật tính toán 

2 Trần Thị Hoàng Oanh 20/05/1982 Phó trưởng khoa Thạc sĩ 2014 Kỹ thuật điện tử 

2.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, công nghệ học liệu phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo tạo 

− Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị với mục tiêu hướng đến không gian học tập hiện đại. Trụ sở và các cơ sở nói trên đều 

thuộc sở hữu của Nhà trường và đang được khai thác, phục vụ cho đào tạo. BETU hiện có nhiều phòng máy phục vụ dạy học theo 

phương pháp học tập hiện đại và hiện thực hóa nội dung lý thuyết dưới dạng bài tập thực hành, mô phỏng. Ngoài giờ học chính, sinh 

viên có thể đăng ký sử dụng phòng máy ngoài giờ để tự học, học nhóm, thảo luận. Hệ thống wifi phủ sóng toàn Trường. 



 

 

 

− Nhà trường rất chú trọng việc củng cố và phát triển cơ sở vật chất, tạo điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập ngày càng tốt hơn. Các 

trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành hàng năm đều được mua sắm bổ sung.  

2.2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo  

− Về cơ sở phòng học, thực hành, rèn luyện thể dục, thể thao-quốc phòng an ninh với tổng diện tích xây dựng tính đến đầu năm 2020 là 

25.405 m2. Các phòng học đều được trang bị những thiết bị nghe, nhìn và thực hành cần thiết với chất lượng tốt, đảm bảo thuận tiện 

cho việc giảng dạy và học tập.  

2.2.1.1. Phòng thực hành, thí nghiệm 

Bảng 4. Danh sách Phòng thực hành, thí nghiệm đối với ngành đào tạo 

PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM (theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích công trình …) 

TT Tên phòng 

thực hành/thí nghiệm 

Diện 

tích 

(m2) 

Tên phòng/địa chỉ 

phòng 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy Ghi chú 

    Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần/ môn học 

 

1 

Trung tâm thực nghiệm 

sáng tạo 
140 K201 

Máy nén khí  1  Nghiên cứu 

khoa học của 

sinh viên và 

giảng viên 

 

Máy khoan 
1 

 

2 
Thực hành máy tính 
 

70 K101 
Máy tính 

20 
Anh văn, Tin 

học đại cương, 

 



 

 

 

Autocad 

3 

Thực hành máy tính  70 K102 

Máy tính 

50 

Anh văn, Tin 

học đại cương, 

Autocad 

 

4 

Thực hành máy tính  70 K103 

Máy tính 

61 

Anh văn, Tin 

học đại cư 

ơng, Autocad 

 

5 

Thực hành máy tính   K104 
Máy tính 

51 

Anh văn, Tin 

học đại cương, 

Autocad 

 

6 

Phòng thực hành điện 

và máy điện 
70 K203 

Động cơ 3 pha 34 Phục vụ cho các 

môn học về điện 

– điện tử 

 

Máy biến áp 10  

Máy mài 1  

Máy quấn dây  2  

Tủ thực tập điện cơ bản  3  

7 

 

 Phòng thực hành đo 

lường và trang bị điện 
70 K204 

Bảng thực hành trang bị điện 8 Phục vụ cho các 

môn học về điện 

– điện tử 

 

Bảng thực hành kỹ thuật đo 

lường 5 

Động cơ 17 

Máy khò  3 

8 Phòng thực hành PLC 70 K205 Máy tính  15 Phục vụ cho các 



 

 

 

và vi xử lý Bộ thực hành PLC 9 môn học về điện 

– điện tử 
 

Bộ thực hành vi xử lý 10 

9 Phòng thực hành điện 

tử cơ bản và kỹ thuật 

số 

70 K206 

Bộ thực hành điện tử cơ bản 

& kỹ thuật số 15 

Phục vụ cho các 

môn học về điện 

– điện tử 

 

dao động ký 1 

10 

Phòng thực hành cơ 

khí 
55 VLU 

Bàn thực hành nguội 10 

Các môn học cơ 

sở chuyên ngành 

ô tô 

 

Máy tiện cơ  1 

Máy phay đứng  1 

Máy phay ngang 1 

Máy bào KOHARA 1 

Máy phay CNC  1 

Máy tiện CNC  1 

Máy tiện 5 

Máy mài phẳng 1 

Máy khoan bàn  3 

Máy mài 2 đá 5 

11 
Phòng thực hành điện 

–điện tử ô tô 
55 VLU 

Dụng cụ TNDĐCS-4135A 

(Ocsilloscope) 

2 
Phục vụ cho các 

môn học về điện 

– điện tử - tự 

 

Bộ thí nghiệm thông tin kỹ 1 



 

 

 

thuật số ED -2970 bao gồm 

14 module 

động hóa ô tô và 

các thiết bị tự 

động bảo vê an 

toàn và ổn định 

ô tô 

Bộ thí nghiệm hệ thống điều 

khiển ô tô 

1 

 

Bộ thí nghiệm tổ hợp thông 

tin viễn thông ED-2990 

1 

 

Bộ thí nghiệm thông tin cáp 

quang ED -2980 

1 

 

Bộ thí nghiệm kỹ thuật thông 

tin xung số ED -2920 
1 

Bộ thí nghiệm thông tin di 

động CDMA - ED -2930  

1 

 

Bộ đếm tần số vạn năng 

TC120- hãng sx: 

YOKOGAWA/NHật  

4 

 

Đồng hồ đo vạn năng hiệu số 

756201-C-7- hãng nhật  
3 

Osilloscope 200 Mhz -DL 

1620, hãng sx 

YOKOGAWAI/Nhật  

 

 

2 

Máy tạo xung và dữ liệu   



 

 

 

1 

Máy phát tín hiệu FG 320- 

Nhật 
1 

Máy phát tín hiệu FM/AM -

SG-1200 - Hàn quốc 

 

3 

Máy kiểm tra tổng hợp các 

thiết bị vô tuyến -R4870 - 

Nhật  

 

1 

Bộ thực hành tự động điều 

khiển P.I.D, mã ED-4400B  
1 

Mô hình thực hành kỹ năng 

lập trình điều khiển với card 

PCI, mã TDHC02  

1 

 Mô hình thực hành kỹ năng 

lập trình điều khiển với card 

DSP, mã TDHC03  

1 

Mô hình thí nghiệm lập trình 

labview điều khiển, 

mãTDHC04  

1 

Các đối tượng điều khiển, 

mã TDHC05  

 

1 

Bộ các kit điều khiển, mã  



 

 

 

TDHC06  1 

Mô hình thực hành PLC - 

Mạng truyền thông, mã 

TDH03 

1 

Mô hình thực hành kỹ thuật 

khí nén, mã TDH04A 
1 

Mô hình thực hành kỹ thuật 

thủy lực, mã TDH04B 
1 

Mô hình thí nghiệm điều 

khiển động cơ dùng biến tần 
1 

Thiết bị bổ sung vào bộ Điều 

khiển động cơ 
1 

Mô hình thực hành lý thuyết 

điều khiển 1,2, mã TDH05 
1 

Bộ thí nghiệm điều khiển 

động cơ DC -EDC-4425 
1 

Mô hình điều khiển hệ thống 

điện điện tử ô tô  
1 

Mô hình điều khiển hệ thống 

đánh lửa ô tô  
1 

Mô hình điều khiển hệ thống 

phun đa điểm ô tô 
1 



 

 

 

12 

Phòng thực hành ô tô 55 VLU 

Mô hình động cơ phun xăng 

điện tử 4 xy lanh - cắt bổ  

1 

Các môn học cơ 

sở chuyên ngành 

ô tô 

 

Mô hình cắt bổ động cơ 

Turbo Diesel 4 kỳ và hộp số  

1 

 

Mô hình cắt bổ động cơ (bộ 

chế hòa khí) 

1 

 

Động cơ phun xăng dùng để 

thực tập tháo lắp đo kiểm  

1 

Mô hình giảng dạy động cơ 

phun xăng Toyota 4S-FE  

1 

Mô hình giảng dạy động cơ 

phun xăng Mazda 2  

1 

Mô hình giảng dạy động cơ 

diesel 6 xilanh bơm VE 

1 

Mô hình giảng dạy động cơ 

diesel 4 xilanh bơm PE 

1 

Mô hình giảng dạy tháo lắp 

động cơ xăng 

1 

Mô hình giảng dạy tháo lắp 

động cơ diesel 

1 

 

Động cơ xăng sử dụng bộ 

chế hòa khí  

1 



 

 

 

Mô hình Động cơ phun xăng 

điện tử điều khiển đa chức 

năng Toyota Camry  

1 

Mô hình Động cơ phun xăng 

trực tiếp GDI Toyota Camry 

2006  

1 

Mô hình Động cơ xăng 4 xy 

lanh Toyota dùng bướm ga 

điện tử  

1 

Mô hình Động cơ phun xăng 

điện tử đa điểm Honda 2001  

1 

Mô hình giảng dạy hệ thống 

điện ô tô  

1 

Mô hình giảng dạy hệ thống 

treo-lái-phanh ô tô 

1 

Mô hình giảng dạy hệ thống 

điều hòa không khí ô tô  

1 

Mô hình hệ thống đánh lửa ô 

tô  

1 

Mô phỏng hệ thống đèn 

chiếu sang ô tô  

1 

Mô hình hộp số tự động  1 



 

 

 

Xe Kia Spectra – Hàn quốc  1 

Xe Toyota Camry 2006   1 

Mô hình giảng dạy hệ thống 

phun xăng điện tử EFI và 

đánh lửa trên xe TOYOTA 

CAMRY 2.4G 2500 

1 

Máy cân chỉnh bơm cao áp 

dùng cho 6 xylanh 

1 

Tủ dụng cụ chuyên dùng để 

tháo lắp động cơ  

2 

Bộ dụng cụ chuyên dùng để 

tháo lắp động cơ 

5 

Cẩu động cơ WERTHER 
 

2 

Xe đẩy dụng cụ 1 

Máy nén khí 1 

Bộ cảo pu ly  1 

Bộ Cảo xú páp  3 

Bộ cảo tháo lọc nhớt  2 

Đồng hồ đo áp suất nén động 

cơ xăng 

5 



 

 

 

Đồng hồ đo áp suất nén động 

cơ dầu 

5 

Bộ dụng cụ đo kiểm động cơ 2 

Máy nạp ắc quy và khởi 

động  

2 

Tay cân lực 1/2'' 1 

Tay cân lực 3/4''  1 

Bộ dụng cụ tháo lắp bạc và 

làm sạch rãnh piston  

3 

Súng cân lửa (Điện tử) 2 

Bàn máp (bàn rà chuẩn) 

dùng để đo kiểm, sửa chữa 

các chi tiết động cơ 

3 

Đồng hồ đo áp suất chỉ thị 

bình quân pi  

3 

Bộ đo quá trình cháy động 

cơ (indicator)  

1 

 

Bộ đo công suất động cơ 

(Dinamometer). 

1 

 

Thiết bị đo mô men kiểu cơ 

khí  

1 



 

 

 

2.2.1.2. Phòng học lý thuyết 

Bảng 5. Danh sách Phòng học lý thuyết đối với ngành đào tạo 

BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 

10/2/2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình … 

TT Tên phòng/địa chỉ phòng Số chỗ 

ngồi 

Số 

lượng 

Diện tích Tổng diện 

tích (m2) 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 

I Loại phòng trên 200 chỗ           

1 Phòng K411 292 1 294 294   

2 Phòng K412 306 1 301 301   

3 Phòng K413 321 1 308 308   

4 Phòng K414 585 1 594 594   

5 Hội trường Lầu 5 (CS2) 512 1 485 485   

6 Hội trường Lầu 6 (CS2) 486 1 474 474   

TỔNG DIỆN TÍCH  2.456   

II Loại phòng từ 100-200 chỗ           

1 Phòng K113 140 1 145 145   



 

 

 

2 Phòng K114 140 1 145 145   

3 Phòng K115 140 1 145 145   

4 Phòng K211 140 1 145 145   

5 Phòng K212 140 1 145 145   

6 Phòng K213 140 1 145 145   

7 Phòng K214 140 1 145 145   

8 Phòng K215 140 1 145 145   

9 Phòng K216 140 1 145 145   

10 Phòng K311 140 1 145 145   

11 Phòng K312 140 1 145 145   

12 Phòng K313 140 1 145 145   

13 Phòng K314 140 1 145 145   

14 Phòng K315 140 1 145 145   

TỔNG DIỆN TÍCH  2.030   

III Loại phòng từ 50 - 100 chỗ           

1 K111 72 1 75 75   

2 K112 72 1 75 75   



 

 

 

3 K116 72 1 75 75   

4 K117 72 1 75 75   

5 K118 72 1 75 75   

6 K119 72 1 75 75   

TỔNG DIỆN TÍCH  450   

IV Loại phòng dưới 50 chỗ           

1 K121 48 1 70 70   

2 K122 48 1 70 70   

3 K123 48 1 70 70   

4 K124 48 1 70 70   

TỔNG DIỆN TÍCH  280   

V Sân bóng đá   1 1600 1.600   

VI Kí túc xá   1 760 760   

VII Nhà thi đấu đa năng 309 1 1160 1.160   

 TỔNG DIỆN TÍCH (I +II +III +IV+ V+VI) 8.736   

 

 



 

 

 

2.2.1.3. Phòng làm việc 

 
Bảng 6. Bảng thống kê phòng làm việc theo quy định của thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng diện tích công trình … 
 

TT Tên đơn vị 
Địa chỉ (số phòng, 

nhà/dãy nhà) 
Số phòng 

Diện tích 

(m2) 
Số người Ghi chú 

I Ban Giám hiệu 

Dãy nhà K  

tầng trệt 

        

1 Hiệu trưởng 1 72 1   

2 Phó hiệu trưởng 1 29,6 1   

3 Phó hiệu trưởng 1 29,6 1   

4 Phó hiệu trưởng 1 29,6 1   

II Khu khối Khoa   
294,5 

    

1 Khoa Kỹ thuật - công nghệ 1 4   

III Phòng Hội thảo 1 157,5     

IV Phòng họp KB 1 74,5     

V TT Đảng &Đoàn thể, TT TV TS 

HN&TT, TT TN-NN Phương Thuỷ 
Dãy nhà K  

tầng trệt 

1 46,8 6 
  

VI Thư viện 1 1407 1   

VII Phòng nghỉ giảng viên   14 350     

2.2.1.4. Phòng máy tính 

 

 



 

 

 

Bảng 7. Danh sách Phòng máy tính đối với ngành đào tạo 

TT Đơn vị Tổng số  

Số máy mới 

(Từ 5 năm trở 

lại) 

số máy cũ 

(từ trên 5 

năm trở 

lên) 

Ghi chú 

1 Phòng Hiệu trưởng 2 2 0   

2 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 0   

3 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 0   

4 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 0   

5 Trung tâm TVTS HN&TT 4 3 1   

6 Trung tâm TN-NN Phương Thuỷ 1 1 0   

7 Thư viện 11 11 0   

8 Khoa Kỹ thuật công nghệ 2 2 0   

9 K101 20 20 0   

10 K102 50 50 0   

11 K103 61 61 0   

12 K104 51 51 0   

2.2.1.5. Máy chiếu, tivi 

 

 

 



 

 

 

Bảng 8. Danh sách Máy chiếu, Tivi đối với ngành đào tạo 

 

TT PHÒNG/GIẢNG ĐƯỜNG Tổng số  
Số máy mới (Từ 5 

năm trở lại) 

số máy cũ (từ 

trên 5 năm 

trở lên) 

Ghi chú 

1 Phòng K102 1 1 0 Ti vi 

2 Phòng K103 1 1 0 Ti vi 

3 Phòng K104 1 1 0 Ti vi 

4 Phòng K111 1 0 1 Ti vi 

5 Phòng K112 1 0 1 Ti vi 

6 Phòng K113 2 0 2 Ti vi 

7 Phòng K114 2 0 0 Ti vi 

8 Phòng K115 1 1 0 máy chiếu 

9 Phòng K116 1 0 1 Ti vi 

10 Phòng K118 1 0 1 Ti vi 

11 Phòng K119 1 0 1 Ti vi 



 

 

 

12 Phòng K122 1 0 1 Ti vi 

13 Phòng K124 1 0 1 máy chiếu 

14 Phòng K211 2 1 1 Ti vi 

15 Phòng K212 2 0 2 Ti vi 

16 Phòng K213 2 0 2 Ti vi 

17 Phòng K214 2 0 2 Ti vi 

18 Phòng K215 2 0 2 Ti vi 

19 Phòng K216 2 0 2 Ti vi 

20 Phòng K308 2 0 2 Ti vi 

21 Phòng K311 2 1 1 Ti vi 

22 Phòng K312 2 0 2 Ti vi 

23 Phòng K313 2 0 2 Ti vi 

24 Phòng K314 2 1 1 Ti vi 

25 Phòng K315 2 0 2 Ti vi 

26 Phòng K411 1 1 0 máy chiếu 



 

 

 

27 Phòng K412 1 1 0 máy chiếu 

28 Phòng K413 1 1 0 máy chiếu 

2.2.2. Thư viện, giáo trình 

−  Thư viện được bố trí trong khuôn viên 2.710 m2 được trang bị máy tính phục vụ tra cứu; phần mềm quản lý thư viện. Giáo trình, 

sách, tài liệu tham khảo, được cung cấp phục vụ cho người đọc thông qua 2 hình thức: Tài liệu điện tử và tài liệu in giấy. Thư viện 

đáp ứng đủ các tài liệu nghiên cứu, học tập cho các chuyên ngành đào tạo của Trường, bao gồm cả các tài liệu nghiên cứu phục 

vụ chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Tài liệu học tập, bao gồm cả giáo trình chính thức cũng như các 

tài liệu tham khảo, do giảng viên của Trường biên soạn và các tài liệu sử dụng chung với các trường đại học khác, đã được Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo nhà Trường thẩm định, lựa chọn. 

− Thư viện điện tử: http://thuvienso.ktkt.edu.vn:8080/jspui/ 

− Thông tin bản quyền kết nối với cơ sở dữ liệu trong nước 

− Số lượng sách, giáo trình: 275; Số lượng sách điện tử: 218 đầu tài liệu; Số tài liệu sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Công nghệ 

kỹ thuật ô tô: 05 

Bảng 9. Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (Sử dụng kế thừa của VLU) 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

1 

Giáo trình những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa mác - 

lênin 

Bộ GD và ĐT 
Chính trị quốc 

gia sự thật 
2018 4 

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lê Nin 

http://thuvienso.ktkt.edu.vn:8080/jspui/


 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

 

Giáo trình những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin 

Nguyễn Viết 

Thông 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2013 4 

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lê Nin 

2 
Giáo trình triết học 

Mác - Lênin 

Hội đồng TW 

Quốc gia 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2009 12 

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lê Nin 

3 
Giáo trình kinh tế học chính 

trị Mác - Lênin  

Hội đồng TW 

Quốc gia 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2009 10 

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lê Nin 

4 
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
Kinh tế quốc dân 2008 6 

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lê Nin 

5 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Bộ GD và ĐT 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2018 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2011 11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

6 Học tập đạo đức Bác Hồ  Vũ Khiêu 
Chính trị quốc 

gia sự thật 
2014 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

7 
Hướng dẫn học Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

Phạm Ngọc Anh 

(c.b) 
Lao động xã hội 2010 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

8 
Triết học Mác - Lênin. T1, 

T.2: 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
Giáo dục 1997 11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

9 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Phạm Ngọc Anh; 

Mạnh Quang 

Thắng, Vũ Quang 

Hiển 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2009 24 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh:  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
Kinh tế quốc dân 2008 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

Giáo trình đường lối cách 

mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2018 4 

Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

11 

Giáo trình đường lối cách 

mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam  

Nguyễn Viết 

Thông 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2011 22 

Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

12 
Giáo trình lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 

Hội đồng TW 

Quốc gia 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2009 8 

Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

13 Chủ nghĩa xã hội khoa học:  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2006 1 

Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

14 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam: Tài 

liệu phục vụ dạy và học các 

môn Lý luận chính trị trong 

các trường đại học, cao đẳng 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
Kinh tế quốc dân 2008 2 

Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

 Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn 
Chính trị quốc 

gia sự thật 
2022 2 Pháp luật đại cương 

15 
Giáo trình pháp luật đại 

cương  
Nguyễn Triều Hoa Lao động 2011 2 Pháp luật đại cương 

16 
Giáo trình lịch sử nhà nước và 

pháp luật Việt Nam  
Vũ Thị Nga (c.b) Tư pháp 2013 2 Pháp luật đại cương 

17 Lý luận hành chính nhà nước 
Nguyễn Hữu Hải 

(c.b) 

Học viện hành 

chính 
2013 4 Pháp luật đại cương 

18 
Giáo trình lý luận về nhà nước 

và pháp luật 

Nguyễn Minh 

Đoan 

Chính trị quốc 

gia sự thật 
2014 2 Pháp luật đại cương 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

19 
Giáo trình pháp luật đại 

cương 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Giáo dục 2010 4 Pháp luật đại cương 

20 
Giáo trình pháp luật đại 

cương 

Lê Thị Hương 

(c.b) 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2009 2 Pháp luật đại cương 

 Kinh Tế Học Vi Mô 
N Gregory 

Mankiw 
Hồng Đức 2021 2 

Kinh tế học  

đại cương 

21 Kinh tế vi mô  Lê Bảo Lâm Thống kê 2013 3 
Kinh tế học  

đại cương 

22 
Kinh tế học vi mô = 

Principles of microeconomics 

N. Gregory 

Mankiw 
Cengage learning 2014 12 

Kinh tế học  

đại cương 

23 Economics for today;  Irvin B. Tucker Thomson 2010 1 
Kinh tế học  

đại cương 

24 Kinh tế học vi mô  Cao Thúy Xiêm Tài chính 2012 2 
Kinh tế học  

đại cương 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

25 Giáo trình marketing quốc tế  Trần Minh Đạo 
ĐH Kinh tế quốc 

dân 
2012 2 

Kinh tế học  

đại cương 

26 Kinh tế vi mô  Robert C. Guell Đồng Nai 2009 5 
Kinh tế học  

đại cương 

27 Kinh tế học vi mô. P.2  Cao Thúy Xiêm Kinh tế quốc dân 2010 2 
Kinh tế học  

đại cương 

28 Giáo trình kinh tế vĩ mô  Trần Văn Hùng Giáo dục 1999 4 
Kinh tế học  

đại cương 

29 
Kinh tế học vi mô = 

Microeconmics  
Nguyễn Văn Dần Tài chính 2009 5 

Kinh tế học  

đại cương 

30 
Nguyên lý kinh tế vi mô = 

Principles of Microeconomics  
Đinh Phi Hổ Thống kê 2009 5 

Kinh tế học  

đại cương 

31 Kinh tế học. T1, T.2  Paul A. Samuelson 
Chính trị quốc 

gia 

2011 

2007 
 

4 Kinh tế học  



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

32 Kinh tế vi mô Robert C. Guell Đồng Nai 2009 5 
Kinh tế học  

đại cương 

33 
Giáo trình nguyên lý kinh tế 

học vi mô  
Vũ Kim Dũng Lao động xã hội 2007 5 

Kinh tế học  

đại cương 

34 Kinh tế học vĩ mô  
Nguyễn Thái Thảo 

Vy 
Tài chính 2009 4 

Kinh tế học 

đại cương 

35 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Như Ý Thống kê 2009 4 
Kinh tế học  

đại cương 

 Quản trị học 
Trường ĐH Ngân 

Hàng Tp HCM 
Tài chính 2021 2 Quản trị học 

36 Quản trị học = Management  
Nguyễn Thị Liên 

Diệp 

Văn hóa nghệ 

thuật 

Lao động xã hội 

2012 

2010 
8 Quản trị học 

37 Giáo trình quản trị Marketing Phạm Thị Huyền Giáo dục 2012 2 Quản trị học 

38 
Quản trị tiếp thị = Marketing 

management  
Philip Kotler Lao động xã hội 2013 2 Quản trị học 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

39 
Giáo trình quản trị học = 

Management  
Võ Phước Tấn Thống kê 2008 2 Quản trị học 

40 
Giáo trình quản trị doanh 

nghiệp 

Đồng Thị Thanh 

Phương 
Lao động xã hội 2012 3 Quản trị học 

41 Quản trị học 
Nguyễn Khoa 

Khôi, 
Lao động xã hội 2008 4 Quản trị học 

42 
Quản trị học: Bài tập và 

nghiên cứu tình huống:  
Bùi Văn Danh Lao động 2011 5 Quản trị học 

43 Quản trị học:  Bùi Văn Danh Lao động 2011 5 Quản trị học 

44 Quản trị tài chính căn bản  
Nguyễn Quang 

Thu 
Lao động 2011 4 Quản trị học 

45 Giáo trình quản trị học  
Phan Thị Minh 

Châu 
Phương đông 2009 4 Quản trị học 

46 Quản lý chất lượng  Tạ Thị Kiều An Thống kê 2010 4 Quản trị chất lượng 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

47 Marketing căn bản  
Quách Thị Bửu 

Châu 
Lao động 2010 6 Quản trị chất lượng 

48 
Giáo trình quản trị doanh 

nghiệp 

Đồng Thị Thanh 

Phương 
Thống kê 2008 4 Quản trị chất lượng 

49 Quản trị học căn bản  
James H. 

Donnelly, JR 
Lao động xã hội 2008 5 Quản trị chất lượng 

50 

Quản lý dự án  Cao Hào Thi ĐHQG TP.HCM 2014 1 Quản lý dự án 

Quản lý dự án  Cao Hào Thi ĐHQG TP.HCM 2015 2 Quản lý dự án 

51 Quản trị sản xuất  
Đồng Thị Thanh 

Phương 
Thống kê 2008 4 Quản lý dự án 

52 
Quản lý dự án = project 

management  
Gary R. Heerkens Tổng hợp 2007 3 Quản lý dự án 

53 
Giáo trình quản trị dự án đầu 

tư 
Phạm Xuân Giang ĐHQG TP.HCM 2009 4 Quản lý dự án 

54 
Nhập môn ngành công nghệ ô 

tô 

PGS-TS Đỗ Văn 

Dũng 
ĐH SPKT HCM  2009 2 

Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật ô 

tô  



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

55 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Động cơ) 
Nhiều tác giả,  

NXB 
2010 1 

Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật ô 

tô  
 Lao động,  

56 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Điện) 
Nhiều tác giả,  

NXB  
2015 2 

Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật ô 

tô  
Lao động,  

57 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Phanh)  
Nhiều tác giả,  

NXB  
2014 2 Nhập môn Kỹ thuật ô tô  

Lao động,  

58 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Truyền lực) 
Nhiều tác giả,  

NXB  
2014 2 

Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật ô 

tô  
Lao động,  

59 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Nhiên liệu) 
Nhiều tác giả,  

NXB  
2008 1 

Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật ô 

tô  
Lao động,  

60 Lý thuyết ô tô máy kéo 

Nguyễn Hữu Cẩn, 

Đỗ Quốc Thành, 

Phạm Minh Thái, 

Nguyễn Văn Tài 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2005 1 

Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật ô 

tô  



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

61 
Giáo trình ô tô máy kéo và xe 

chuyên dụng 
Nguyễn Ngọc Quế 

NXB ĐH Nông 

nghiệp Hà Nội 
2007 1 Nhập môn Kỹ thuật ô tô  

62 Giáo trình oto 1 Đặng Qúy SPKT Tp.HCM 2010 1 Nhập môn Kỹ thuật ô tô  

63 Giáo trình cấu tạo ô tô  
Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Giao thông vận 

tải 
2000 1 Nhập môn Kỹ thuật ô tô  

64  Cơ sở công nghệ môi trường  Trần Thị Mỹ Diệu 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2015 2 

Môi trường  

và con người 

65  Giáo trình ô nhiễm không khí  Phạm Thị Anh Văn Lang 2007 5 
Môi trường  

và con người 

66 
 Hóa học môi trường. P.1: 

Nước và nước thải  

Nguyễn Trung 

Việt 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2011 6 Môi trường và con người 

67 
 Các phương pháp phân tích 

cơ bản nước và nước thải 

Huỳnh Ngọc 

Phương Mai 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2015 2 Môi trường và con người 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

68 

 Kỹ thuật an toàn và môi 

trường: giáo trình dùng cho 

sinh viên cơ khí các trường 

đại học kỹ thuật  

Trần Văn Địch, 

Đinh Đắc Hiến 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2005 3 

Môi trường  

và con người 

69 

 Mitigating water pollution in 

Vietnamese aquaculture 

production and processing 

industry the case of pangasius 

and shrimp  

Phạm Thị Anh   2010 5 Môi trường và con người 

 Giáo Trình Tin Học Cơ Sở 
Nguyễn Ngọc 

Cương (chủ biên) 

Thông tin và 

Truyền thông 
2017 2 Tin học căn bản 

70  Giáo trình Tin học căn bản  Quách Tuấn Ngọc Giáo dục 1995 1 Tin học căn bản  

71  Tin học căn bản  Quách Tuấn Ngọc Giáo dục 1995 2 Tin học căn bản 

72 Tin học căn bản  
Nguyễn Xuân 

Dũng, Đỗ Hân 
ĐH Văn Lang 1995 4 Tin học căn bản 

73  Nhập môn tin học  
Hoàng Phương, 

Hoàng Long 
Thống kê 1997 1 Tin học căn bản 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

74 
Giáo trình Excel 2010 dành 

cho người tự học  
Phạm Quang Huy ĐHQG TP.HCM 2012 2 Tin học căn bản 

75 Matlab ứng dụng. T.I  Trần Quang Khánh 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2010 2 Tin học căn bản 

76 
Toán cao cấp. P.I: Đại số 

tuyến tính 
Lê Văn Hốt ĐH Văn Lang 2012 4 Đại số 

77 Toán cao cấp đại số tuyến tính  Lê Sĩ Đồng Giáo dục 2011 4 Đại số 

78 Toán cao cấp.P.II Giải tích Lê Văn Hốt ĐH Văn Lang 2012 20 Giải tích 

79 
Giải bài tập và bài toán cơ sở 

vật lí. T.1,T2,T3,T4  

Lương Duyên 

Bình 
Giáo dục  16 

Giải tích2010 

2011 

2013 

80 Xác suất thống kê  Tô Văn Ban Giáo dục 2010 4 Xác suất thống kê 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

81 Bài tập xác suất  Đặng Hùng Thắng Giáo dục 2011 2 Xác suất thống kê 

82 Thống kê và ứng dụng Đặng Hùng Thắng Giáo dục 2009 2 Xác suất thống kê 

83 Bài tập thống kê  Đặng Hùng Thắng Giáo dục 2009 2 Xác suất thống kê 

84 
Giáo trình thống kê doanh 

nghiệp 

Nguyễn Thị Hồng 

Hà 
ĐH kinh tế 2011 4 Xác suất thống kê 

85 
Giáo trình và bài tập lý thuyết 

thống kê  

Nguyễn Thị Hồng 

Hà 
Tp.HCM 2010 2 Xác suất thống kê  

86 Toán tài chính ứng dụng  
Đỗ Thiên Anh 

Tuấn 
Thống kê 2010 4 Xác suất thống kê  

87 
Xác suất thông kê và ứng 

dụng 
Lê Sĩ Đồng Giáo dục 2010 4 Xác suất thống kê  

88 
Bài tập xác suất - thống kê 

ứng dụng  
Lê Sĩ Đồng Giáo dục 2010 4 Xác suất thống kê  

89 
Giáo trình xác suất - thống kê 

và ứng dụng 
Nguyễn Phú Vinh Thống kê 2008 5 Xác suất thống kê  



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

90 
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán 

Hoàng Ngọc 

Nhậm 
ĐH Kinh tế 2009 5 Xác suất thống kê  

91 Cơ sở vật lý. T.2: Cơ học - II  David Halliday Giáo dục 2013 4 Vật lý đại cương 

92 Cơ sở vật lý. T.4: Điện học  David Halliday Giáo dục 2013 4 Vật lý đại cương 

93 
Cơ sở vật lí. T.5: Điện học – 

II 
David Halliday Giáo dục 2011 4 Vật lý đại cương 

94 
Giải bài tập và bài toán cơ sở 

vật lí. T.1, T2, T3, T4 

Lương Duyên 

Bình 
Giáo dục 2013 14 Vật lý đại cương 

95 Hoá học hữu cơ 1; 2; 3:  

Đỗ Đinh Răng 

Nguyễn Hữu Đĩnh 

  

Giáo dục 

2010 

2011 

2012 

12 Hóa học đại cương 

96 Hóa vô cơ. T1; T2;T3;T.4 
Nguyễn Thị Tố 

Nga 
ĐHQG TP.HCM 

2001 

2000 
16 Hóa học đại cương 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

97 
Câu hỏi và bài tập hóa học vô 

cơ:  
Nguyễn Đức Vận 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2012 4 Hóa học đại cương 

98 Bài tập hóa hữu cơ:  Trần Thị Việt Hoa ĐHQG TP.HCM 2009 4 Hóa học đại cương 

99 
Hóa học vô cơ. T.2: Các kim 

loại điển hình  
Nguyễn Đức Vận 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2009 2 Hóa học đại cương 

100 
Bài tập cơ sở lý thuyết hóa 

hữu cơ  
Thái Doãn Tĩnh 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2007 2 Hóa học đại cương 

101 Bài tập hóa học vô cơ Nguyễn Đức Vận Giáo dục 1983 2 Hóa học đại cương 

102 
Listening strategies for the 

IELTS TEST 
Lý Á Tân Tổng hợp 2012 3 Anh văn 

103 
Speaking strategies for the 

IELTS TEST 
Điền Tịnh Tiên Tổng hợp 2011 3 Anh văn 

104 
Reading strategies for the 

IELTS TEST 
Trần Vệ Đông Tổng hợp 2013 3 Anh văn 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

105 
Writing strategies for the 

IELTS TEST 
Vương Ngọc Tây Tổng hợp 2012 3 Anh văn 

106 Cambridge IELTS 3,4,5,6,7   
Cambridge 

University Press  

2007 
10 Anh văn 

2009 

107 
Cambridge practice tests for 

IELTS 1 
Vanessa Jakeman 

Cambridge 

University Press  
2009 2 Anh văn 

108 

TOEIC smart: Green book, 

Yellow book, Red book 

(reading, grammer, listening) 

  Tổng hợp 2012 27 Anh văn 

109 
Interactions 1: 

listening/speaking 
Judith Tanka Mc Graw hill 2009 4 Anh văn 

110 Cơ lý thuyết  Vũ Duy Cường ĐHQG TP.HCM 2011 2 Cơ lý thuyết 

111 Cơ học kết cấu. T.1, T2:  
Nguyễn Văn 

Phượng 
Xây dựng 20092010 6 Cơ lý thuyết 

112 
Cơ học kết cấu. T.2: Hệ siêu 

tĩnh 
Lều Thọ Trình 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2010 4 Cơ lý thuyết 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

113 
Bài tập cơ học. T.1: Tĩnh học 

và động học 
  Giáo dục 2012 2 Cơ lý thuyết 

114 Bài tập Cơ học máy Lại Khắc Liễm Giáo dục 2013 6 Cơ lý thuyết 

115 Cơ học kết cấu  Trần Công Nghị Tp.HCM 2010 2 Cơ lý thuyết 

116 Bài tập cơ học kết cấu  Nguyễn Tài Trung Xây dựng 2010 2 Cơ lý thuyết 

117 Cơ học chất lỏng ứng dụng Hoàng Văn Quí Xây dựng 2005 2 Cơ lý thuyết 

118 Cơ học chất lỏng kỹ thuật. T.1  Trần Chấn Chỉnh Giáo dục 1996 2 Cơ lý thuyết 

119 
Cơ học kỹ thuật = 

Engineering mechanics  

Nguyễn Văn 

Khang 
Giáo dục 2009 2 Cơ lý thuyết 

120 Cơ học ứng dụng  Đỗ Sanh Giáo dục 2009 4 Cơ lý thuyết 

121 Bài tập cơ học ứng dựng  Nguyễn Nhật Lệ Giáo dục 2009 4 Cơ lý thuyết 

122 

Bài tập cơ học chất lỏng ứng 

dụng. T.1: phần thủy động lực 

học  

Nguyễn Hữu Chí Giáo dục 2008 2 Cơ lý thuyết 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

123 
Cơ học kỹ thuật. T.1: Tĩnh 

học và động học  
Đỗ Sanh Giáo dục 2009 4 Cơ lý thuyết 

124 
Cơ học chất lỏng = 

Mécanique des fluides 
Jean-Marie Brébec Giáo dục 2001 2 Cơ lý thuyết 

125 
Cơ học kỹ thuật. T.2: Động 

lực học 
Đỗ Sanh Giáo dục 2008 4 Cơ lý thuyết 

126 Bài tập Cơ học máy  Lại Khắc Liễm ĐHQG TP.HCM 2008 2 Cơ lý thuyết 

127 Sức bền vật liệu. T1, T.2 Lê Quang Minh Giáo dục 
2011 

4 Sức bền vật liệu 
2012 

128 Sức bền vật liệu  Tô Văn Tấn Xây dựng 2010 2 Sức bền vật liệu 

129 Bài tập sức bền vật liệu Bùi Trọng Lựu Giáo dục 2012 2 Sức bền vật liệu 

130 Sức bền vật liệu;  Tô Văn Tấn Giáo dục 2010 2 Sức bền vật liệu 

131 Bài tập sức bền vật liệu;  Thái Thế Hùng 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2006 1 Sức bền vật liệu 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

132 Vẽ kỹ thuật cơ bản Vũ Tiến Đạt 
Văn hóa thông 

tin 
2012 20 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 

133 
Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng 

dụng Autocad  
Phạm Văn Nhuần 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2006 2 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 

134 Vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1:  Trần Hữu Quế Giáo dục 1996 1 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 

135 
Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. 

T.1; T2 
Trần Hữu Quế Giáo dục 

2009 
8 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 

2009 

136 Bài tập hình học họa hình Nguyễn Quang Cự 
NXB 

1996 2 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 
Giáo dục 

137 

Hình học họa hình. T.2: Hình 

chiếu phối cảnh, hình chiếu có 

số, bóng trên các hình chiếu 

Nguyễn Đình 

Điện, Dương Tiến 

Thọ, Nguyễn Văn 

Tuấn 

NXB 

1996 3 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 
Giáo dục 

138 Hình học họa hình. T.2; Nguyễn Đình 

Điện, Dương Tiến 

NXB 
1996 4 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 

Giáo dục 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

Thọ, Nguyễn Văn 

Tuấn 

139 Kỹ thuật điện  Trương Tri Ngộ 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2000 2 Kỹ thuật điện-điện tử 

140 Mạch điện I  Phạm Thị Cư Giáo dục 1996 1 Kỹ thuật điện-điện tử 

141 Mạch điện tử 1  Lê Tiến Thường ĐHQG TP.HCM 2011 2 Kỹ thuật điện-điện tử 

142 

Giáo trình kỹ thuật điện: dùng 

cho các trường Đại học và 

Cao đẳng khối công nghệ 

Đặng Văn Thành ĐHQG TP.HCM 2010 3 Kỹ thuật điện-điện tử 

143 Bài tập mạch điện. P1; P2  

Phạm Thị Cư (chủ 

biên); Trương 

Trọng Tuấn Mỹ, 

Lê Minh Cường 

ĐHQG TP.HCM 2009 3 Kỹ thuật điện-điện tử 

144 

Lý thuyết mạch điện tử và tự 

động thiết kế mạch bằng máy 

tính 

Dương Tử Cường 
NXB KH và Kỹ 

thuật 
2000 1 Kỹ thuật điện-điện tử 

145 Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ 
NXB 

2001 1 Kỹ thuật điện-điện tử 
Giáo Dục 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

146 
Giáo trình nhiệt động lực học 

kỹ thuật 
Lê Kim Dưỡng ĐHQG TP.HCM 2013 2 Nhiệt kỹ thuật  

147 
Nhiệt động học và động học 

ứng dụng  
Phạm Kim Đĩnh 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2006 2 Nhiệt kỹ thuật 

148 
Bài tập nhiệt động học kỹ 

thuật và truyền nhiệt  
Hoàng Đình Tín ĐHQG TP.HCM 2012 2 

Nhiệt kỹ thuật 

149 Nhà máy điện nguyên tử Nguyễn Lân Tráng 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2011 2 

Nhiệt kỹ thuật 

150 Tuốc bin hơi nước  Phạm Lương Tuệ 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2005 2 

Nhiệt kỹ thuật 

151 Thiết bị lò hơi  
Nguyễn Thanh 

Hào 
ĐHQG TP.HCM 2011 4 

 

Nhiệt kỹ thuật 

152 Nhà máy nhiệt điện  
Nguyễn Thanh 

Hào 

ĐH Công nghiệp 

HCM 
2011 4 Kỹ thuật nhiệt 

153 Giáo trình nhiệt động kỹ thuật Lê Nguyên Minh Giáo dục 2009 2 Kỹ thuật nhiệt 

154 Kỹ thuật nhiệt  Bùi Hải 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2010 2 Kỹ thuật nhiệt 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

155 Giáo trình nguyên lý máy  Bùi Lê Gôn Xây dựng 2011 2 Nguyên lý - Chi tiết máy 

156 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 
Trường ĐH Bách 

Khoa Hà Nội 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2010 2 Nguyên lý - Chi tiết máy 

157 Chi tiết máy; tập I, II 
Nguyễn Trọng 

Hiệp 
NXB GD 1997 5 Nguyên lý - Chi tiết máy 

158 Nguyên lý máy Lê Cung Đã Nẵng 2006 1 Nguyên lý - Chi tiết máy 

159 Nguyên lý máy Đinh Gia Tường Giáo dục 2006 2 Nguyên lý - Chi tiết máy 

160 
Đo lường, điều khiển bằng 

máy tính  

Nguyễn Đức 

Thành 
ĐHQG TP.HCM 2005 1 Đo lường và điều khiển 

161 Kỹ thuật số 1  
Nguyễn Như 

ĐHQG TP.HCM 2011 2 Đo lường và điều khiển 
Anh 

162 Giáo trình đo lường nhiệt Hoàng An Quốc ĐHQG TP.HCM 2013 2 Đo lường và điều khiển 

163 Giáo trình kỹ thuật vi xử lý  Chu Khắc Huy Hà Nội 2006 2 Đo lường và điều khiển 

164 ĐH  2006 1 Đo lường và điều khiển 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

Bài giảng Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến, bộ môn Cơ điện 

tử 

khoa Cơ khí chế 

tạo máy  
SPKT HCM 

165 Lý thuyết điều khiển tự động 
Nguyễn Thị 

Phương Hà 
ĐHQG TP.HCM 2005 1 Đo lường và điều khiển 

166 
Cơ sở lý thuyết điều khiển tự 

động 
Nguyễn Văn Hòa NXB KHKT 2006 1 Đo lường và điều khiển 

167 Automatic control systems Benjamin C. Kuo Prentice - hall 1987 1 Đo lường và điều khiển 

168 
 AutoCAD: Phần mền vẽ kỹ 

thuật trên các máy tính micro  
Phan Anh Vũ Trẻ 1995 2 AutoCAD căn bản 

169 
 Autocad Release 12: Cho đồ 

họa kỹ thuật  
Phan Anh Vũ Trẻ 1997 2 AutoCAD căn bản 

170  Autocad Release 13  
Randall A. Maxey, 

Erik W. Olson 
Thống kê 1996 2 AutoCAD căn bản 

171 
 Thiết kế và vẽ kỹ thuật bằng 

AutoCAD LT  

Trần Paul (chủ 

biên), Quốc 

Phong, Nguyễn 

Đức 

Đồng Nai 1996 1 

AutoCAD  

căn bản 
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Số 
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Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

172 Matlab ứng dụng. T.I  Trần Quang Khánh 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2010 2 AutoCAD căn bản 

173 
Lập trình MATLAB và ứng 

dụng 

Nguyễn Hoàng 

Hải 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2009 4 AutoCAD căn bản 

174 Giáo trình CAD/CAM  Phan Hữu Phúc Giáo dục 2008 4 AutoCAD căn bản 

175 CAD/CAM-CNC 

Phạm Sơn Minh, 

Trần Minh Thế 

Uyên, Dương Thị 

Vân Anh, Nguyễn 

Văn Sơn, Huỳnh 

Đỗ Song Toàn 

NXB ĐH Quốc 

Gia Hồ Chí Minh 
2017 2 AutoCAD căn bản 

176 Dung sai và lắp ghép  Ninh Đức Tốn Giáo dục 2012 2 Dung sai kỹ thuật đo 

177 Dung sai và kỹ thuật đo Vũ Toàn Thắng NXB Giáo dục 2016 2 Dung sai kỹ thuật đo 

178 
Sổ tay công nghệ chế tạo 

máy; Tập 1 

Nguyễn Đắc Lộc, 

Lê Văn Tiến, Ninh 

Đức Tốn, Trần 

Xuân Việt 

NXB KHKT 2007 1 Dung sai kỹ thuật đo 
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Số 
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179 

Kỹ thuật đo trong động cơ đốt 

trong Võ Nghĩa, Trần 

Quang Vinh 
NXB KHKH  2011 2 Dung sai kỹ thuật đo 

và ô tô 

180 
Kỹ thuật đo lường và truyền 

thông công nghiệp 
Nguyễn Văn Chí NXB KHKT 2013 1 Dung sai kỹ thuật đo 

181 Kết cấu thép Đỗ Đào Hải ĐHQG TP.HCM 2011 2 
Công nghệ  

kim loại 

182 
Giáo trình Công nghệ Kim 

loại 
Nguyễn Tác Ánh 

Trường ĐH Sư 

phạm KT 
2004 1 

Công nghệ  

kim loại 

183 Nguyên lý gia công vật liệu 

Bành Tiến Long, 

Trần Thế Lục, 

Trần Sỹ Túy 

NXB Khoa học 

và Kỹ thuật 
2013 2 Công nghệ kim loại 

184 Giáo trình Công nghệ hàn 

TS. Nguyễn Thúc 

Hà; TS. Bùi Văn 

Hạnh 

NXB Giáo dục 2006 2 Công nghệ kim loại 

185 
Thiết bị dập tạo hình máy ép 

cơ khí 

Phạm Văn Nghệ, 

Hồ Văn Phúc, Lê 

Trung Kiên 

NXB KH KT 2011 2 Công nghệ kim loại 

http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Khoa%20học%20kỹ%20thuật
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186 
Giáo trình công nghệ chế tạo 

phôi 
Hoàng Tùng Giáo dục 2011 1 Công nghệ kim loại 

187 
Công nghệ thủy lực và khí 

nén 
Lê Hiếu Giang ĐHQG TP.HCM 2013 2 Máy thủy lực và khí nén 

188 Thủy lực. T.II  Nguyễn Cảnh Cầm Xây dựng 2011 2 Máy thủy lực và khí nén 

189 Thủy lực cơ sở  
Phùng Văn 

Khương 
Xây dựng 2012 4 Máy thủy lực và khí nén 

190 Bài tập thuỷ lực. T.1 Hoàng Văn Quý Xây dựng 2012 2 Máy thủy lực và khí nén 

191 Cơ học chất lỏng ứng dụng  Lê Danh Liên 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2007 2 Máy thủy lực và khí nén 

192 Thủy lực và máy thủy lực  
Phùng Văn 

Khương 
Giáo dục 2009 4 Máy thủy lực và khí nén 

193 
Hydrology and floodplain 

analysis  
Philip B. Bedient 

Upper Saddle 

Rive  
1992 1 Máy thủy lực và khí nén 

200 
Giáo trình ô tô máy kéo và xe 

chuyên dụng 
Nguyễn Ngọc Quế 

NXB ĐH 
2007 2 Lý thuyết ô tô 

Nông nghiệp 
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Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

Hà Nội 

201 Lý thuyết ô tô máy kéo 

Nguyễn Hữu Cẩn, 

Đỗ Quốc Thành, 

Phạm Minh Thái, 

Nguyễn Văn Tài 

NXB KH&KT 

Hà Nội 
2005 1 Lý thuyết ô tô 

202 Giáo trình cấu tạo ô tô 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 

NXB Giao thông 

vận tải 
2000 2 Lý thuyết ô tô 

203 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Động cơ) 
Nhiều tác giả, 

NXB 
2010 1 Lý thuyết ô tô 

Lao động, 

204 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Điện) 
Nhiều tác giả, 

NXB 
2015 2 Lý thuyết ô tô 

Lao động, 

205 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Phanh) 
Nhiều tác giả, 

NXB 
2014 2 Lý thuyết ô tô 

Lao động, 

206 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Truyền lực) 
Nhiều tác giả, 

NXB 
2014 2 Lý thuyết ô tô 

Lao động, 

207 Nhiều tác giả, NXB 2010 1 Lý thuyết ô tô 
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Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Nhiên liệu) 
Lao động, 

208 
Giáo Trình Động Cơ Đốt 

Trong 

Đinh Ngọc Ân, 

Trần Thanh 

Thưởng 

NXB Thanh niên 2018 2 

Động cơ đốt trong 1-Kết cấu 

động cơ 

2-Quá trình công tác  

209 Nguyên lý động cơ đốt trong Nguyễn Duy Tiến 
NXB GTVT Hà 

Nội 
2007 1 

Động cơ đốt trong 1-Kết cấu 

động cơ 

2-Quá trình công tác 

210 
Giáo trình môn học kết cấu 

động cơ đốt trong 
Dương Việt Dũng ĐH Đà Nẵng 2007 1 

Động cơ đốt trong 1-Kết cấu 

động cơ 

2-Quá trình công tác 

211 Lý thuyết động cơ đốt trong Phạm Minh Tuấn NXB KH&KT 2013 2 

Động cơ đốt trong 1-Kết cấu 

động cơ 

2-Quá trình công tác 

212 Giáo trình động cơ đốt trong 

Phùng Minh Hiên, 

Nguyễn Minh 

Phương, Lưu Văn 

Long 

NXB Lao động - 

Xã hội  

2006 1 

Động cơ đốt trong 1-Kết cấu 

động cơ 

2-Quá trình công tác 

http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Lao%20động%20-%20Xã%20hội
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Lao%20động%20-%20Xã%20hội
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213  Giáo trình động cơ đốt trong Phan Hòa 
NXB Nông 

nghiệp 
2005 1 

Động cơ đốt trong 1-Kết cấu 

động cơ 

2-Quá trình công tác 

214 Thực hành động cơ đốt trong Hoàng Minh Tác  NXB Giáo dục  2008 1 

Động cơ đốt trong 1-Kết cấu 

động cơ 

2-Quá trình công tác 

215 Nguyên lý động cơ đốt trong Nguyễn Tất Tiến NXB Giáo dục 2003 1 

Động cơ đốt trong 1-Kết cấu 

động cơ 

2-Quá trình công tác 

216 Động cơ đốt trong Phạm Minh Tuấn NXB KH&KT  2013 2 

Động cơ đốt trong 1-Kết cấu 

động cơ 

2-Quá trình công tác 

217 
Lý thuyết khung  

Doãn Quốc Tuấn  

ĐH Công nghiệp 

HCM  

2011 1 Hệ thống khung gầm ô tô 
gầm ô tô 

218 Cấu tạo gầm xe con Nguyễn Khắc Trai  NXB GTVT 2003 1 Hệ thống khung gần ô tô 

http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=auth&s=Hoàng%20Minh%20Tác
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Giáo%20dục
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=auth&s=Đoàn%20Quốc%20Tuấn
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=ĐH%20Công%20nghiệp%20Tp.HCM
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=ĐH%20Công%20nghiệp%20Tp.HCM
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=auth&s=Nguyễn%20Khắc%20TRai
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219 
Giáo Trình Động Cơ Đốt 

Trong 

Đinh Ngọc Ân, 

Trần Thanh 

Thưởng 

NXB Thanh niên 2018 2 Hệ thống khung gần ô tô 

220 
Kết cấu và tính toán động cơ 

đốt trong, Tập 3 

Hồ Tấn Chuẩn – 

Nguyễn Đức Phú – 

Trần Văn Tế - 

Nguyễn Tất Tiến 

NXB  

1996 1 Hệ thống khung gần ô tô 
Giáo dục 

221 
Giáo Trình Công Nghệ Ô Tô - 

Phần Truyền Lực 
Nhiều Tác Giả  

NXB  
2010 1 Hệ thống khung gần ô tô 

Lao động 

222 

Kỹ thuật sửa chữa ô tô và 

động cơ nổ hiện đại: Khung 

gầm bệ ô tô 

Nguyễn Oanh Tổng hợp 2007 1 Hệ thống khung gần ô tô 

223 Giáo trình trang bị điện ô tô Nguyễn Văn Chất Giáo dục 2013 2 Hệ thống điện - điện tử ô tô 

224 

Hệ thống điện và điện tử trên 

ô tô hiện đại: Hệ thống điện 

động cơ 

Đỗ Văn Dũng 
ĐH Sư phạm KT 

HCM 
2007 1 Hệ thống điện – điện tử ô tô 

225 
Trang bị điện, điện tử trên 

động cơ đốt trong 
Phạm Văn Kiêm Hưng yên 2010 1 Hệ thống điện – điện tử ô tô 

https://www.vinabook.com/tac-gia/nhieu-tac-gia-i16605
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226 
Sửa chữa điện dân dụng và 

điện công nghiệp 
Bùi Văn Yên Giáo dục 2007 1 Hệ thống điện – điện tử ô tô 

227 
Điều khiển tự động. Q.1: Cơ 

sở tự động học  

Nguyễn Thị 

Phương Hà 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
1996 1 

Hệ thống điều khiển tự động trên 

ô tô 

228 

Lý thuyết điều khiển tự động 

thông thường và hiện đại Q.1: 

Hệ tuyến tính 

Nguyễn Thương 

Ngô 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2009 2 

Hệ thống điều khiển tự động trên 

ô tô 

229 
Điện động cơ và điều khiển 

động cơ  
Đỗ Văn Dũng ĐHQG TP.HCM 2013 2 

Hệ thống điều khiển tự động trên 

ô tô 

230 Giáo trình trang bị điện ô tô Nguyễn Văn Chất Giáo dục 2006 1 
Hệ thống điều khiển tự động trên 

ô tô 

231 

Hệ thống điện và điện tử trên 

ô tô hiện đại: Hệ thống điện 

thân xe và điều khiển tự động 

trên ô tô 

Đỗ Văn Dũng ĐH SPKT HCM 2007 1 
Hệ thống điều khiển tự động trên 

ô tô 

232 Modern control engineering Katsuhiko Ogata Prentice-Hall  1970 1 
Hệ thống điều khiển tự động trên 

ô tô 

233 Chẩn đoán trạng thái ĐH BK Đà Nẵng 2017 1 
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 kỹ thuật ô tô 

Trần Thanh Hải 

Tùng, Nguyễn Lê 

Châu Thành 

Công nghệ chẩn đoán và kiểm 

định ôtô 

234 

Công nghệ ô tô (phần Chẩn 

đoán, công nghệ phục hồi chi 

tiết trong sửa chữa ô tô), 

nhiều tác giả, NXB Lao động, 

2013 

nhiều tác giả NXB Lao động 2013 2 
Công nghệ chẩn đoán và kiểm 

định ôtô 

235 
Kỹ thuật đo trong động cơ đốt 

trong và ô tô 

Võ Nghĩa, Trần 

Quang Vinh 
NXB KH&KT 2008 1 

Công nghệ chẩn đoán và kiểm 

định ôtô 

236 
Công nghệ bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
Nguyễn Văn Toàn 

Trường Đại học 

SPKThuật TP. 

HCM 

2010 1 
Công nghệ chẩn đoán và kiểm 

định ôtô 

237 Kỹ thuật chẩn đoán ô tô Nguyễn Khắc Trai NXB GTVT 2004 1 
Công nghệ chẩn đoán và kiểm 

định ôtô 

238 
Kỹ Thuật Sửa Chữa Ô Tô 

Nâng Cao 
Đức Huy  

NXB Bách khoa 

HN 
2016 2 

Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

239 
Sửa chữa máy xây dựng, xếp 

dỡ và thiết kế xưởng 

Nguyễn Đăng 

Điệm 

NXB Giao thông 

vận tài 
1996 2 

Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

https://www.vinabook.com/tac-gia/duc-huy-1-i25538
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240 Sửa chữa điện ô tô 
Trần Tuấn Anh, 

Nguyễn Văn Hồi 

NXB Lao động - 

Xã hội  

2005 1 
Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

241 
Sửa chữa và lắp ráp các chi 

tiết động cơ 

Phạm Thanh 

Đường  

NXB Thời Đại  2010 2 
Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

242 

 

Hướng dẫn sửa chữa xe honda 

đời mới - Tập 1:  
Phạm Thành 

Đường, Phạm Văn 

Cảnh 

NXB GTVT  2003 1 
Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 
Động cơ và bộ truyền lực 

243 
Hướng dẫn sửa chữa xe honda 

đời mới - Tập 2: Khung xe 

Phạm Thành 

Đường, Phạm Văn 

Cảnh 

NXB GTVT  2003 1 
Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

244 

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô hiện đại- bảo dưỡng 

ô tô 

Vỹ Gia Tráng, Kha 

Túc Vỹ, Hứa Bình 

NXB Bách khoa 

Hà Nội 
2017 2 

Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

245 Sửa chữa gầm ô tô 

Nguyễn Văn Hồi, 

Nguyễn Doanh 

Phương, Phạm 

Văn Khái 

NXB Lao động - 

Xã hội  

2005 1 
Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

246 
Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô 

tô 
Hoàng Đình Long  NXB Giáo dục  2005 1 

Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Lao%20động%20-%20Xã%20hội
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Lao%20động%20-%20Xã%20hội
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=auth&s=Phạm%20Thanh%20Đường
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=auth&s=Phạm%20Thanh%20Đường
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Thời%20Đại
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Giao%20thông%20vận%20tải
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Giao%20thông%20vận%20tải
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Lao%20động%20-%20Xã%20hội
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Lao%20động%20-%20Xã%20hội
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=auth&s=Hoàng%20Đình%20Long
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Giáo%20dục
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Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

247 

 

248 

kỹ thuật sửa chữa ôtô, máy nổ 
Nguyễn Tất Tiến, 

Đỗ Xuân Kính 

NXB 

2004 1 
Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 
Giáo dục  

249 
Giáo trình Công nghệ bảo 

dưỡng và Sửa chữa ô tô 
Nguyễn Văn Toàn  

Nhà xuất bản: 

ĐH Sư phạm kỹ 

thuật  

2010 1 
Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

250 
Thực hành cơ khí tiện - phay 

– mài 
Trần Thế San 

Khoa học và Kỹ 

thuật 
2010 4 

Kỹ thuật sủa chữa và bảo dưỡng 

ô tô 

251 Máy lạnh Trần Thanh Kỳ ĐHQG TP.HCM 2012 2 
Máy lạnh và điều hòa không khí 

ô tô 

252 Hệ thống máy và thiết bị lạnh Võ Chí Chính 
Khoa học và Kỹ 

thuật 
2009 2 

Máy lạnh và điều hòa không khí 

ô tô 

253 
Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ 

thống lạnh  
Trần Văn Lịch Hà Nội 2007 2 

Máy lạnh và điều hòa không khí 

ô tô 

254 Kỹ thuật lạnh cơ sở  Nguyễn Đức Lợi Giáo dục 2010 3 
Máy lạnh và điều hòa không khí 

ô tô 

http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Giáo%20dục
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=auth&s=Nguyễn%20Văn%20Toàn
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=ĐH%20Sư%20phạm%20kỹ%20thuật
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=ĐH%20Sư%20phạm%20kỹ%20thuật
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=ĐH%20Sư%20phạm%20kỹ%20thuật


 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

255 Tự động hóa hệ thống lạnh  Nguyễn Đức Lợi Giáo dục 2010 2 
Máy lạnh và điều hòa không khí 

ô tô 

256 
Giáo trình thiết kế hệ thống 

lạnh 
Nguyễn Đức Lợi Giáo dục 2009 2 

Máy lạnh và điều hòa không khí 

ô tô 

257 
Hệ thống nhiệt và điều hòa 

trên xe hơi đời mới 

Trần Thế San, 

Trần Duy Nam 

NXB Khoa học 

kỹ thuật  

2009 1 
Máy lạnh và điều hòa không khí 

ô tô 

258 
Giáo trình an toàn lao động và 

môi trường công nghiệp 
Hoàng Trí ĐHQG TP.HCM 2013 1 An toàn công nghiệp 

259 Giáo trình an toàn lao động Nguyễn Thế Đạt 
NXB Giáo dục 

HN 
2009 4 An toàn công nghiệp 

260 
Sức khỏe và an toàn vệ sinh 

lao động 
UNI (UNI Apro) 2007 1 An toàn công nghiệp 

261 
Giáo trình An toàn lao động 

và môi trường công nghiệp 
Lưu Đức Hòa NXB Đà Nẵng 2002 1 An toàn công nghiệp 

262 
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ 

loa động 

Hoàng Xuân 

Nguyên 
NXB Giáo dục 2009 2 An toàn công nghiệp 

263 Giáo trình oto 1 Đặng Qúy SPKT Tp.HCM 2010 1 Hệ thống an toàn và ổn 

http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Khoa%20học%20kỹ%20thuật
http://laptrinhphp.info/ebook/search/c=publish&s=Khoa%20học%20kỹ%20thuật


 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

định ô tô 

264 Lý thuyết ô tô máy kéo 

Nguyễn Hữu Cẩn, 

Đỗ Quốc Thành, 

Nguyễn Văn Tài 

NXB KH&KT 

Hà Nội. 
2005 1 

Hệ thống an toàn và ổn 

định ô tô 

265 
Trang bị điện, điện tử trong 

động cơ đốt trong 
Phạm Văn Kiêm Hưng yên 2010 1 Hệ thống an toàn và ổn định ô tô 

266 
Giáo trình ô tô máy kéo và xe 

chuyên dụng, 

Nguyễn Ngọc 

Quế, 

NXB Trường 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội, 

2007 1 Hệ thống an toàn và ổn định ô tô 

267 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Động cơ) 
Nhiều tác giả NXB Lao động 2010 1 Hệ thống an toàn và ổn định ô tô 

268 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Điện) 
Nhiều tác giả NXB Lao động 2015 2 Hệ thống an toàn và ổn định ô tô 

269 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Phanh) 
Nhiều tác giả NXB Lao động 2014 2 

Hệ thống an toàn và ổn 

định ô tô 

270 Nhiều tác giả NXB Lao động 2014 2 Hệ thống an toàn và ổn 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Truyền lực) 
định ô tô 

271 
Giáo trình Công nghệ ô tô 

(phần Nhiên liệu) 
Nhiều tác giả NXB Lao động 2010 1 

Hệ thống an toàn và ổn 

định ô tô 

272 
Giáo trình giáo dục quốc 

phòng - an ninh: 
Nguyễn Đức Đăng Giáo dục 2012 25 Giáo dục quốc phòng - an ninh 

273 
Giáo trình giáo dục quốc 

phòng - an ninh. T.1 

Đào Huy Hiệp, 

Giáo dục 2012 50 Giáo dục quốc phòng - an ninh 
Nguyễn Mạnh 

Hưởng, 

Lưu Ngọc Khải... 

274 
Giáo trình giáo dục quốc 

phòng - an ninh. T.1 

Đào Huy Hiệp, 

Nguyễn Mạnh 

Hưởng, Lưu Ngọc 

Khải, 

Giáo dục 2008 22 Giáo dục quốc phòng - an ninh 



 

 

 

S

Số 

TT 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho môn học/học phần 

275 
Giáo trình giáo dục quốc 

phòng - an ninh. T.2 
Nguyễn Tiến Hải Giáo dục 2008 10 Giáo dục quốc phòng - an ninh 

 

2.2.3. Công nghệ học liệu 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương định hướng phát huy hình thức giảng dạy tập trung kết hợp với giảng dạy trực tuyến. 

Giảng viên và sinh viên có thể truy cập vào website Trường theo link http://daotao.ktkt.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=562 để 

được hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến, cũng như có thể trao đổi với giảng viên giảng dạy, xem và tải học liệu online, xem thông tin 

giảng viên đăng tải, … thông qua ứng dụng Ms Teams, Google Classroom và Google Meet. 

2.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

2.3.1. Sách, giáo trình, đề tài nghiên cứu của giảng viên 

Bảng 10. Các sách, giáo trình của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo 

TT Tên sách, GT Tên tác giả Loại sách NXB  Số tác giả Vai trò 

Phần 

biên 

soạn 

Năm 

xuất 

bản 

1.  
Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản 

trong cơ học thủy khí 

PGS.TS Nguyễn 

Quốc Ý 
Giáo trình 

Đại học 

Quốc Gia 

TPHCM 

Tác giả   2013 

2.3.2. Các đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu  

 

 

http://daotao.ktkt.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=562


 

 

 

Bảng 13. Các đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo 

TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và công 

công nghệ 

Tên tác giả Vai trò Mã số và cấp quản lý 
Thời gian 

thực hiện  

Kết quả 

nghiệm 

thu 

1.  

Nghiên cứu phát 

triển giải pháp làm 

mát không khí 

nhằm cải thiện chất 

lượng sống cho 

kiểu nhà cấp 4 còn 

phổ biến ở Tp Hồ 

Chí Minh và các 

khu công nghiệp 

PGS.TS Nguyễn 

Quốc Ý 
Chủ trì  Đề tài sở KHCN Tp HCM 2014-2016 

Đã nghiệm 

thu, loại 

khá 

2.  

Thiết bị thông gió 

tự nhiên bằng hiệu 

ứng gió kết hợp Pin 

mặt trời: Tối ưu 

hóa thiết bị đang 

nghiên cứu, chế tạo 

mẫu, thí nghiệm 

đặc tính làm việc, 

và thử nghiệm trên 

nhà thực 

PGS.TS 

Nguyễn Quốc 

Ý 

Chủ trì  

Đề tài loại C – ĐHQG Tp HCM 2014-2015 

Đã nghiệm 

thu, loại 

Tốt 

3.  

Nghiên cứu thiết bị 

làm mát không khí 

cho nhà ở bằng 

nguồn nhiệt mặt 

trời thay cho máy 

điều hòa nhiệt độ 

PGS.TS 

Nguyễn Quốc 

Ý 

Chủ trì  

Đề tài Vườn Ươm – Sở KHCN 

TP HCM 
2013-2014 

Đã nghiệm 

thu, loại 

khá 



 

 

 

TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và công 

công nghệ 

Tên tác giả Vai trò Mã số và cấp quản lý 
Thời gian 

thực hiện  

Kết quả 

nghiệm 

thu 

4.  

Studying effects of 

secondary flowson 

bak erosion and 

failure in curved 

rivers with 

application to Sai 

Gon River in Viet 

Nam 

PGS.TS 

Nguyễn Quốc 

Ý 

Chủ trì  

AUN/SEED-Net 2013-2015 
Đã nghiệm 

thu 

5.  

Thiết kế kỹ thuật 

thuyền lướt 

(airboat) 2 chỗ ngồi 

PGS.TS 

Nguyễn Quốc 

Ý 

Tham gia 

Nhà nước KC.03 2012-2013 Đã nghiệm 

thu 

6.  

Nghiên cứu xác 

định nguyên nhân, 

cơ chế và đề xuất 

các giải pháp khả 

thi về kỹ thuật, 

hiệu quả về kinh tế 

nhằm hạn chế xói 

lở, bồi lắng cho hệ 

thống sông đồng 

bằng sông Cửu 

Long 

PGS.TS 

Nguyễn Quốc 

Ý 

Tham gia 

Nhà nước 2017-2021 Đã nghiệm 

thu 

2.3.3. Giải thưởng 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1 Nguyễn Quốc Ý: Giải thưởng GS Vũ Tất Uyên, Hội cơ học thủy khí Việt Nam 2016 



 

 

 

2.3.4 Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí hay kỷ yếu khoa học/ISSN hay ISBN 

Bảng 14. Các Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí hay kỷ yếu khoa học/ISSN hay ISBN đăng trên tạp chí trường của 

cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo 

TT Tên bài báo/ báo cáo khoa học Tên tác giả 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hay kỷ yếu 

khoa học, ISSN hay 

ISBN 

Loại tạp chí uy 

tín quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn 

Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

1.  

A numerical study on induced 

flowrate and thermal efficiency of a 

solar chimney with horizontal 

absorber surface for ventilation of 

buildings 

YQ Nguyen, 

JC Wells 
2 x  

Journal of 

Building 

Engineering 28 

50 101050 2020 

2.  

Effects of wall proximity on the 

airflow in a vertical solar chimney 

for natural ventilation of dwellings 

YQ Nguyen, 

JC Wells 
2 x  

Journal of 

Building 

Physics 44 (3) 

20 225-250 2020 

3.  

Studying convective flow in a 

vertical solar chimney at low 

rayleigh number by lattice 

boltzmann method: A simple 

method to suppress the reverse flow 

at outlet 

YQ Nguyen 1 x  

International 

Conference on 

Advances in 

Computational 

Mechanics 

6 807-820 2017 

4.  

Influence of outlet/inlet area ratio on 

performance of a vertical solar 

chimney for natural ventilation of 

buildings 

YQ Nguyen, 

TN Huynh 
2 x  

IOP Conference 

Series: Materials 

Science and 

Engineering 

1109 (1) 

5 012011 2021 

5.  

Modeling bedform development 

under turbulent flows using Large-

Eddy-Simulation and Immersed-

Boundary-Method 

YQ Nguyen, 

JC Wells 
2 x  

Computers & 

Fluids 111 
4 105-113 2015 



 

 

 

TT Tên bài báo/ báo cáo khoa học Tên tác giả 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hay kỷ yếu 

khoa học, ISSN hay 

ISBN 

Loại tạp chí uy 

tín quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn 

Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

6.  
A solar chimney for natural 

ventilation of a three–story building 

Tung Van 

Nguyen, Y 

Quoc 

Nguyen, 

Trieu Nhat 

Huynh 

3   

Modern 

Mechanics and 

Applications 

3 617-630 2022 

7.  

A numerical model to study 

bedform development in 

hydraulically smooth turbulent 

flows 

Q Nguyen, 

John C 

Wells 

2 x  
J. Hydraul. Eng 

53 
3 157-162 2009 

8.  

Numerical modelling of bedform 

development formation of sand-

wavelets in hydrodynamically 

smooth flow over an erodible bed 

Y Q 

NGUYEN, 

John C 

WELLS 

2 x  

Proceedings of 

hydraulic 

engineering 52 

3 
163-
168 

2008 

9.  

 

Effects of inlet area on performance 

of a solar chimney for natural 

ventilation and heating of buildings 

Minh-Thu T 

Huynh, YQ 

Nguyen 

2   

AIP Conference 

Proceedings 

2406  

2 020024 2021 

10.  

Numerical simulation of a solar 

chimney for natural ventilation of a 

building: Comparison of different 

computational domains 

Trieu N 

Huynh, YQ 

Nguyen 

2   

IOP Conference 

Series: Materials 

Science and 

Engineering 

1109 

2 012014 2021 

11.  

Forced and natural ventilation of a 

room with a combined solar 

chimney and Earth-to-Air Heat 

Exchanger system 

VT Nguyen, 

YQ Nguyen 
2   

IOP Conference 

Series: Materials 

Science and 

2 012009 2021 



 

 

 

TT Tên bài báo/ báo cáo khoa học Tên tác giả 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hay kỷ yếu 

khoa học, ISSN hay 

ISBN 

Loại tạp chí uy 

tín quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn 

Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

Engineering 

1109 

12.  

Performance of a Solar Chimney for 

Cooling Building Façades under 

Different Heat Source Distributions 

in the Air Channel 

Y Quoc 

Nguyen, Sa 

Nguyen-

Tan, Hong-

Tham T. 

Pham, Ai 

Manh-Thuy, 

Trieu 

Huynh-Nhat 

5 x  

International 

Journal on 

Advanced 

Science, 

Engineering and 

Information 

Technology 10 

2 
158 -
164 

2021 

13.  

Fictitious-domain simulation of 

solid-liquid flow with “subgrid” 

lubrication force correction; a 

sphere falling onto a plane surface 

Y 

NGUYEN, 

John 

WELLS, 

Hung 

TRUONG 

   

Proceedings of 

Hydraulic 

Engineering 51 

2 151-156 2007 

14.  

Effects of the computational domain 

sizes on the simulated air flow in 

solar chimneys 

Trieu Nhat 

Huynh, Y 

Quoc 

Nguyen 

   

Modern 

Mechanics and 

Applications 

1 606-616 2022 

15.  

Natural ventilation and cooling of a 

house with a solar chimney coupled 

with an earth–to–air heat exchanger 

Viet Tuan 

Nguyen, Y 

Quoc 

Nguyen, 

Trieu Nhat 

Huynh 

   

Modern 

Mechanics and 

Applications 

1 
158-
168 

2022 



 

 

 

TT Tên bài báo/ báo cáo khoa học Tên tác giả 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hay kỷ yếu 

khoa học, ISSN hay 

ISBN 

Loại tạp chí uy 

tín quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn 

Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

16.  
Development of an IoT based fire 

alarm monitoring system 

Wilen 

Melsedec O 

Narvios, 

Leahlou E 

Narvios, YQ 

Nguyen 

   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

1 060004 2021 

17.  

 

Effects of heated cavities below and 

above the air channel on the 

performance of a solar chimney for 

natural heating 

YQ Nguyen, 

VT Nguyen 
   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

1 020026 2021 

18.  

Modifications of Heat Transfer and 

Induced Flow Rate of a Solar 

Chimney by an Obstacle in the Air 

Channel 

Y Quoc 

Nguyen, 

Trieu Nhat 

Huynh, 

Mai-Anh 

Ho Pham 

   

International 

Journal on 

Advanced 

Science, 

Engineering and 

Information 

Technology 

1 482-488 2021 

19.  

Enhancing induced flow rate 

through a solar chimney by a forced 

flow 

YQ Nguyen 1 x  

IOP Conference 

Series: Materials 

Science and 

Engineering 

1109 

1 012044 2021 

20.  
Formation of Sand Ripples Under 

Turbulent Flow Simulated by LES 

Yan Cui, 

John C 

Wells, Y 

Quoc 

Nguyen 

   

Fluids 

Engineering 

Division 

Summer 

Meeting 49484 

1 73-80 2010 



 

 

 

TT Tên bài báo/ báo cáo khoa học Tên tác giả 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hay kỷ yếu 

khoa học, ISSN hay 

ISBN 

Loại tạp chí uy 

tín quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn 

Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

21.  

Effects of Surface Roughness on 

Rebound Strength in Particle-Wall 

Collisions in Air and Liquids 

YQ Nguyen, 

John C 

Wells 

2 x  

Fluids 

Engineering 

Division 

Summer 

Meeting 41987 

1 
937-
942 

2005 

22.  

Modeling of a point absorber buoy 

for sea wave energy conversion in 

Phan Thiet Sea area 

Phuong Ha, 

Doan Son 

Tran, Quoc 

Thanh 

Truong, 

Thanh Danh 

Le, Ba Van 

Tran, YQ 

Nguyen 

6   

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020007 2021 

23.  

A numerical study on the 

performance of a three-dimensional 

solar chimney with a combined 

CFD–ANFIS method 

YQ Nguyen, 

Thinh N 

Doan, TN 

Huynh 

3 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020022 2021 

24.  

Performance comparison of ANFIS 

models with different input spatial 

partitioning methods for predicting 

temperature and flow fields in a 

solar chimney 

YQ Nguyen, 

Thinh N 

Doan, 

Minh-Thu T 

Huynh 

3 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020021 2021 

25.  

 

Effects of inlet area on heat transfer 

performance of a solar chimney 

Minh-Thu T 

Huynh, YQ 

Nguyen 

2   

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020024 2021 



 

 

 

TT Tên bài báo/ báo cáo khoa học Tên tác giả 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hay kỷ yếu 

khoa học, ISSN hay 

ISBN 

Loại tạp chí uy 

tín quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn 

Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

26.  

Thermal comfort in air-conditioned 

university classrooms in Ho Chi 

Minh city 

YQ Nguyen 1 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020016 2021 

27.  

A numerical simulation of a wall-

attached solar chimney with 

asymmetric heating 

YQ Nguyen 1 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020009 2021 

28.  

Artificial neural network-based 

fluid flow prediction in a solar 

chimney 

Thinh Ngoc 

Doan, Tri 

Quoc 

Truong, Y 

Quoc 

Nguyen 

3   

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020037 2021 

29.  

Effects of a discrete heat sources 

located on the air channel on the 

performance of a Trombe wall 

VT Nguyen, 

YQ Nguyen 
2   

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020020 2021 

30.  

 

Simulation of the spatial 

distribution of hydraulic 

conductivity in Saigon River basin 

Long T 

Tran, YQ 

Nguyen 

2   

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020011 2021 

31.  

An experimental study on effects of 

indoor plants on temperature and 

humidity in a test house 

YQ Nguyen, 

Duy C Bui, 

Lan N Pham 

3 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020010 2021 

32.  

A numerical study on the 

performance of a solar chimney 

with expanded inlet 

YQ Nguyen, 

Minh-Thu T 

Huynh 

2 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020023 2021 
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ISBN 

Loại tạp chí uy 
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Số lần 

trích 

dẫn 

Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

33.  
Effects of outlet area on the Nusselt 

number of the solar chimney 

TN Huynh, 

YQ Nguyen 
2   

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020012 2021 

34.  

Comprehensive assessment of 

viscous heat generation in rarefied 

gas microflows 

Nam TP Le, 

Bang V 

Dinh, 

Quang L 

Dang, Anh 

V Dang, YQ 

Nguyen 

5   

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020013 2021 

35.  

Application of two-dimensional 

model to simulate the storm surge in 

Ho Chi Minh city’s coastal area 

Nga NQ 

Tra, Loan K 

Nguyen, Y 

Q Nguyen 

3   

AIP Conference 

Proceedings 

2420 

 020019 2021 

36.  

IoT based detection, monitoring and 

automatic cleaning system for 

soiling of PV solar panel 

Wilen 

Melsedec O 

Narvios, YQ 

Nguyen 

3   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 060005 2021 

37.  

An internet of things (IoT) based 

swarm electrification for solar 

powered households 

Wilen 

Melsedec O 

Narvios, 

Joecyn N 

Archival, 

YQ Nguyen 

3   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 060001 2021 

38.  

Performance of an L-shaped solar 

chimney with different ratios of the 

horizontal and vertical portions 

TN Huynh, 

YQ Nguyen 
2   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 020034 2021 
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trích 
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Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

39.  

Effects of the forced air temperature 

on the induced flow rate through a 

combined natural–forced flow in a 

solar chimney 

YQ Nguyen, 

Minh-Thu T 

Huynh, 

Tung V 

Nguyen 

3 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 060013 2021 

40.  

Effects of a fin on the wall of the air 

channel on the performance of a 

trombe wall for natural heating 

VT Nguyen, 

YQ Nguyen 
2   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 020029 2021 

41.  

Effects of heat source location on 

the performance of the solar 

chimney with a horizontal absorber 

surface 

YQ Nguyen, 

TN Huynh 
2 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 020040 2021 

42.  

Using ANFIS technique for 

prediction of heat transfer in vertical 

solar chimney 

YQ Nguyen, 

Thinh N 

Doan, 

Minh-Thu T 

Huynh 

3 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 020032 2021 

43.  
Effects of suction flow on the 

performance of a solar chimney 

YQ Nguyen, 

TN Huynh 
2 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 020027 2021 

44.  

 

Effects of outlet area on the induced 

flow rate of a vertical solar chimney 

at different heights and gaps 

YQ Nguyen, 

TN Huynh 
2 x  

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 020025 2021 

45.  
Prediction of flow field and mass 

flow rate in a solar chimney at 

Thinh N 

Doan, 

Minh-Thu T 

3   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 020030 2021 
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bố 

different heights using ANFIS 

technique 

Huynh, YQ 

Nguyen 

46.  

Detection and mitigation system for 

shading-induced hot spots in 

household crystalline silicon 

photovoltaic modules 

Wilen 

Melsedec O 

Narvios, YQ 

Nguyen 

2   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 060003 2021 

47.  
Multiple temperature selection 

thermoelectric water dispenser 

Wilen 

Melsedec O 

Narvios, YQ 

Nguyen 

2   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 060006 2021 

48.  

Effects of the top extension of the 

domain in CFD simulation of solar 

chimneys 

TN Huynh, 

YQ Nguyen 
2   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 020023 2021 

49.  

Automatic power factor correction 

for three-phase induction motors 

with embedded IoT-Based 

monitoring system 

Wilen 

Melsedec O 

Narvios, YQ 

Nguyen 

3   

AIP Conference 

Proceedings 

2406 

 060002 2021 

50.  

Using ANFIS technique in 

prediction of reverse flow in a solar 

chimney 

Minh-Thu T 

Huynh, 

Thinh N 

Doan, YQ 

Nguyen 

3   

IOP Conference 

Series: Materials 

Science and 

Engineering 

1109 

 012036 2021 

51.  

Performance of a solar chimney 

configuration to achieve equal flow 

rate for ventilation of three-story 

building 

TV Nguyen, 

Y Quoc 

Nguyen 

2   

IOP Conference 

Series: Materials 

Science and 

Engineering 

1109 

 012001 2021 
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Tên tạp chí hay kỷ yếu 

khoa học, ISSN hay 

ISBN 
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bố 

52.  
Prediction of flow field in a solar 

chimney using ANFIS technique 

Minh-Thu T 

Huynh, Tri 

Q Truong, 

Thinh N 

Doan, Trieu 

N Huynh, 

Tung V 

Nguyen, 

Viet T 

Nguyen, YQ 

Nguyen 

7   

IOP Conference 

Series: Materials 

Science and 

Engineering 

1109 

 012067 2021 

53.  

Studying Wind Flow-Field Around 

a Triangular Building by CFD and 

Wind Tunnel 

Do N Ngo, 

YQ Nguyen, 

Anh T Tran, 

Hien T Le 

4   ICSCEA 2019  
997-

1006 
2020 

54.  
Numerical simulation of ripple 

formation 

Y Cui, YQ 

Nguyen, 

John C 

Wells 

3   
River Flow 

2010 
 871-878 2010 

55.  

Numerical modelling of bedform 

development: bed-form initiation in 

hydrodynamically smooth flows 

over an erodible bed 

YQ Nguyen, 

JC Wells 
2 x  

立命館大学理

工学研究所紀

要 

 77-87 2007 

56.  

Mức tiện nghi nhiệt trong các phòng 

học thông gió tự nhiên ở Trường Đại 

học Bách khoa – Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Quốc Ý 
1 x 

Tạp chí KHCN ĐHĐN, 

Số 5(126).2018, Quyển 

1 

  130-134 2018 
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57.  

Turbulent energy cascade and mixing 

induced by the axis-offset collision of 

two vortex rings  

(In press) (đã được chấp nhận, đang 

chờ online) 

Van Luc 

Nguyen 
1 x  Fluid Dynamics   

2

022 

 

58.  

Numerical investigation of vortex wake 

patterns of laminar flow around two 

side-by-side cylinders  

(In press) (đã được chấp nhận, đang 

chờ online) 

Van Luc 

Nguyen and 

Duy Khanh 

Ho 

2 x  
Archive of 

Mechanical 

Engineering 
  

2

022 

 

59.  
Oblique collision and reconnection of a 

vortex ring with a vortex tube 

Van Luc 

Nguyen, 

Hoang Long 

Duong and 

Nam Tuan 

Phuong Le 

3 x  
Physics of 

Fluids 
  2021 

60.  
Characteristics of the flow around four 

cylinders of various shapes 

Van Luc 

Nguyen, 

Trung 

Nguyen-Thoi 

and Viet 

Dung Duong 

3 x  
Ocean 

Engineering 
  2021 

61.  

Turbulent energy cascade associated 

with viscous reconnection of two 

vortex rings 

Van Luc 

Nguyen, 

Toai Tuyn 

Phan, Viet 

Dung Duong 

and Nam 

4 x  
Physics of 

Fluids 
  2021 



 

 

 

TT Tên bài báo/ báo cáo khoa học Tên tác giả 

Số 
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ISBN 
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công 

bố 

Tuan Phuong 

Le 

62.  
Turbulence cascade model for viscous 

vortex ring-tube reconnection 

Viet Dung 

Duong, Duc 

Nguyen, and 

Van Luc 

Nguyen 

3   
Physics of 

Fluids 
  2021 

63.  
Vortex ring-tube reconnection in a 

viscous fluid 

Van Luc 

Nguyen and 

Viet Dung 

Duong 

2 x  
Physics of 

Fluids 
  2021 

64.  

Deformation of a vortex ring caused by 

its impingement on a sphere 
Van Luc 

Nguyen, 

Kotaro 

Takamure 

and Tomomi 

Uchiyama 

3 x  
Physics of 

Fluids 
  2019 

65.  

Numerical Simulation of Annular 

Bubble Plume by Vortex in Cell 

Method 

Van Luc 

Nguyen, 

Tomohiro 

Degawa and 

Tomomi 

Uchiyama 

3 x  
Int. J. Numerical 

Methods for Heat 

& Fluid Flow 
  2019 

66.  

Numerical simulation of the 

interaction between a vortex ring and a 

bubble 

plume 

Van Luc 

Nguyen, 

Tomohiro 

Degawa and 

Tomomi 

Uchiyama 

3 x  
Int. J. Numerical 

Methods for Heat 

& Fluid Flow 
  2019 
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67.  

Numerical simulation of bubbly flow 

around a cylinder by semi-Lagrangian–

Lagrangian method 

Van Luc 

Nguyen, 

Tomohiro 

Degawa, 

Tomomi 

Uchiyama 

and Kotaro 

Takamure 

4 x  
Int. J. Numerical 

Methods for Heat 

& Fluid Flow 
  2019 

68.  

Numerical simulation of flow around 

two tandem cylinders by vortex in cell 

method combined with immersed 

boundary method 

Van Luc 

Nguyen, 

Lavi Rizki 

Zuhal and 

Tomomi 

Uchiyama 

3 x  
Advances and 

Applications in 

Fluid Mechanics 
  2016 

69.  

Particle Filter Design in a case of 

System Assumption implemented on 

Matlab and XILINX VIRTEX-II-Pro 

based FPGA Hardware. 

Thuong Le 

Tien, Oanh 

Tran Hoang 

Thi, Nga Ly 

Tu 

3   

The 3rd Solid 

State Systems 

Symposium 

VLSIs & 

Semiconductor 

Related 

Technologies 4S-

2014 

  2014 

70.  

Performance of Sampling/Resampling-

based Particle Filters Applied to Non-

Linear Problems 

Nga Ly Tu, 

Thuong Le 

Tien, Oanh 

Tran Hoang 

Thi, Tu 

Huynh Kha, 

Linh Mai 

5   

REV Journal on 

Electronics and 

Communications, 

Vol. 4 

  2014 



 

 

 

2.4. Hợp tác quốc tế 

− Nhà trường ưu tiên tuyển dụng giảng viên có trình độ ngoại ngữ tốt (tiếng Anh), 

tốt nghiệp đại học loại khá trở lên nhất là các giảng viên tốt nghiệp từ nước ngoài, ưu 

tiên các trường có hợp tác quốc tế với Trường. Trong vòng 3 năm, tất cả giảng viên trình 

độ đại học sẽ được cử đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ… 

− Cán bộ chủ chốt của Khoa đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm và tìm các cơ hội 

hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước, tham quan một số mô hình 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của các nước tiên tiến. 

− Nhà trường đã tích cực, chủ động tìm kiếm, thiết lập các quan hệ quốc tế, triển 

khai các hoạt động hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và 

công nghệ trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và công nghệ của nhà trường. Bước đầu các hoạt động hợp tác quốc tế được thực 

hiện theo đúng Nghị định số 165/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc 

tế trong lĩnh vực giáo dục. 

 Tóm tắt một số nội dung hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu 

khoa học đã được triển khai trong thời gian qua: 

− Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Kaplan (Hoa kỳ) và 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; 

− Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Saxion (Hà Lan) và 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;  

− Ký kết văn bản thỏa thuận về hợp tác nghiên cứu khoa học ứng dụng trong công 

nghệ Robot với Công ty J&J Vina (Rovina Consosioum, Hàn Quốc); 

− Ký kết văn bản ghi nhớ về việc Công ty J&J Vina (Rovina Consosioum, Hàn 

Quốc) triển khai chuyển giao một số kỹ thuật ứng dụng công nghệ Robot cho sinh viên 

ngành công nghệ thông tin của Trường; 

− Ký kết văn bản ghi nhớ với trường Đại học Hung Kuang (Đài Loan) về triển 

khai chương trình du học trại hè của sinh viên Nhà trường tại trường Đại học Hung 

Kuang; 

− Hợp tác với trường SLSU (Philipine) trong lĩnh vực tư vấn du học sau đại học 

trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 



 

 

 

− Ký kết văn bản ghi nhớ về việc tiến hành hoạt động trao đổi về phương pháp 

giảng dạy, quản lý sinh viên và nghiên cứu khoa học với Học viện Kỹ thuật Vô Tích 

(Trung Quốc); 

− Trên cơ sở được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng của Tỉnh Bình Dương, 

Trường đã mời các chuyên gia về giáo dục đào tạo đại học của Canada làm việc trực 

tiếp với đội ngũ giảng viên của Trường về nội dung tập huấn kỹ năng và phương pháp 

giảng dạy theo phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp điều kiện và môi trường đào 

tạo của Việt Nam; 

− Tiến hành tọa đàm trao đổi trực tiếp với đại diện 35 trường đại học Đài Loan về 

những nội dung khoa học liên quan tới chuyên ngành đào tạo, cấu trúc chương trình đào 

tạo, kinh nghiệm kết hợp có hiệu quả giữa giảng dạy lý thuyết với thực tiễn; chương 

trình giao lưu giảng viên và sinh viên giữa các trường, cũng như những định hướng chủ 

yếu về lĩnh vực nghiên cứu khoa học có thể triển khai hợp tác; 

− Tham dự hội thảo với trường cao đẳng cộng đồng Coastline (Hoa Kỳ) và trường 

Dimension (Singapore), nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục giữa các trường có liên 

quan; 

− Tham dự hội thảo với tổ chức Giáo dục Quốc tế Canada (CBIE) nhằm tìm hiểu 

về nền giáo dục của Canada và tìm kiếm những cơ hội hợp tác thích hợp với các trường 

Cao đẳng, Đại học của Canada; 

− Nhà trường hiện đang xúc tiến thỏa thuận với tổ chức Fulbright về việc triển 

khai hình thức hỗ trợ tình nguyện viên giảng dạy Tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên và giảng viên của Trường;  

− Các chương trình hợp tác quốc tế đều được thông báo đến tất cả các bộ phận 

liên quan, thường xuyên thông tin các kết quả làm việc lên trang website của trường 

www.ktkt.edu.vn. 

2.5. Hợp tác doanh nghiệp 

Nhà trường đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp để sinh viên thực hành/ thực tập 

về Công nghệ kỹ thuật ô tô (Các thỏa thuận hợp tác trong phụ lục đính kèm). 

Hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường với một 

số cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đã và 

đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch, bước đầu đạt được kết quả tốt. 

http://www.ktkt.edu.vn/


 

 

 

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐÀO TẠO  

3.1. Thời gian mở ngành đào tạo 

Thời gian mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật ô tô được chuẩn bị và triển khai 

từ năm 2020 đến nay. 

3.2. Thời gian tổ chức triển khai chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô được triển 

khai từ học kỳ I năm học 2022-2023. 

3.3. Mục tiêu đào tạo 

3.3.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học sẽ trang bị 

cho sinh viên tốt nghiệp những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện, có khả 

năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng 

kỹ thuật để đảm đương công việc của cử nhân công nghệ kỹ thuật ô tô. 

Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có ý thức phục 

vụ nhân dân, có trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

có khả năng tham gia hữu ích vào xã hội, thành công trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật 

ô tô và phát triển các giá trị cá nhân để góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp 

ô tô.. 

3.3.2. Mục tiêu cụ thể (POs) 

3.3.2.1.  Về kiến thức:  

− PO1: Có nền tảng kiến thức cơ bản về Toán học, Khoa học tự nhiên, Khoa học 

xã hội, … phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp, giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

− PO2:  Hiểu và vận dụng được kiến thức các học phần kỹ thuật cơ sở ngành để 

tiếp thu kiến thức chuyên ngành; vận dụng được kiến thức chuyên ngành để phân tích 

và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ ô tô; vận dụng được kiến 

thức về tổ chức và quản lý trong việc điều hành sản xuất của doanh nghiệp sản xuất, lắp 

ráp, chế tạo, sửa chữa và khai thác ô tô.   



 

 

 

3.3.2.2. Về kỹ năng:   

− PO3: Có kỹ năng phân tích, xác định các yêu cầu tính toán phù hợp, thiết kế 

được quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp các sản phẩm trong lĩnh vực chuyên ngành; 

− PO4: Có kỹ năng thiết lập, vận hành quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng 

và sửa chữa các loại ô tô thông dụng; 

− PO5: Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực: vận hành, khai 

thác, chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các loại ôtô và các thiết bị động lực; 

− PO6: Nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; 

− PO7: Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo 

cáo, bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành ô tô, 

có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống thường xảy ra trong lĩnh 

vực ô tô;  

− PO8: Có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên 

quan đến công việc của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; 

− PO9: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả, kỹ năng phản biện và sáng 

tạo trong nghề nghiệp, góp phần vào thành công trong nghề nghiệp. 

3.3.2.3 Về thái độ- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

− PO10: Hiểu biết về bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội; có ý thức trách nhiệm 

công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong 

công nghiệp; 

− PO11: Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo, có 

khả năng học tập suốt đời và tinh thần khởi nghiệp. 

3.4. Kế hoạch và số lượng tuyển sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy 

định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Số lượng tuyển sinh dự kiến: 

 

 

 



 

 

 

Bảng 15. Số lượng tuyển sinh dự kiến 

Năm 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Chỉ tiêu dự kiến 220 300 350 400 400 

3.5. Quy mô đào tạo của ngành trong thời gian từ 05 đến 10 năm tới 

Bảng 16. Quy mô đào tạo của ngành 

Năm 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Quy mô 
220 300 350 400 400 

 

IV. GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

4.1. Chương trình đào tạo 

4.1.1. Xây dựng Chương trình đào tạo 

Căn cứ vào những quy định hiện hành, cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 

sẽ được đào tạo chính quy tập trung 3,5 năm (9 học kỳ). Cấu trúc chương trình đào tạo 

gồm: 135 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục QP – AN). 

Bảng 17. Cấu trúc Chương trình đào tạo 

Khối kiến thức Tổng số Bắt buộc Tự chọn 

1. Kiến thức Đại cương  

Chưa tính khối kiến thức Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể 

chất. 

61 58 3 

1.1. Các học phần chính trị, pháp luật 13 13  

1.2. Môi trường, con người  2 2  

1.3. Tư duy, đặc điểm của trường  17 17  

1.4. Công cụ, ngoại ngữ 23 23  

1.5 Định hướng và đạo đức nghề 

nghiệp 

3 3  



 

 

 

1.6 Kỹ năng mềm 3 3 3 

2. Kiến thức chuyên nghiệp 63 51 12 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 27 21 6 

2.2. Kiến thức chuyên ngành 36 30 6 

2.5. Thực tập cuối khóa và Tốt 

nghiệp 
11 11  

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 135 120 (89%) 15 (11%) 

 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ Đại học được xây 

dựng căn cứ theo: 

− Luật Giáo dục đại học số 43/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 14 

tháng 06 năm 2019; 

− Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình 

chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; 

− Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

− Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học; 

− Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 

tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

− Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

− Quyết định số 126/QĐ-ĐHKTKT ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Bình Dương. 



 

 

 

Trong quá trình xây dựng, Chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình 

đào tạo có uy tín về Công nghệ kỹ thuật ô tô trong nước và Quốc tế như: 

1. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Văn Lang 

2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Công nghệ 

TP. HCM  

3. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP. HCM 

4. Bachelor of Engineering- RMIT University 

5. Automotive Engineering Technology – Indiana State University 

6. Virginia Tech - Automotive Engineering Major 

4.1.2. Thẩm định Chương trình đào tạo 

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 17/03/2022 giữa Trường Đại học Văn 

Lang (VLU) và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) về tăng cường 

hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã kế thừa và ứng dụng Chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Văn Lang vào chương trình giảng dạy của 

Nhà trường. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học 

Văn Lang đã được thẩm định và ban hành. 

4.1.3.  Đối tượng, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh 

❖ Đối tượng tuyển sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy 

định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

❖ Phương thức và Điều kiện tuyển sinh 

Thí sinh có thể lựa chọn 01 trong 04 phương thức tuyển sinh được nêu trong 

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 số 07/TB-ĐHKTKT ngày 

02/04/2022 của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương (link tham khảo 

https://tuyensinh.ktkt.edu.vn/c8i3275/ban-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-

quy-nam-2022).  

❖ Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu 

Bảng 18. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu 

Năm 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

https://tuyensinh.ktkt.edu.vn/c8i3275/ban-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022
https://tuyensinh.ktkt.edu.vn/c8i3275/ban-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022


 

 

 

Chỉ tiêu dự kiến 
220 300 350 400 400 

4.1.4.  Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

 Về kiến thức:  

ELO 1.  Vận dụng kiến thức chính trị, pháp luật, môi trường, an ninh quốc phòng, 

khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào trong kỹ thuật. 

ELO 2.  Ứng dụng kiến thức cơ sở ngành trong giải quyết các vấn đề về lĩnh vực 

Công nghệ kỹ thuật ô tô, tiếp tục học tập phát triển kiến thức chuyên ngành. 

ELO 3.  Ứng dụng kiến thức chuyên ngành trong giải quyết các vấn đề về lĩnh vực 

Công nghệ kỹ thuật ô tô, có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.  

ELO 4. Thiết kế, tính toán, thử nghiệm và chẩn đoán các hệ thống trên ô tô hay 

quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô. 

  Về kỹ năng:  

ELO 5. Phân tích, giải thích và lập luận nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô. 

ELO 6. Vận dụng kiến thức chuyên mô và khả năng thực nghiệm để khám phá tri 

thức, đề xuất giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong 

lĩnh vực ô tô. 

ELO 7. Phối hợp tốt với nhóm cả trong vai trò là một nhà lãnh đạo hay một thành 

viên trong nhóm để giải quyết nhiều nhiệm vụ, vấn đề khác nhau. 

ELO 8. Sử dụng thành thạo kỹ năng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng mềm 

trong công việc chuyên môn của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. 

 Về thái độ- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

ELO 9. Ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm 

trong công việc, bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững cho địa phương và toàn 

cầu.  

ELO 10. Thể hiện ý thức rèn luyện sức khỏe, tự định hướng, khả năng lập kế hoạch, 

điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong các 

trung tâm đào tạo, huấn luyện tại các công ty, doanh nghiệp kinh doanh ô tô - máy động 

lực và trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề. 



 

 

 

ELO 11. Thể hiện ý thức trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có 

năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

ELO 12. Ý thức tự học tập, khả năng thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau, tích lũy kiến thức kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

4.1.5.  Kế hoạch đào tạo dự kiến 

Bảng 19. Kế hoạch đào tạo dự kiến 

Học kỳ 1 (15 TC tích lũy) 

STT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Số tiết   

LT TH ĐA TT 

Bắt 

buộc/ 

Tự 

chọn 

Mã HP 

học trước 

1 
71POLP10013 

Triết học Mác – 

Lênin 
3 45 0 

  BB  

2 71ENG110013 Anh văn 1  3 30 15   BB  

3 71MATL10013 Đại số 3 30 15   BB  

4 

71ABTE40013 

Nhập môn Công 

nghệ Kỹ thuật ô 

tô 

3 30 15 

  BB  

5 
71LAWG10012 

Pháp luật đại 

cương 
2 30 0 

  BB  

6 71SSK120011 Kỹ năng mềm 1 15 0   BB  

Học kỳ 2 (13 TC tích lũy) 

1 
71CHEM10042 

Hóa học đại 

cương 

2 

23 7 
  TC  

2 
71PHIL20012 

Tư duy phản 

biện  
23 7 

  TC  



 

 

 

3 
71POLE10022 

Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
2 30 0 

  BB  

4 
71ENG210023 

Anh Văn 2 

(IELTS) 
3 30 15 

  BB  

5 71MATC10032 

71MATC10052 
Giải tích 1, 2 4 45 15 

  BB  

6 
71ABTE30022 

Ô tô và Môi 

trường  
2 23 7 

  BB  

Học kỳ 3 (15 TC tích lũy) 

1 
71POLS10032 

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
2 30 0 

  BB  

2 71MANA20013 Quản trị học 3 25 5   BB  

3 
71ENG310033 

Anh văn 3 

(IELTS) 
3 30 15 

  BB  

4 71INFB10012 Tin học cơ bản 2 7 23   BB  

5 
71ABTE30033 

Hình họa vẽ kỹ 

thuật 
3 30 15 

  BB  

6 
71ECON20052 

Kinh tế học đại 

cương 

2 

23 7 
  TC  

7  Dữ liệu thông 

tin  
23 7 

  TC  

Học kỳ 4 (15 TC tích lũy) 

1 
71ENG410043 

Anh văn 4 

(IELTS) 
3 30 15 

  BB  

2 
71MATP10013 

Xác suất thống 

kê 
3 45 0 

  BB  



 

 

 

3 
71POLC10052 

Lịch sử Đảng 

CSVN 
2 30 0 

  BB  

4 71ABTE30043 Cơ lý thuyết 3 30 15   BB  

5 
71ABTE30053 

Kỹ thuật điện - 

điện tử 
3 30 15 

  BB  

6 71SSK220021 Kỹ năng mềm 1 15 0   BB  

Học kỳ 5 (14 TC tích lũy) 

1 
71ENG510053 

Anh văn 5 

(IELTS) 
3 30 15 

  BB  

2 71ABTE40083 Lý thuyết Ô tô 3 30 15   BB  

3 71ABTE30093 Nhiệt kỹ thuật 3 30 15   BB  

4 71ABTE30063 Sức bền vật liệu 3 30 15   BB  

5 
71ABTE30072 

Nguyên lý chi 

tiết máy 
2 23 7 

  BB  

Học kỳ 6 (8 TC tích lũy) 

1 71ABTE40132 Thực tập cơ khí  2       BB  

2 
71POLH10042 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2 30 0 

  BB  

3 
71ABTE30102 

AutoCAD căn 

bản 

2 

15 15 
  TC  

4 
71ABTE30112 

Dung sai kỹ 

thuật đo 
23 7 

  TC  

5 
71ABTE30122 

Đo lường và 

điều khiển 
2 23 7 

  BB  

Học kỳ 7 (15 TC tích lũy) 



 

 

 

1 
71ENG610063 

Anh văn 6 

(IELTS) 
3 30 15 

  BB  

2 
71ABTE30163 

Máy thủy lực và 

khí nén 
3 30 15 

  BB  

3 71ABTE30143 Vật liệu kỹ thuật 

3 

30 15   TC  

4 71ABTE30153 Mô phỏng ô tô 30 15   TC  

5 
71ABTE40183 

Hệ thống khung 

gầm ô tô 
3 30 15 

  BB  

6 
71ABTE40173 

Kết cấu động cơ 

đốt trong 
3 30 15 

  BB  

Học kỳ 8 (15 TC tích lũy) 

1 
71ENG710073 

Anh văn 7 

(IELTS) 
3 30 15 

  BB  

2 
71ABTE40222 

Thực hành 

khung gầm ô tô 
2    60 

  BB  

3 

71ABTE40202 

Nguyên lý làm 

việc của động 

cơ đốt trong  

2 23 7 

  BB  

4 
71ABTE40193 

Hệ thống điện – 

điện tử ô tô 
3 30 15 

  BB  

5 

71ABTE40233 

Công nghệ sửa 

chữa và bảo 

dưỡng ô tô 

3 30 15 

  BB  

6 
71ABTE40212 

Thực hành động 

cơ ô tô 
2    60 

  BB  

Học kỳ 9 (13 TC tích lũy) 



 

 

 

1 
71ABTE40262 

Thực hành điện 

- tự động ô tô 
2    60 

  BB  

2 

71ABTE40283 

Công nghệ chẩn 

đoán và kiểm 

định ô tô 

3 30 15 

  BB  

3 

71ABTE40253 

Hệ thống điều 

khiển tự động 

trên ô tô 

3 30 15 

  BB  

4 

71ABTE40293 

Kỹ thuật lạnh và 

điều hòa không 

khí ô tô 

3 30 15 

  BB  

5 
71ABTE40242 

An toàn công 

nghiệp 

2 

23 7 
  TC  

6 

71ABTE40272 

Hệ thống an 

toàn và ổn định 

ô tô 

23 7 

  TC  

7 71SSK320031 Kỹ năng mềm 1 15 0   BB  

Học kỳ 10 (11 TC tích lũy) 

1 
 Thực tập tốt 

nghiệp  

4    180 BB  

2  Đồ án tốt nghiệp  7   210  BB  

 
 Giáo dục thể 

chất * 
4   

  
BB 

Học phần 

không 

tích lũy 

và do 

Phòng 

đào tạo 

sắp xếp 

 

 

Giáo dục quốc 

phòng *  
11   

  

BB 

 



 

 

 

(*): Là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên 

có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của 

Trường hoặc học tích lũy. 

4.2. Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án 

mở ngành đào tạo 

Ngày 07/04/2022, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã ra Quyết 

định số 43/QĐ-ĐHKTKT kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo. 

Ngày 23/04/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã họp đánh giá và góp ý kiến 

thông qua đề án mở ngành. Kết quả 19/19 phiếu đồng ý đề án ngành Công nghệ kỹ thuật 

ô tô đạt yêu cầu để mở ngành đào tạo. 

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 17/03/2022 giữa Trường Đại học Văn 

Lang (VLU) và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) về tăng cường 

hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã kế thừa và ứng dụng Chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Văn Lang vào chương trình giảng dạy của 

Nhà trường. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học 

Văn Lang đã được thẩm định và ban hành. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện 

đề án, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Nhà trưởng đã chỉnh sửa bổ sung, 

điều chỉnh nội dung các học phần liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô để đáp 

ứng chuẩn năng lực cơ bản trong chương trình đào tạo. Nhà trường thực hiện nghiêm 

túc cấu trúc và thời lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

4.3.  Kế hoạch mua sắm trang thiết bị của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô năm thứ 

3 của ngành 

Bảng 20. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, giáo trình của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 

Năm 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 

Số lượng 

sách, 

GT, tài 

liệu 

tham 

khảo  

Sách, Giáo 

trình 
275 150 170 190 

Sách, Giáo 

trình điện 

tử 

 

218 250 260 270 



 

 

 

Tạp chí 

chuyên 

ngành 

5 8 10 12 

Trang 

thiết bị 

Phòng thực 

hành cơ khí 
1    

Phòng thực 

hành điện –

điện tử ô tô 

 1   

Phòng thực 

hành ô tô 
  1  

4.4.  Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng điều kiện mở ngành đào 

tạo 

Nhằm tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ, khoa Kỹ thuật – công 

nghệ đã khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên học nâng cao trình độ. Cụ thể, các 

giảng viên cơ hữu của ngành đều là nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, nghiên cứu 

tập trung vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô. Trong năm 2022, Khoa tiếp tục đẩy mạnh 

công tác khuyến khích các giảng viên trình độ thạc sĩ học nghiên cứu sinh để tăng cường 

lực lượng tiến sĩ trong Khoa, đồng thời đáp ứng được quy mô, chất lượng giảng dạy của 

ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. 

Ngoài ra, Khoa cũng ưu tiên tuyển dụng giảng viên đúng chuyên ngành. Trong 

thời gian tới, Khoa tiếp tục tuyển dụng thêm thạc sĩ, tiến sĩ đúng ngành, có nghiên cứu 

sâu về công nghệ kỹ thuật ô tô để nâng cao chất lượng đào tạo Công nghệ kỹ thuật ô tô 

tại khoa Kỹ thuật – công nghệ Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương. 

 

Bảng 21. Kế hoạch dự kiến phát triển đội ngũ giảng viên: 

Năm 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 

Số 

lượng 

GV  

Thạc sĩ 15 15 17 19 

Tiến sĩ 6 7 8 8 

TỔNG 21 22 25 27 



 

 

 

4.5. Kế hoạch đánh giá và kiểm định cương trình đào tạo 

Sau khi sinh viên tốt nhiệp khóa đầu tiên, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô sẽ thực 

hiện đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo. 

V. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ RỦI RO 

Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT đã thống nhất quy định chung về điều kiện, 

trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động ngành đào tạo của các trình 

độ của giáo dục đại học quy định: Cơ sở đào tạo phải xây dựng, đề xuất, phê duyệt 

chủ trương mở ngành đào tạo do Hội đồng trường phê duyệt và chịu trách nhiệm về 

định hướng phát triển mở ngành mới, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

định hướng phát triển của cơ sở đào tạo; đồng thời bảo đảm phù hợp với nhu cầu 

nguồn nhân lực. Ngoài ra, phải bảo đảm nguồn lực để triển khai đề án mở ngành đào 

tạo đạt hiệu quả; thẩm định về dự báo rủi ro, các giải pháp ngăn ngừa đề phòng rủi 

ro và cách thức giải quyết trong trường hợp xảy ra rủi ro khi mở ngành đào tạo. 

Rủi ro là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng xảy ra biến cố bất thường với hậu 

quả thiệt hại hoặc mang lại kết quả không như dự tính.  Theo Viện kiểm toán nội bộ 

của Mỹ: “Rủi ro là tính bất thường (tính không chắc chắn) của một sự kiện xuất hiện 

mà nó có thể gây ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu”. 

5.1. Rủi ro của đề án mở ngành bao gồm: 

− Rủi ro về việc tuyển sinh không đủ số lượng; 

− Rủi ro do bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp phải học online; 

− Rủi ro do việc tuyển sinh không gắn với gắn với nhu cầu nhân lực của địa 

phương và vùng; 

− Rủi ro do chương trình đào tạo cũng như điều kiện bảo đảm chất lượng đào 

tạo của ngành/trường; 

− Rủi ro do đối thủ cạnh tranh không lành mạnh 

− Rủi ro do các thay đổi về chính sách pháp luật có liên quan đến ngành Logistics 

và quản lý chuỗi cung ứng... 

− Rủi ro xảy ra do hậu quả từ hoạt động của con người trong điều hành hoạt động 

của Nhà trường và Khoa. 

5.2. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với của đề án mở ngành bao gồm: 

− Xây dựng và thẩm định đề án thật kỹ theo các quy định của pháp luật; 



 

 

 

− Chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất, cả trong trường hợp đào tạo online do ảnh hưởng 

của dịch bệnh; 

− Khảo sát kỹ nhu cầu nhân lực của vùng và địa phương; 

− Tăng cường việc định hướng nghề nghiệp đối với học sinh 

− Chuẩn bị thích ứng nhanh và hiệu quả nhất với các thay đổi về chính sách pháp 

luật có liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật ô tô... 

− Chuẩn bị và đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng cao để điều hành hoạt động 

của Nhà trường và Khoa. 

5.3. Các biện pháp xử lý rủi ro đối với của đề án mở ngành bao gồm: 

− Chấp nhận rủi ro – tự gánh chịu: Trường Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Bình Dương 

thuộc Tập đoàn giáo dục Văn Lang nhận thức được các rủi ro có thể gặp phải đã lập ra 

quỹ riêng để tự mình hạn chế, khắc phục hậu quả rủi ro như: tiết kiệm, lập quỹ chung 

dự phòng, cứu trợ. Các hình thức này còn được gọi là tự bảo hiểm. Tự bảo hiểm tương 

tự hình thức dự trữ thuần túy. Song, một đơn vị không thể mang hết vốn để lập quỹ dự 

phòng, một cá nhân không thể mang hết thu nhập của mình để tiết kiệm. 

− Chuyển giao rủi ro – các loại hình bảo hiểm, là một cơ chế mà nhờ nó mà Trường 

Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Bình Dương có thể thực hiện việc chuyển những rủi ro tiềm 

tàng của mình cho một tổ chức hoặc một cá nhân khác. Trường Đại học Kinh tế -Kỹ 

thuật Bình Dương có thể áp dụng 2 hình thức chuyển giao rủi ro sau: 

1. Chuyển giao rủi ro không bằng bảo hiểm, là hình thức mà một tổ chức hoặc một cá 

nhân có thể chuyển giao rủi ro của mình cho một tổ chức hoặc cá nhân khác không 

phải là một tổ chức bảo hiểm. 

2. Chuyển giao rủi ro bằng bảo hiểm, là hình thức mà một tổ chức hoặc một cá nhân 

bằng việc đóng góp một khoản tiền nhất định để chuyển giao rủi ro tiềm tàng của 

mình cho tổ chức khác – Tổ chức bảo hiểm. Nhận trách nhiệm trước những rủi ro 

được chuyển giao, tổ chức bảo hiểm thực hiện việc bù đắp thiệt hại hoặc trả một 

khoản tiền nhất định nếu xảy ra rủi ro như đã thỏa thuận. 

VI.ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương vừa đạt Kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại 

học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) công nhận theo Quyết định số 156/QĐ-

KĐCLGD ngày 29/04/2022. 



 

 

 

Nhà trường cam kết không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở 

ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo các ngành đang đào tạo và các quy 

định liên quan đến giáo dục đại học từ thành lập trường đến nay. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ 

giảng viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, giáo trình, đáp ứng 

tốt nhất cho việc dạy và học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ngành học 

này. 

Tất cả các nội dung của đề án đăng ký mở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ 

đại học đã được đăng lên website của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 

tại địa chỉ: https://ktkt.edu.vn/. 

Ngoài ra, Nhà trường cam kết và khẳng định trên website luôn cập nhật thường 

xuyên các thông tin như: công khai cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định 

chất lượng giáo dục; công khai danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh 

giảng, sinh viên trúng tuyển, tốt nghiệp và được cấp bằng hàng năm theo các khóa học, 

ngành học; công khai tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 01 (một) năm tốt nghiệp; công 

khai mức thu học phí; công khai chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của tất cả các 

ngành tại Trường. 

Với điều kiện cơ sở vật chất như trên, cùng đội ngũ cán bộ ưu tú, Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương hoàn toàn có thể triển khai thành công đề án mở ngành 

công nghệ kỹ thuật ô tô (Mã ngành 7510205), trình độ đại học để Trường triển khai công 

tác tuyển sinh và đào tạo từ năm 2022 - 2023. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 Đã ký 

 

 TS. Nguyễn Thị Thu Hà  

https://ktkt.edu.vn/

