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BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN 

1. Địa chỉ:  

Phòng 705 Nhà A6 Khu Cầu Giấy Phường Láng Thượng Quận Đống đa Hà nội. 

Điện thoại :04 7665125                                Emai: bmktd@uct.edu.vn 

2. Quá trình hình thành và phát triển : 

 Khoảng giữa năm 1967 tại khu sơ tán Mai Sưu - Hà Bắc, Bộ môn Điện được 
thành lập (trên cơ sở tách ra từ bộ môn Lý - Điện). Ban đầu có 6 thầy cô do KS  
Nguyễn Quang Thịnh làm trưởng Bộ môn.Nhiệm vụ lúc này là giảng dạy kỹ thuật điện 
cho các chuyên ngành không điện và chuẩn bị chương trình đào tạo các chuyên ngành 
điện-điện tử mới . Những năm 1968, 1969 trước khi trở về Hà Nội nhân sự Bộ môn 
được tăng cường lên tới 20 người với 3 Tiến sỹ, 16 kỹ sư và 1 thí nghiệm viên.  

Năm 1970 do sự phát triển của trường, nên Bộ môn Điện đã được tách thành 3 
Bộ môn: Thông tin - Tín hiệu (KS Nguyễn Quang Thịnh làm trưởng BM), Điện khí 
hoá giao thông thành phố (Kỹ sư Trần Lê Trọng - trưởng BM) và Bộ môn Kỹ thuật 
điện (do KS Nguyễn Xuân Dần làm trưởng BM). 

 

 

 

Giảng viên trẻ 1972  , 

hàng đầu các thày Nguyễn Văn 

Long,Nguyễn Cao Biền ,hàng 2 các thày 

Trương Tấn Hải ,Phạm Mạnh Cường,Võ 

Quang Liên và Lê Mạnh Việt . 

Giảng viên trẻ 1973 , hàng đứng từ trái sang: thày 

Nguyễn Cảnh Cam, Trương Tấn Hải, Nguyễn Cao 

Biền, Nguyễn Văn Long, Phạm Mạnh Cường, Kiều 

Duy Sức và Lê Mạnh Việt. Hàng ngồi: Vũ Ngọc Suốt 

và Võ Quang Liên 
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Bộ môn kỹ thuật điện ban đầu gồm 6 thầy cô  với 1 tiến sỹ, 4 kỹ sư và 1 thí 
nghiệm viên và năm 1971  được tăng cường thêm 5 kỹ sư mới tốt  nghiệp  Đại học Bách 
khoa  ra trường (1971).Từ năm 1972  đến 1976 TS Đàm Quốc Trụ làm trưởng BM và 
vài năm sau BM được bổ xung 3 giảng viên từ các đơn vị khác trong khoa Cơ khí có 
chuyên môn điện-điện tử. Trong thời kỳ này, bộ môn Kỹ thuật điện đã cùng với bộ môn 
Điện khí hoá Giao thông thành phố đào tạo được 2 khoá sinh viên chuyên ngành: “Điện 
Giao thông thành phố” (Khoá 8 và khoá 10, tổng số khoảng 60 sinh viên). 

Từ năm 1977 đến năm 1978 TS Bạch Vọng Hà làm trưởng Bộ môn Kỹ thuật 
điện với việc bổ  xung thêm 3 giảng viên từ Bộ môn Điện khí hóa Giao thông Thành 
phố ,sau khi Bộ môn   này giải thể .  

Từ năm 1978 đến 1981, kỹ sư Nguyễn Xuân Dần làm trưởng Bộ môn.  

Từ năm 1980 đến năm 1982 TS Bạch Vọng Hà làm trưởng Bộ môn . 

Từ năm 1982 đến 1988, kỹ sư Nguyễn Xuân Dần làm trưởng Bộ môn. 

Trong thời gian này  4 giảng viên được cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn ở nước ngoài .  

Từ năm 1988 đến 1991, kỹ sư Nguyễn Văn Khang làm trưởng Bộ môn.   

Giữa năm 1991, bộ môn Kỹ thuật điện sáp nhập với Bộ môn Đo lường-Tự động 

hoá thành Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động hoá - Đo lường, số giáo viên lúc này là 14 

người gồm: 2 PGS, 5 tiến sỹ, 5 kỹ sư và 2 thí nghiệm viên, PGS.TS Lê Tòng được cử 

làm quyền trưởng Bộ môn.  

Từ cuối năm 1991 đến 1997, TS Lê Mạnh Việt làm trưởng Bộ môn (Kỹ thuật 
điện - Tự động hoá - Đo lường). Trong thời gian này, Bộ môn đã đào tạo được một 
khoá sinh viên chuyên ngành “Trang bị điện” K30 theo hệ mở rộng với khoảng 40 sinh 
viên(1993) và cũng bắt đầu đào tạo sinh viên ngành Điều khiển học từ khóa 35(1996).  

Giữa năm 1997 TS Lê Hùng Lân làm trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động 
hoá - Đo lường .  

Đầu năm 1998 Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động - Đo lường tách thành Bộ môn 

điều khiển học GTVT (do TS Lê Hùng Lân làm trưởng Bộ môn) và Bộ môn Kỹ thuật 

điện do TS Vũ Quốc Trường làm trưởng Bộ môn (1998 - 1999). 

 Từ năm 1999 đến năm 2004 TS Lê Mạnh Việt làm trưởng Bộ môn . Cũng từ đó, 

Bộ môn bắt đầu xây dựng chuyên ngành đào tạo mới là “Trang bị điện - điện tử trong 

CN và GTVT”(1999). Lúc này Bộ môn Kỹ thuật điện lúc đông nhất gồm 9 thầy cô, 

với 1 GS,1 PGS ,4 tiến sỹ, 5 kỹ sư và 2 thí nghiệm viên.  

Từ năm 1999 đến năm 2004, bộ môn Kỹ thuật điện đã đào tạo một khoá  sinh 
viên“Trang bị điện K40”.  

Từ năm 2004, do yêu cầu phát triển, Bộ môn Kỹ thuật điện được tách thành Bộ 

môn Kỹ thuật điện (Giảng viên chính kỹ sư Phạm Mạnh Cường làm trưởng Bộ môn) và 

Bộ môn Trang bị điện - điện tử CN & GTVT (TS. Lê Mạnh Việt làm trưởng Bộ môn). 
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Từ 12 – 2009 đến nay, Bộ môn Kỹ thuật điện đã bầu ban lãnh đạo mới gồm: 
ThS. An Hoài Thu Anh – Trưởng bộ môn, TS. Nguyễn Văn Nghĩa – Phó bộ môn. 

 

Bộ môn Kỹ thuật điện năm 1991 

 

Bộ môn Kỹ thuật điện năm 2006 
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3.Chức năng nhiệm vụ: 

+ Đảm nhận trách nhiệm giảng dạy các môn cơ sở :  

Đảm nhiệm giảng dạy các môn cơ sở ngành cho sinh viên chuyên ngành Điện 

như: Lý thuyết mạch, Lý thuyết trường điện từ, Máy điện, … và môn Kỹ thuật điện 

cho sinh viên không chuyên điện của một số khoa, viện. 

+ Đào tạo đại học chuyên ngành “Trang bị điện – điện tử CN & GTVT“ thuộc 
ngành kỹ thuật điện - điện tử.  

Bộ môn đã đào tạo được 11 khóa sinh viên chuyên ngành tốt nghiệp ra trường, và 

hiện vẫn đang tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả trong công tác đào tạo các khóa tiếp theo. 

+ Đào tạo liên thông trình độ từ Cao đẳng lên Đại học. 

Hiện bộ môn đã và đang đào tạo một lớp liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại 

học, chuyên ngành Trang bị điện. Khóa đầu tiên bắt đầu đào tạo vào năm 2009 (Khóa 13), 

+ Đào tạo cao học. 

Bộ môn tham gia giảng dạy 02 môn cơ sở cho Cao học ngành Cơ khí giao thông 

vận tải, tham gia giảng dạy 06 môn cơ sở cho Cao học các ngành Điện – Điện tử, và 

hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho nhiều học viên cao học khối ngành Điện – Điện tử.  

+ Nghiên cứu khoa học công nghệ 

Tham gia tích cực công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

- Nghiên cứu về công nghệ thiết kế, chế tạo máy điện và khí cụ điện trong GTVT & CN. 

- Nghiên cứu về điện tử công suất và vi xử lý ứng dụng. 

- Nghiên cứu về điện tử - tin học ứng dụng. 

- Nghiên cứu về công nghệ Cung cấp điện trong giao thông quốc gia và đô thị. 

- Nghiên cứu về công nghệ truyền động điện tự động ứng dụng trên các phương 

tiện giao thông vận tải (tàu hỏa, tàu điện, xe điện lai, xe điện bánh lốp,...). 

- Nghiên cứu việc ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ hiện đại (tự động hoá, điều 

khiển, điện tử, tin học, thông tin...) vào mạng điện kéo, các phương tiện giao thông 

thành phố (Tàu điện, Mêtrô, ...)  

- Nghiên cứu việc ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ vào các máy móc, thiết bị 

xây dựng GTVT (cần trục, cầu trục, máy xúc, máy ủi, máy làm đường, hệ thống sản 

xuất VLXD&GT...). 

4.Tổ chức Bộ môn: 

Bộ môn hiện có 12 cán bộ giảng dạy (03 TS, 03 NCS, 05 ThS, 01 Kỹ sư), 
ngoài ra còn có một số GS, PGS,TS đã nghỉ hưu vẫn cộng tác với Bộ môn tham gia 
giảng dạy. 
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1. Ths.  AN HOÀI THU ANH 
Năm sinh: 1974             
Năm về trường: 2000          
Chuyên ngành đào tạo: Tự động hoá XNCN 
Nơi đào tạo Kỹ sư và Ths.: ĐHBK Hà Nội 
Trưởng Bộ môn 
 

 

2. TS. NGUYỄN VĂN NGHĨA 
Năm sinh: 1973           
Năm về trường: 2003  
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Thông tin 
Nơi đào tạo kỹ sư : ĐH GTVT 
Nơi đào tạo Ths.: ĐHBKHN. 
Nơi đào tạo tiến sỹ:  
Phó trưởng Bộ môn 

 

5. TS.VŨ DUY NGHĨA 
Năm sinh: 1974     
Năm về trường: 2003   
Chuyên ngành đào tạo: Tự động hoá XNCN 
Nơi đào tạo Kỹ sư và Ths.: ĐHBK Hà Nội 
Nơi đào tạo tiến sỹ: Liên bang Nga 

 

6. TS.VŨ XUÂN HÙNG 
Năm sinh: 1977     
Năm về trường: 2001 
Chuyên ngành đào tạo: Thiết bị điện 
Nơi đào tạo Kỹ sư và Thạc sỹ: ĐHBK Hà Nội. 
Nơi đào tạo TS.: Hà Lan 

 

7. Ths.HỒ MẠNH TIẾN 
Năm sinh: 1976     
Năm về trường: 2005   
Chuyên ngành đào tạo: Thiết bị điện 
Nơi đào tạo Kỹ sư và Ths.:  ĐHBK Hà Nội  
 

 

8.Ths. NGUYỄN VĂN HẢI 
Năm sinh: 1979     
Năm về trường: 2005  
Chuyên ngành đào tạo kỹ sư: Trang thiết bị điện trong CN và GTVT 
Chuyên ngành đào tạo Ths.: Tư động hóa 
Nơi đào tạo KS và ThS : ĐHGTVT 
Hiện đang là NCS (2010) 
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9. Ths.VÕ THANH HÀ 

Năm sinh: 1979     
Năm về trường: 2005 
Chuyên ngành đào tạo: Tự động hoá XN 
Nơi đào tạo Kỹ sư : ĐH Công Nghiệp Thái Nguyên 
Nơi đào tạo Ths.: ĐHBK Hà Nội 

 

10. Ths.TRẦN VĂN KHÔI 
Năm sinh: 1981     
Năm về trường: 2004  
Chuyên ngành đào tạo kỹ sư: Trang thiết bị  điện trong CN và GTVT 
Chuyên ngành đào tạo Ths.: Tư động hóa 
Nơi đào tạo KS và ThS: ĐHGTVT 

 

11. ThS. NGUYỄN TUẤN PHƯỜNG 
Năm sinh: 1982                     
Năm về trường: 2006       
Chuyên ngành đào tạo: Tự động hoá XNCN 
Nơi đào tạo: ĐHBK Hà Nội 
Hiện đang là NCS tại Liên Bang Nga (2011) 

 

12. Ths.TRẦN VIẾT THẮNG 
Năm sinh: 1984                     
Năm về trường: 2008       
Chuyên ngành đào tạo KS: Trang bị điện - điện tử CN và GTVT 
Chuyên ngành đào tạo ThS :  
Nơi đào tạo: Hàn Quốc 

 

13.  KS. ĐẶNG VIỆT PHÚC 
Năm sinh: 1984                     
Năm về trường: 2009       
Chuyên ngành đào tạo: Điện giao thông 
Nơi đào tạo: Liên Bang Nga 
Hiện đang là NCS tại Liên Bang Nga (2013) 

 

14.  KS. NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG 
Năm sinh: 1988                     
Năm về trường: 2013      
Chuyên ngành đào tạo: Trang bị điện – điện tử CN và GTVT 
Nơi đào tạo: Đại học Giao thông Vận tải 
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BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG 

 

1. Địa chỉ: Phòng 704 - Tòa nhà A6 - Trường ĐH Giao thông Vận tải 

Điện thoại : 043.766.40.45 

Trưởng Bộ môn : TS. Nguyễn Cảnh Minh 

Email : bmktvt@gmail.com 

2. Chức năng nhiệm vụ:  

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông chuyên đào tạo các kỹ sư và Ths.trong lĩnh vực 

Viễn thông cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gồm:  

• Hệ đại học - 4,5 năm (ngành Điện tử truyền thông - chuyên ngành Kỹ thuật 

Viễn thông - mã số 52.52.02.02.02)  

•  Hệ cao học -1,5 năm (ngành Kỹ thuật Viễn thông - mã số 60520208).  

Sinh viên khi ra Trường có khả năng nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, lắp đặt, khai 

thác và thích ứng tốt trong môi trường làm việc của các tập đoàn, các tổng công ty, các 

cơ quan, cũng như các công ty trong và ngoài nước, … 

3. Lịch sử hình thành và phát triển: 

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông tiền thân là Bộ môn Thông tin - Tín hiệu được thành 

lập từ năm 1970 có chức năng đào tạo các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thông tin - tín 

hiệu đường sắt. Năm 1996, do nhu cầu cần kỹ sư làm việc trong lĩnh vực viễn thông, 

Bộ môn đã được mở rộng thành Bộ môn Thông tin - Tín hiệu - Viễn thông và đến năm 

2001 tách ra thành hai Bộ môn là Thông tin - Viễn thông và Tín hiệu Giao thông. Số 

lượng giảng viên ban đầu của Bộ môn Thông tin - Viễn thông là 12 người, bao gồm 3 

Tiến sỹ, 3 Thạc sỹ, 6 Kỹ sư do thầy Đàm Thuận Trinh làm Trưởng Bộ môn.   

Năm 2006, bộ môn Thông tin - Viễn thông được tách ra thành hai Bộ môn mới là 

Bộ môn Kỹ thuật Thông tin do Thầy Chu Công Cẩn làm Trưởng Bộ môn và Bộ môn 

Kỹ thuật Viễn thông do thầy Đàm Thuận Trinh làm Trưởng Bộ môn.   

Hiện Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông có 17 giảng viên, trong đó có 05 Tiến sỹ, 07 

Thạc sỹ, 02 đang làm NCS nước ngoài và 03 học viên cao học. Trưởng Bộ môn là TS. 

Nguyễn Cảnh Minh.  
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Ảnh tập thể giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông hiện nay. 

4. Về cơ sở vật chất: 

Bộ môn được trang bị 01 phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy. Đặc 
biệt năm 2012 trong dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm 
Điện tử - Viễn thông”, Bộ môn đã được Bộ giáo dục & Đào tạo và Trường  Đại học 
GTVT đầu tư cho nhiều thiết bị mới, hiện đại. Phòng thí nghiệm này đáp ứng việc 
nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số, truyền dẫn siêu cao tần, thông tin di động, 
đo và phân tích mạng, cũng như các công nghệ mới khác phục vụ cho giảng viên, học 
viên cao học và sinh viên năm cuối. 

 

Ảnh giảng viên và sinh viên thực hành trên phòng thí nghiệm. 
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5. Thành tích đạt được và xu hướng phát triển trong tương lai: 

Trường Đại học giao thông vận tải là Trường Đại học đầu tiên ở Việt nam đào 

tạo các kỹ sư Kỹ thuật Viễn thông (từ khóa 31- năm 1990). Cho đến năm 2013 đã có : 

• 20 khóa tốt nghiệp với khoảng 3500 kỹ sư  

• 10 khóa cao học (từ năm 2003) với hơn 300 thạc sỹ 

Bộ môn nhiều năm được công nhận là đơn vị xuất sắc và đã nhận được bằng 

khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. 

Các giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Nhiều công trình đã được 

đăng tải trên các tạp chí, hội thảo khoa học uy tín của IEE và IEEE. Nhiều đề tài các 

cấp được nghiệm thu và đánh giá tốt  tiêu biểu như : 

• “Ứng dụng logic mờ để nâng cao chất lượng điều khiển thâm nhập cuộc gọi 

trong hệ thống thông tin di động CDMA”, Đề tài cấp Bộ, Năm 2008, Chủ nhiệm đề tài 

TS. Võ Trường Sơn. 

• “Nghiên cứu giải pháp  chống nghẽn trong mạng thông tin băng rộng ATM sử 

dụng mạng nơ ron”, Đề tài cấp Bộ, Năm 2008, Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Xuân Trường. 

•  “Nghiên cứu, thiết kế, và chế tạo thiết bị truyền nhận dữ liệu phục vụ bài toán 

giám sát phương tiện giao thông đường dài”., Đề tài cấp Bộ trọng điểm, Năm 

2010, Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Cảnh Minh. 

• “Ứng dụng hệ thống đa anten MIMO trong mạng di động”, Đề tài cấp Bộ, Năm 

2011, Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Hoài Trung. 

• “Ứng dụng công nghệ tính toán song song trong mô phỏng hệ thống giao thông 

đường bộ”, Đề tài dự án GD ĐH2, Năm 2012, Chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Quang Khải. 

Bộ môn luôn được Trường và các cơ sở bên ngoài đánh giá tốt trong công tác 

đào tạo, nghiên cứu, hợp tác khoa học và các công tác khác. 

Nhiều sinh viên sau khi ra trường có kiến thức và chuyên môn vững vàng, đảm 

nhiệm trọng trách cao đang công tác tại Bộ Thông tin truyền thông, các công ty trong 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, các mạng thông tin di động như VinaPhone, 

MobiFone, Viettel, TCT ty đường sắt VN, các công ty nước ngoài… 

Trong tương lai gần, Bộ môn hướng đến đào tạo nghiên cứu sinh, mở rộng hợp 

tác quốc tế với các Trường Đại học lớn trên thế giới và định kỳ tổ chức các hội thảo 

chuyên đề các cấp. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả của 

đề tài khoa học các cấp phục vụ sự phát công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.  



48 

6. Đội ngũ cán bộ giảng dạy hiện nay: 
 

 

TS. NGUYỄN CẢNH MINH 

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Điện- Điện tử, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật viễn 
thông 

Năm sinh: 1963 
Năm về trường: 1985  
Chuyên ngành đào tạo : 
     Đại học: Thông tin. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
     Thạc sỹ: Điện tử - Tin học. Nơi đào tạo: ĐHBK Hà Nội  
     Tiến sỹ: Lý thuyết cơ bản của thông tin. Nơi đào tạo: LB Nga 

 

TS. TRẦN HOÀI TRUNG 

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật viễn thông 
Năm sinh: 1976 
Năm về trường: 1997  
Chuyên ngành đào tạo: 
     Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
     Thạc sỹ: Điện tử - Viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHBK Hà Nội  
     Tiến sỹ: Công nghệ thông tin và viễn thông. Nơi đào tạo: Úc 

 

Ths.  GVC.  LƯU ĐỨC THUẤN 
Năm sinh: 1956 
Năm về trường: 1979  
Chuyên ngành đào tạo:   
     Đại học: Thông tin. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
     Thạc sỹ: Kỹ thuật điện tử. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
 

 

 
TS.TRỊNH QUANG KHẢI 
Chức vụ: PGĐ Trung tâm hợp tác quốc tế đào tạo và nghiên cứu 
Năm sinh: 1979 
Năm về trường: 2001  
Chuyên ngành đào tạo:  
     Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT  
     Tiến sỹ: Hệ thống thông tin và viễn thông. Nơi đào tạo: Trung Quốc  

 

Tiến sỹ, GVC VÕ TRƯỜNG SƠN 

Chức vụ: Trưởng ban Đối ngoại & KHCN Cơ sở II,  Trưởng  bộ môn    

                Điện - Điện tử Cơ sở II 
Năm sinh: 1973 
Năm về trường: 1996  
Chuyên ngành đào tạo 
     Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT  
     Thạc sỹ: Kỹ thuật điện tử - viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHBK TP. HCM 
     Tiến sỹ: Tự động hóa, Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
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Tiến sỹ, GVC TRẦN XUÂN TRƯỜNG 

Chức vụ: Trưởng ban Thông tin - Thư viện Cơ sở II 
Năm sinh: 1973 
Năm về trường: 1998  
Chuyên ngành đào tạo  
     Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
     Thạc sỹ: Kỹ thuật điện tử - viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHBK TP. HCM 
     Tiến sỹ: Tự động hóa, Nơi đào tạo: ĐHGTVT 

 

Thạc  sỹ NGÔ THẾ ANH 
Năm sinh: 1975 
Năm về trường: 1997  
Chuyên ngành đào tạo: 
     Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
     Thạc sỹ: Viễn thông. Nơi đào tạo: Úc 
 

 

Ths.MAI THỊ THU HƯƠNG 
Năm sinh: 1976 
Năm về trường: 2001  
Chuyên ngành đào tạo:  
     Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: Học viện KTQS 
     Thạc sỹ: Kỹ thuật điện tử. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
 

 

Ths.ĐÀM MỸ HẠNH 
Năm sinh: 1981 
Năm về trường: 2005  
Chuyên ngành đào tạo: 
     Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
     Thạc sỹ: Kỹ thuật điện tử. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
 

 

Ths.LÊ MINH TUẤN 
Năm sinh: 1981 
Năm về trường: 2004 
Chuyên ngành đào tạo: 
     Đai học: Điện tử - Viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHBK Hà Nội 
     Thạc sỹ: Điện tử - Viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHBK Hà Nội 
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Ths.TRẦN ĐỨC TRUNG 
Năm sinh: 1982 
Năm về trường: 2006 
Chuyên ngành đào tạo: 
    Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
    Thạc sỹ: Kỹ thuật điện tử. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
 

 

Ths.NGUYỄN DIỆU LINH 
Năm sinh: 1984 
Năm về trường: 2007 
Chuyên ngành đào tạo:  
    Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
    Thạc sỹ: Kỹ thuật điện tử. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 

 

 
Kỹ sư TRẦN THỊ LAN 
Năm sinh: 1988 
Năm về trường: 2011 
Chuyên ngành đào tạo:  
    Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
    Đang học Cao học tại Trường ĐH GTVT 
 

 

 
Kỹ sư NGUYỄN VĂN KHỞI 
Năm sinh: 1988 
Năm về trường: 2011 
Chuyên ngành đào tạo:  
    Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
    Đang học Cao học tại Trường ĐH GTVT. 

 

 
Ths.NGHIÊM XUÂN ANH 
Năm sinh: 1975 
Năm về trường: 2004 
Chuyên ngành đào tạo:  
    Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
    Thạc sỹ: Kỹ thuật cao tần. Nơi đào tạo: CHLB Đức 
    Hiện là NCS tại CHLB Đức 
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Ths.TRẦN QUANG THANH 
Năm sinh: 1982 
Năm về trường: 2005 
Chuyên ngành đào tạo:  
    Đại học: Kỹ thuật viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHGTVT 
    Hiện  là NCS tại Trung Quốc 

 

 
KS. CHỬ HOÀI NAM 
Năm sinh: 1986 
Năm về trường: 2010 
Chuyên ngành đào tạo:  
    Đại học: Điện tử - Viễn thông. Nơi đào tạo: ĐHBK Hà nội 
    Đang học Cao học tại Úc 
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BỘ MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN 
 

 

Tập thể cán bộ giảng viên bộ môn (năm 2006) 

1. Địa chỉ : Phòng 706 tòa nhà A6 Trường ĐH Giao thông Vận tải - Hà Nội 

Điện thoại : 043.7666743 

Trưởng bộ môn: GVC.Ths. Chu Công Cẩn 

2. Chức năng nhiệm vụ:  

Bộ môn Kỹ thuật Thông Tin thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và đào 

tạo chuyên ngành Kỹ thuật Thông Tin và Truyền Thông ở cả hai cơ sở Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Lịch sử hình thành và phát triển: 

Năm 1968 Bộ môn Thông Tin - Tín hiệu được thành lập, đến năm 1992 được đổi 

tên thành Bộ môn Thông tin – Tín hiệu và Viễn thông. Năm 2001 được tách thành 2 

bộ môn: Bộ môn Tín hiệu giao thông, Bộ môn Thông tin và Viễn Thông 

Để đáp ứng với xu hướng phát triển của công nghệ và đào tạo trong giai đoạn 

mới, Bộ môn Kỹ thuật Thông tin được tách ra từ Bộ môn Thông tin và Viễn thông 

theo Quyết định số 913/QĐ-TCCB ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Hiệu Trưởng 

trường đại học Giao thông Vận tải. 
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4. Định hướng phát triển. 

4.1. Phương hướng phát triển chung 

- Phát triển Bộ môn theo định hướng phát triển chung của Trường Đại học Giao 
thông Vận tải và của Khoa Điện - Điện tử. 

- Xây dựng và phát triển Bộ môn Kỹ thuật Thông tin là một đơn vị có trình độ 
chuyên môn cao và cơ sở vật chất để nghiên cứu khoa học, đào tạo các cán bộ kỹ thuật 
có trình độ đại học, trên đại học trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông nói chung 
và Thông tin Giao thông nói riêng. Nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin và truyền 
thông ngày càng gia tăng trong quá trình hội nhập và phát triển. 

4.2.  Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên. 

Xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên của Bộ môn vững mạnh về số lượng 
và chất lượng, mỗi giảng viên đều phải có trình độ chuyên môn, có nghiệp vụ sư phạm 
và có trách nhiệm, tâm huyết với nghề. 

Bộ môn có định hướng phát triển chuyên môn cho từng giảng viên để tạo dựng 
một đội ngũ vững mạnh toàn diện trong chuyên ngành. 

Động viên, tạo điều kiện để các giảng viên đi nâng cao trình độ theo các nguồn 
kinh phí khác nhau ở trong và ngoài nước 

4.3. Công tác đào tạo:  

Trên cở sở xu hướng hội tụ của các ngành khoa học công nghệ Phát thanh 
Truyền hình – Viễn thông – Tin học. Định hướng đào tạo bậc đại học (bao gồm các hệ 
dài hạn, liên thông, tại chức) và sau đại học của Bộ môn Kỹ thuật Thông tin theo các 
chuyên ngành sau : 

1. Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin Truyền thông: Đào tạo các cán bộ khoa học 
kỹ thuật phục vụ cho các ngành kinh tế xã hội. 

2. Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin Giao thông: Đào tạo các cán bộ khoa học kỹ 
thuật phục vụ cho ngành giao thông vận tải (Bao gồm đường sắt, đường bộ, hàng 
không, đường thủy). 

Tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, phát 
huy tính tư duy và sáng tạo của người học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác giảng dạy. 

Biên soạn giáo trình và bài giảng theo xu hướng đào tạo theo tín chỉ, khuyến 
khích biên soạn giáo trình và bài giảng điện tử. 

Tiến hành biên soạn các tài liệu tham khảo, tài kiệu kỹ thuật trong lĩnh vực 
chuyên môn. 

4.4. Công tác nghiên cứu khoa học. 

Tập trung nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng của Bộ môn trong giai 
đoạn tới nhằm khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo chuyên ngành.  
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- Tích cực tham gia, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.  

- Xây dựng các đề án nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ ứng dụng trong 
đào tạo và sản xuất đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

- Tham gia, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực thông tin & truyền thông. 

- Công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. 

- Thường xuyên hướng dẫn nghiên cứu khoa học của sinh viên… 

4.5.  Công tác xây dựng phòng thí nghiệm  

Xây dựng phòng thí nghiệm tiên tiến, hiện đại và đồng bộ phục vụ và đáp ứng 
cho công tác giảng dạy ở các trình độ đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong 
sản xuất trong lĩnh vực thông tin truyền thông. 

5. Đội ngũ cán bộ giảng dạy: 

- Số lượng giảng viên: 08 (trong đó 06 Thạc sỹ, 02 Nghiên cứu sinh) 

- Trưởng Bộ môn: GVC-ThS Chu Công Cẩn 

 

 

Ths.GVC. Chu Công Cẩn 

Chức vụ:  Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Thông tin 

Năm sinh: 1960 

Năm về trường: 1987 

Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật Thông tin 
                                      - Công nghệ thông tin. 

 

KS. Nguyễn Tiến Hưng 

Năm sinh: 1961 

Năm về trường: 1984 

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Thông tin 

 

Ths. Vũ Hoàng Hoa 

Năm sinh: 1970 

Năm về trường: 1992 
Chuyên ngành đào tạo: Điện tử - Viễn thông 



55 

 

Ths. Nguyễn Đức Toàn 

Năm sinh: 1982 

Năm về trường: 2006 

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông 
Nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Liên Bang Đức 

 

Ths. Đặng Văn Hiếu 

Năm sinh: 1982 

Năm về trường: 2006 

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông 

Nghiên cứu sinh tại Canada  

 

Ths. Phạm Hồng Quân 

Năm sinh: 1983 

Năm về trường: 2007 
Chuyên ngành đào tạo:  Kỹ thuật Viễn thông 

 

Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Năm sinh: 1985 

Năm về trường: 2011 

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông  

 

KS. Nguyễn Yến chi 

Năm sinh: 1985 

Năm về trường: 2011 

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông  
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BỘ MÔN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

 

Ảnh : Tập thể cán bộ giáo viên trong bộ môn. 

1. Địa chỉ:  

- Phòng 707 tòa nhà A6 trường Đại học Giao thông vận tải – Hà Nội 

- Điện thoại: 043 766 4047 

- Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Duy Việt 

2. Lịch sử hình thành và phát triển: 

- Bộ môn Thông tin tín hiệu được thành lập năm 1970 tại trường Đại học Giao 
thông Sắt – Bộ (nay là trường Đại học Giao thông vận tải), đến năm 1992 đổi tên 
thành bộ môn Thông tin Tín hiệu – Viễn thông và đến năm 2001 tách thành 03 bộ môn 
Tín hiệu Giao thông, Thông tin – Viễn thông và Kỹ thuật điện tử. 

3. Chức năng nhiệm vụ hiện nay: 

- Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển giao 
thông. Phụ trách đào tạo đại học 03 chuyên ngành: Hệ thống điều khiển giao thông; 
Thông tin - Tín hiệu; và Kỹ thuật tín hiệu đường sắt.  

- Mục tiêu: đào tạo các kỹ sư có lòng yêu nghề, có đạo đức, tri thức; có khả năng 
giải quyết các vấn đề cơ bản về kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa; có trình độ và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật Điều khiển giao thông 
thông để tham gia công tác nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, quản lý hệ thống trang thiết bị, 
giải quyết các vấn đề đảm bảo an toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

- Bộ môn Tín hiệu Giao thông đã đào tạo ra hàng nghìn kỹ sư trong lĩnh vực Kỹ 
thuật Điều khiển Giao thông, đã và đang làm việc trong ngành Giao thông vận tải và 
các ngành kinh tế khác trong cả nước. 
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4. Cơ sở vật chất: 

- Bộ môn có 01 phòng làm việc và 01 phòng thí nghiệm được trang bị các dụng 
cụ, thiết bị và các bài thí nghiệm chuyên ngành, là nơi để giảng viên và sinh viên thực 
hành, thí nghiệm và nghiên cứu khoa học. 

5. Đội ngũ giảng viên: 

- Hiện nay bộ môn có 07 giảng viên, trong đó có 01 PGS, 03 TS.và 04 Thạc sỹ.  

 

PGS.TS. NGUYỄN DUY VIỆT  
Năm sinh: 1961 
Năm về trường: 1985 
Chuyên ngành đào tạo: Tự động và điều khiển từ xa trong giao 
thông đường sắt 
Nơi đào tạo: Trường Đại học Đường sắt Moscow (MIIT), CH 
Liên bang Nga  
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn 

 

 
Ths. TRỊNH VĂN MỸ 
Năm sinh: 1983 
Năm về trường: 2006 
Chuyên ngành đào tạo: Tín hiệu Giao thông 
Nơi đào tạo: Đại học GTVT 
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn 
 

 

 
Ths. KIỀU XUÂN ĐƯỜNG 
Năm sinh: 1955 
Năm về trường: 1983 
Chuyên ngành đào tạo: Thông tin Tín hiệu 
Nơi đào tạo: Đại học GTVT 
Chức vụ: Nguyên Trưởng Bộ môn (2001-2010) 
 

 

 
TS. LÊ THỊ VÂN ANH  
Năm sinh: 1964 
Năm về trường: 1987 
Chuyên ngành đào tạo: Tự động và điều khiển từ xa trong giao 
thông đường sắt 
Nơi đào tạo: Trường Đại học Đường sắt Moscow (MIIT) , CH 
Liên bang Nga 
Chức vụ: Nguyên Phó trưởng Khoa Điện – Điện tử (2005-2009) 
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TS. NGUYỄN HOÀNG VÂN 
Năm sinh: 1977 
Năm về trường: 2001 
Chuyên ngành đào tạo: Tự động hóa 
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Grenoble (Grenoble 
INP), Cộng hòa Pháp 
 

 

 
Ths. TRỊNH THỊ HƯƠNG  
Năm sinh: 1980 
Năm về trường: 2003 
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông 
Nơi đào tạo: Đại học GTVT 
 

 

 
Ths. VŨ TRỌNG THUẬT 
Năm sinh: 1980 
Năm về trường: 2004 
Chuyên ngành đào tạo: Tín hiệu Giao thông 
Nơi đào tạo: Đại học GTVT 
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BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 

 

Ảnh : Tập thể cán bộ giáo viên trong bộ môn. 

 

1. Địa chỉ: Phòng 702 tòa nhà A6 Trường ĐH Giao thông Vận tải - Hà Nội 

Điện thoại : 043.7664025 

Trưởng bộ môn : PSG.TS Nguyễn Thanh Hải 

2. Chức năng nhiệm vụ:  

Giảng dạy các môn cơ sở về Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật vi xử lý cho các chuyên 
ngành trong khoa Điện - Điện tử và khoa Cơ khí của Trường Đại học giao thông vận tải. 

Đào tạo kỹ sư chuyên ngành “Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp” 

Đào tạo Ths.chuyên ngành “Kỹ thuật điện tử” 

3. Lịch sử hình thành và phát triển: 

Cùng với sự phát triển các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử của 
trường Đại học Giao thông Vận tải, các môn học cơ sở Kỹ thuật Điện - Điện tử được 
giảng dạy từ đầu những năm 1970.  

Đến năm 2001 Bộ môn Kỹ thuật Điện tử được thành lập trên cơ sở từ các bộ môn 
Kỹ thuật Viễn Thông, Kỹ thuật điện và Điều khiển học. Lúc này Bộ môn gồm 5 thầy 
cô do TS. Trần Quốc Thịnh làm trưởng bộ môn. 
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Từ năm 2006, Bộ môn  bắt đầu đào tạo chuyên ngành “ Kỹ thuật điện tử và Tin 

học công nghiệp”. Hiện tại bộ môn gồm 15 cán bộ giảng viên với 01 Phó Giáo sư, 04 

Tiến sỹ, 10 Ths.và 01 Kỹ sư do PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải làm trưởng bộ môn. 

4. Cơ sở vật chất: 

Hiện bộ  môn đang quản lý 01 phòng thí  nghiệm cơ sở của chuyên ngành với các 

trang thiết bị thí nghiệm nhằm đáp ứng tốt và phục vụ thí nghiệm tay nghề cũng như 

cơ sở của chuyên ngành như : Linh kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử tương tự, Kỹ thuật 

điện tử số, Kỹ thuật đo lường, Kỹ thuật vi xử lý, … 

5. Đội ngũ cán bộ giảng dạy: 

Các giảng viên của bộ môn Kỹ thuật điện tử có trình độ chuyên môn cao, tâm 

huyết với nghề nghiệp được đào tạo tại các trường đại học có uy tín của Việt nam và 

trên thế giới. 

Hiện nay bộ môn có 15 giảng viên, trong đó có 02 cán bộ đang làm nghiên cứu 

sinh trong nước và nước ngoài. 

 

PGS.TS. NGUYỄN THANH HẢI 
Năm sinh                       1969 
Năm về trường 2002 
Chuyên ngành đào tạo Tự động hóa 
Chức vụ                         Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện tử 
Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH GTVT (1991)    
Nơi đào tạo TS.      CHLB Nga (1996) 
  

 

TS.ĐỖ XUÂN THIỆU 
Năm sinh                       1960 
Năm về trường 2004 
Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử 
Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH BK Hà nội (1982)   
Năm đạt học vị TS.      2006 
  
  

 

  
Ths. ĐỖ LƯƠNG HÙNG  
Năm sinh                       1954 
Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử 
Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐHBK Hà nội (1984) 
Năm tốt nghiệp ThS    2005 (ĐH GTVT) 
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Ths. NGÔ THANH BÌNH 
 

Năm sinh                       1974 
Năm về trường 2000 
Chuyên ngành đào tạo Điều khiển tự động 
Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH BK  Hà nội (1998) 
Năm tốt nghiệp ThS    2002 
Hiện đang là NCS tại ĐH 
GTVT 

 

 

Ths. PHẠM THANH HUYỀN 
 

Năm sinh                       1978 

Năm về trường 2001 

Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật Viễn Thông 

Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH GTVT (2001)    

Năm tốt nghiệp ThS    2006 (ĐH GTVT) 

Hiện đang làm NCS tại ĐH BK HN 

 

TS. TRẦN VĂN HƯNG 
 

Năm sinh                       1978 

Năm về trường 2002 

Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật viễn thông 

Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH GTVT (2001) 

Năm tốt nghiệp ThS    2006 (ĐH GTVT) 

Năm đạt học vị TS 2012 (Trung Quốc) 

  

 

TS. ĐÀO THANH TOẢN 
 

Năm sinh                       1979 

Năm về trường 2002 

Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật viễn thông 

Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH GTVT (2002) 

Năm tốt nghiệp ThS    2007 (ĐH GTVT) 

Năm đạt học vị TS 2012 (Nhật Bản)   

  

 

Ths. VÕ QUANG SƠN 
 

Năm sinh                       1978 

Năm về trường 2001 

Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật Viễn Thông 

Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH GTVT (2001) 

Năm tốt nghiệp ThS    2007 (ĐH GTVT) 
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Ths. HỒ THÀNH TRUNG 
 

Năm sinh                       1979 

Năm về trường 2002 

Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật thông tin (2002) 

Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH GTVT 

Năm tốt nghiệp ThS    2011 

  

 

Ths. TRẦN MẠNH CƯỜNG 
 

Năm sinh                       1980 

Năm về trường 2003 

Chuyên ngành đào tạo Điều khiển tự động (2003) 

Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH BK  Hà nội 

Năm tốt nghiệp ThS    2008 

  

 

Ths. ĐỖ VIỆT HÀ 
 

Năm sinh                       1978 

Năm về trường 2004 

Chuyên ngành đào tạo Điện tử viễn thông 

Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH BK  Hà nội (2001) 

Năm tốt nghiệp ThS    2007 

  

 

Ths. NGUYỄN THÚY BÌNH 
 

Năm sinh                       1981 

Năm về trường 2004 

Chuyên ngành đào tạo Điện tử viễn thông 

Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH BK  Hà nội (2004) 

Năm tốt nghiệp ThS    2011 

  

 

KS. VŨ NGỌC QUÝ 
 

Năm sinh                       1989 

Năm về trường 2013 

Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử & THCN 

Nơi đào tạo Kỹ sư         ĐH GTVT 
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Ths. VÕ THIỆN LĨNH            
 

Năm sinh                       1984 

Năm về trường 2009 

Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử  

Nơi đào tạo  ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 

  

  

 
 

 

KS. LÊ MẠNH TUẤN  

Năm sinh                       1987 

Năm về trường 2011 

Chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử 

Nơi đào tạo  ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 

Hiện đang học Cao học tại ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 
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BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC 

 
 

1. Địa chỉ:  

Phòng 703 nhà A6 Trường ĐH Giao thông Vận tải - Láng Thượng –  Đống Đa – 
Hà Nội 

Điện thoại : 043.7663446 

Email: bomondkh@utc.edu.vn 

Trưởng bộ môn : PGS.TS Lê Hùng Lân 

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Trung Dũng 

 

Văn phòng bộ môn (chụp 2013) 

2. Lịch sử hình thành và phát triển : 

Mốc lịch sử đầu tiên đánh dấu sự có mặt của lĩnh vực khoa học Điều khiển-Tự 

động hoá trong trường Đại học GTVT được ghi nhận bằng sự ra đời của bộ môn Đo 

lường thuộc khoa Cơ khí năm 1979 với các trưởng bộ môn lần lượt là KS. Bùi Quang 

Ngạn (1979-1982), TS. Trần Văn Khuê (1981-1984). Năm 1984 bộ môn được đổi tên 

thành Tự động hoá-Đo lường do TS. Vũ Quốc Trường làm trưởng bộ môn và sau đó là 

TS. Lê Đức Bình (1987-1991). Để tập hợp đội ngũ cán bộ đủ mạnh về số lượng và 
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chất lượng thực hiện các nhiệm vụ đào tạo lớn hơn, năm 1991 bộ môn Kỹ thuật điện 

và bộ môn Tự động hoá-Đo lường được kết hợp lại thành bộ môn Kỹ thuật điện-Tự 

động hoá - Đo lường do PGS.TS Lê Tòng (1991), TS. Lê Mạnh Việt (1992-1997), TS. 

Lê Hùng Lân (1997) lần lượt làm trưởng bộ môn. Cũng trong thời kỳ này, nắm bắt 

được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về Tự động hoá của xã hội, bộ môn đã được Bộ 

Giáo dục và đào tạo và lãnh đạo nhà trường cho phép mở ngành đào tạo Kỹ sư Điều 

khiển học kỹ thuật trong GTVT bắt đầu từ năm học 1995-1996 (khoá 35).  

Sự ra đời của chuyên ngành đào tạo Điều khiển học kỹ thuật trong GTVT nói 

trên đã đặt ra nhu cầu thành lập một bộ môn độc lập phụ trách phát triển đào tạo và 

nghiên cứu khoa học chuyên ngành.  

Bộ môn Điều Khiển Học được thành lập ngày 30/12/1997 trên cơ sở tách ra từ 

Bộ môn Kỹ thuật điện – Tự động hoá - Đo lường theo quyết định số 1093/TCCB của 

Hiệu trưởng trường Đại học GTVT 

 

Tập thể giáo viên bộ môn (chụp 2013) 

3. Chức năng nhiệm vụ:  

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Tự động 
hoá. Đào tạo các bậc từ đại học đến nghiên cứu sinh ở 2 cơ sở đào tạo của trường: Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
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Các bậc đào tạo bao gồm: 

- Đại học: chuyên ngành Tự động hoá (Automation), ngành Kỹ thuật Điều khiển 

và Tự động hoá (Control Engineering and Automation). 

- Thạc sỹ: chuyên ngành Tự động hoá (Automation). 

- Tiến sỹ: chuyên ngành Tự động hoá (Automation). 

4.  Những thành tích và phần thưởng đã đạt được: 

 Đã đào tạo được trên 1000 Kỹ sư, nhiều Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Hà Nội và Cơ sở 

II-TP HCM; Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt nhiều giải thưởng cao của Bộ GD&ĐT 

và Hội KHCN Tự động hoá Việt Nam; Hướng dẫn nhiều thế hệ SV tham gia cuộc thi 

ROBOCON do Đài truyền hình VN tổ chức. 

 Chủ trì và tham gia thực hiện : 

- 05 Đề tài NCKH cấp Nhà nước 

- 11 Đề tài NCKH cấp Bộ và nhiều đề tài cấp Cơ sở. 

- Đã tạo ra được các sản phẩm công nghệ mới tham gia tại chợ công nghệ 

Techmart quốc gia tổ chức ở TP HCM 2005 và Hà nội 2006, 2009. 

  

Các sản phẩm từ đề tài KHCN cấp Nhà nước 

 Các phần thưởng đã nhận: 

+  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen các năm 1999, 2002, 2011. 

+  Bộ trưởng Bộ GTVT tặng bằng khen năm 2005. 

+ UBND Thành phố HN tặng bằng khen các năm 2000, 2006. 

+ Hội KHCN Tự động Việt Nam tặng bằng khen năm 2003. 

+ Bộ GD&ĐT tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 2012. 
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Khai mạc giải bóng đá TĐH-ĐK 2013  

5. Đội ngũ cán bộ giảng dạy: 

Tính đến tháng 10/2013 bộ môn có 15 cán bộ giáo viên, trong đó có 01 PGS.TS, 
04 TS, 04 NCS (02 ở nước ngoài: Nhật, Đức). 

 

 

LÊ HÙNG LÂN 
Năm sinh: 1960 
Đại học: Điều khiển học kỹ thuật (1983-Tiệp Khắc) 
Tiến sỹ: Điều khiển tự động (1993-CHLB Nga) 
Học hàm, học vị: PGS.TS, Nhà giáo ưu tú (2012) 
Năm về trường: 1985 
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Điều Khiển Học 
                Trưởng Khoa - Điện Tử 

  

 

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 
Năm sinh: 1974 
Đại học: Tự động hoá (1997 - ĐHBK Hà Nội) 
Thạc sỹ: Tự động hoá (1999 - ĐHBK Hà Nội) 
Học hàm, học vị: ThS  
Năm về trường: 1997 
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NGUYỄN TRUNG DŨNG 
Năm sinh: 1975 
Đại học: Tự động hoá (1998 - ĐHBK Hà Nội) 
Thạc sỹ: Tự động hoá (2001- ĐHBK Hà Nội) 
Học hàm, học vị: ThS (NCS - ĐH GTVT) 
Năm về trường: 1998 
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn ĐKH 

  

 

NGUYỄN VĂN TIỀM 
Năm sinh: 1974 
Đại học: Đo lường Điều khiển (1998 - ĐHBK Hà Nội) 
Thạc sĩ: Kỹ thuật ĐL và ĐKTĐ (2002 - ĐHBK Hà Nội)  
Tiến sĩ: Lý thuyết ĐK và điều khiển tối ưu (2009 - Học viện KTQS) 
Học hàm, học vị: TS 
Năm về trường: 1998 

  

 

LẠI MẠNH DŨNG 
Năm sinh: 1981 
Đại học: Công nghệ Thông tin (2004 - ĐHBK Hà Nội) 
Thạc sỹ: Công nghệ thông tin (2007 -  ĐHBK Hà Nội) 
Tiến sỹ: Công nghệ thông tin (2012 – CHLB Nga) 
Học hàm, học vị: TS 
Năm về trường: 2004 

  

 

TRỊNH LƯƠNG MIÊN 
Năm sinh: 1980 
Đại học: Điều khiển tự động (2003 - ĐHBK Hà Nội) 
Thạc sỹ: Điều khiển tự động (2007 - ĐHBK Hà Nội) 
Tiến sỹ: Tự động hóa và điều khiển (2012-CHLB Nga) 
Học hàm, học vị: TS 
Năm về trường: 2004 

  

 

ĐẶNG HÀ DŨNG 
Năm sinh: 1982 
Đại học: Điều khiển tự động (2005 - ĐHBK Hà Nội) 
Thạc sỹ: Điều khiển tự động (2008 - ĐHBK Hà Nội) 
Học hàm, học vị: ThS  
Năm về trường: 2006  
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MAI ĐỨC THÔNG 
Năm sinh: 1983 
Đại học: Điều khiển tự động (2006 - ĐHBK Hà Nội) 
Thạc sỹ: Điều khiển tự động (2008 - ĐHBK Hà Nội) 
Học hàm, học vị: Th.S (NCS – Nhật Bản) 
Năm về trường: 2007 

  

 

LÊ THỊ THÚY NGA 
Năm sinh: 1977 
Đại học: Tự Động Hóa (2000 – ĐHBK Hà Nội)  
Thạc sỹ: Tự động hoá (2005 - ĐHBK Hà Nội) 
Học hàm, học vị: Th.S (NCS - ĐH GTVT) 
Năm về trường: 2009  

  

 

TRẦN NGỌC TÚ 
Năm sinh: 1984 
Đại học: Điều khiển học kỹ thuật GTVT (2010 - ĐH GTVT) 
Thạc sỹ: Tự động hóa (2013- ĐH GTVT HN) 
Học hàm, học vị: Th.S 
Năm về trường: 2010 

  

 

PHẠM THỊ LÝ 
Năm sinh: 1979 
Đại học: Điều khiển học kỹ thuật (2003 – ĐHGTVT)  
Thạc sỹ: Tự động hóa (2009 – Học viện KTQS) 
Học hàm, học vị: Th.S  
Năm về trường: 2011  

  

 

PHÍ VĂN LÂM 
Năm sinh: 1988         
Đại học: Tự động hóa-điều khiển  (2011 – ĐH GTVT) 
Học hàm, học vị: KS 
Năm về trường: 2011 
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MAI VINH DỰ (Cơ sở II) 
Năm sinh: 1976 
Đại học: Điều khiển học kỹ thuật (2002 - ĐH GTVT) 
Thạc sỹ: Tự động hoá (2008 - ĐHBK TP. HCM) 
Tiến sỹ: Tự động hóa (2013 – Trung Quốc) 
Học hàm, học vị: TS 
Năm về trường: 2007  

  

 

NGÔ THỊ THU HƯƠNG (Cơ sở II) 
Năm sinh: 1989  
Đại học: Tự động hóa-Điều khiển (2012 – ĐH GTVT) 
Học hàm, học vị: KS 
Năm về trường: 2012 

 


