
 

 

 

                                                                                        

Tiếp nối thành công của Hội nghị khoa học lần 10, khoa Điện – Điện tử viễn thông kết hợp với Khoa 

CNTT, Viện cơ khí và Viện hàng hải, trường Đại học Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Hội 

nghị tự động hóa công nghiệp và truyền thông lần thứ 11 - năm 2019” với sự đa dạng và mở rông hơn, tập trung 

đi sâu vào các lĩnh vực: Kỹ thuật điện, điện tử viễn thông, điều khiển học và các quá trình tự động hóa, công nghệ 

thông tin, kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật hàng hải…… 

Ban tổ chức trân trọng kính mời và hân hạnh chào đón các nhà Khoa học, nhà Quản lý, Nghiên cứu sinh, học 

viên và các Doanh nghiệp tham gia và viết bài cho Hội nghị. 

TỔNG BIÊN TẬP 

TS. Đoàn Văn Đổng 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP 

PGS.TS. Võ Công Phương 

TS. Nguyễn Hữu Chân Thành 

TS. Lê Văn Quốc Anh 

TS. Đỗ Hùng Chiến 

BAN BIÊN TẬP 

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên 

TS. Phan Học 

TS. Trần Thanh Vũ 

TS. Lưu Hoàng Minh 

TS. Lê Quang Đức 

TS. Võ Nguyên Sơn 

TS. Hà Đắc Bình 

TS. Nguyễn Quang Sang 

TS. Huỳnh Đệ Thủ 

TS. Trần Văn Trung 

TS. Nguyễn Thành Sa 

 

 

TS. Lê Văn Toàn 

TS. Lê Ngọc Phúc 

TS. Phạm Công Thành 

BAN CỐ VẤN 

GS. Vương Thanh Sơn – University of British Columbia, 

Canada 

GS. Trương Nguyện Thành – Đại học Văn Lang, Việt Nam 

GS. Đỗ Văn Tiến – Technical Univerity of Budapest, Hungary 

GS. Phạm Đức Trường – University of Birmingham, UK 

GS. Myungchul Kim – Korea Advanced Institute of Science 

and Technology (KAIST) 

PGS.TS. Đồng Văn Hướng – ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM, 

Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khương – ĐH Giao thông vận tải 

Tp.HCM, Việt Nam  

PGS.TS. Vũ Ngọc Bích – ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM, Việt 

Nam 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP 

TS. Lê Xuân Hồng 

 

  

HỘI NGHỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN  

THÔNG LẦN THỨ 11 



 

 

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ 

Thời gian: tháng 11 năm 2019 

Địa điểm: Trường Đại học GTVT Tp Hồ Chí 

Minh; Số 2, Võ Oanh, Q. Bình Thạnh TP. HCM 

2. CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI NGHỊ 

Ban tổ chức kính mời quý vị tham gia Hội nghị 

và đóng góp bài viết theo các chủ đề chính sau: 

 Kỹ thuật điện 

 Điện, Điện tử và các giải pháp tiết kiệm 

năng lượng 

 Khí cụ điện, hệ thống truyền động điện 

 Hệ thống truyền tải, phân phối, cung cấp 

điện 

 Hệ thống chiếu sáng; hệ thống điện gió, 

điện mặt trời 

 Nguồn điện trong hệ thống giao thông 

 Hệ thống truyền động điện các phương 

tiện giao thông đa phương tiện 

 Hệ thống đo lường,tín hiệu điều khiển 

giao thông, ứng dụng mạng truyền thông 

trong vấn đề thu thập, xử lý tín hiệu 

phục vụ phát triển các hệ thống giao 

thông thông minh (ITS) 

 Hệ thống cơ khí, máy phụ và hệ thống 

động lực trên các phương tiện giao 

thông điện…. 

 Điện tử viễn thông 

 Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng 

 Hệ thống thông tin quang, thiết bị quang 

 Xử lý tín hiệu; Ăng-ten&Truyền song; 

Thiết kế IC 

 Hệ thống nhúng; Hệ thống điện tử, tự 

động 

 Các hệ thống vi điều khiển, hệ thống 

siêu cao tần  

 Hệ thống MIMO và OFDM 

 Mạng máy tính và điều khiển  

 Mạng vô tuyến  

 Cơ điện tử và vi cơ điện tử 

 Hệ thống truyền thông thu thập năng 

lượng 

 Trí tuệ nhân tạo;  

 Internet of things; Big data; Sensor 

networks…. 

 

 

 Điều khiển và tự động hóa  

 Lý thuyết hệ thống 

 Lý thuyết điều khiển 

 Hệ phi tuyến, các hệ rời rạc, hệ lai 

 Mô hình hóa và mô phỏng 

 Mô hình hóa và điều khiển rô-bốt công 

nghiệp 

 Điều khiển tối ưu 

 Điều khiển thích nghi và các hệ học 

 Điều khiển thông minh, hệ mờ, mạng 

nơ-ron 

 Điều khiển điện tử công suất;  

 Điều khiển chuyển động 

 Điều khiển trên cơ sở thông tin hình ảnh 

 Điều khiển trên cơ sở ngôn ngữ tự nhiên, 

tư thế và hành vi 

 Điều khiển các loại máy điện, truyền 

động và hệ thống năng lượng 

 Cảm biến và cơ cấu chấp hành, I/O 

thông minh 

 Hệ thống tự động hóa tích hợp toàn diện 

 Các hệ SCADA/HMI, DCS, 

CAD/CAM/CIM/CNC 

 Điều khiển quá trình công nghệ, tự động 

hóa phòng thí nghiêm 

 Hệ thống đo lường thông minh 

 Công nghệ thông tin 

 Máy học & xử lý thông minh 

 Công nghệ phần mềm và Hệ thống 

thông tin 

 Công nghệ mạng & mạng không dây 

 An toàn thông tin  

 Mã nguồn mở  

 Thương mại điện tử 

 Điện toán đám mây 

 Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa  

 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên  

 Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định 

 Cơ sở toán học của tin học 

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

kinh tế - xã hội 

 Kỹ thuật cơ khí 

 Năng lượng và nhiên liệu mới cho ô tô 

 Ô tô và xe máy trong giao thông đô thị 

và phát triển bền vững 

 

 



 

 

 Sử dụng năng lượng và tác động môi 

trường của máy xếp dỡ và xây dựng 

 Các công nghệ và kỹ thuật hiện đại của 

phương tiện cơ giới 

 Sử dụng vật liệu mới trong ô tô và 

phương tiện giao thông 

 Cơ khí tự động trong chế tạo máy và 

sản xuất 

 Quản lý kỹ thuật và bảo trì máy móc và 

phương tiện giao thông 

 Phương tiện và an toàn giao thông 

 Ô tô và ô nhiễm môi trường 

 Kỹ thuật hàng hải 

 Hệ thống năng lượng điện tàu thủy 

 Hệ thống động lực tàu thủy 

 Hệ thống điều khiển tàu thủy  

3. THỂ LỆ GỬI BÀI HỘI NGHỊ 

 Các bài viết gửi về Hội nghị có thể được 

viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Bài 

viết bằng tiếng Việt phải bao gồm tóm tắt 

bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 

 Hướng dẫn chi tiết về thể thức trình bày 

bài viết được cung cấp tại file (đính kèm) 

 Các tác giả gửi bài viết đến địa chỉ email: 

dtvt.ciac@gmail.com, hạn cuối vào ngày 

30 tháng 09 năm 2019. Vui lòng xem mục 

4 về các mốc thời gian quan trọng. 

 Bài viết sẽ được gửi đi phản biện, bài đạt 

yêu cầu sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội nghị 

có số xuất bản quốc tế (ISBN: 978-604-76-

1795-1). 

 Miễn phí lệ phí tham dự Hội nghị và đăng 

bài trong Kỷ yếu. 

4. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 

15/08/2019 Hạn gửi tóm tắt bài viết 

30/09/2019 Hạn gửi bài viết hoàn chỉnh 

25/10/2019 Phản hồi về bài viết, các tác 

giả xác nhận việc tham gia 

báo cáo tại Hội nghị 

30/11/2019 Ngày diễn ra Hội nghị 

5. LIÊN HỆ 

Mọi thông tin về Hội nghị, vui lòng truy cập 

trang web: http://dtvt.ut.edu.vn hoặc liên hệ 

với Ban tổ chức qua địa chỉ email: 

dtvt.ciac@gmail.com  hoặc qua điện thoại 

(+84) 353056252 (TS. Hồng), (+84) 945148148 

(TS. Đổng) 

Khoa Điện – Điện tử viễn thông (D605- VP 

Khoa) 

Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM 

Số 2, Võ Oanh, Q. Bình Thạnh TP.HCM 

ĐT: (08) 3899 6858 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

         Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019 

                 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

                    (đã ký) 

 

                  TS. ĐOÀN VĂN ĐỔNG 
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