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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Nghệ An, ngày 01 tháng 12 năm 2017 

  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Họ và tên:       Vũ Chí Cường     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  20/11/1975 Nơi sinh: Vinh – Nghệ An 

Quê quán:  Hưng Nguyên – Nghệ An   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:      Tiến sĩ                      Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                  Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó giám đốc phụ trách 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trung tâm CNTT 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Số 3/3 ngõ 101 đường Lê Viết Thuật 

Xóm 13, xã Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An 

Điện thoại liên hệ:   CQ: 0238.3.855452 (688) DĐ: 0913.054.141 

Fax:                                    Email: cuongvcc@vinhuni.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:  Chính quy 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học sư phạm Vinh 

Ngành học: Cử nhân sư phạm toán học 

Nước đào tạo: Việt Nam      Năm tốt nghiệp: 1996 

Bằng đại học 2: Cử nhân tin học  Năm tốt nghiệp: 1998 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ:  Chuyên ngành Công  nghệ thông tin             

   Năm cấp bằng: 2001 

   Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

   Tên luận văn: Đảm bảo thời gian thực trong hệ thống FDDI 

- Tiến sĩ: Chuyên ngành Cơ sở toán học trong tin học 

   Năm cấp bằng: 2017 

   Nơi đào tạo: Học viện Kỹ thuật Quân sự 

mailto:cuongvcc@vinhuni.edu.vn
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  Tên luận án: Một lớp thuật toán tiến hóa phỏng sinh học dựa trên thông tin định 

hướng giải bài toán đa cực trị 

3. Các khóa đào tạo khác: 

Tên trường Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, 

năm- Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

Trường Đại học 

Nông nghiệp I Hà 

nội 

Khóa đào tạo về công 

tác tư vấn sinh viên 

23/09/2002 

– 

27/09/2002 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 

The Vietnam 

Higher Education 

Project 

– Bangkok – 

Thailand. 

Training Univesity 

Staff in Career 

Advisory Services 

06/10/2003 

– 

23/10/2003 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 

Công ty điện toán 

và truyền số liệu 

Quản trị mạng & các 

thiết bị mạng 

14/03/2005 

– 

18/03/2005 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 

Trung tâm khoa 

học giáo dục và 

đào tạo Việt Nam 

– Hà nội 

Bồi dưỡng nghiệp vụ 

đấu thầu 

19/09/2008 

– 

21/09/2008 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 

Trường Đại học 

Bách khoa Hà nội 

Quản trị mạng quốc tế 

CCNA 

08/06/2009 

– 

27/06/2009 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 

Trường đại học 

bang Arizona – 

Hoa kỳ 

Trao đổi, hợp tác xây 

dựng chương trình 

đào tạo tiên tiến 

ngành Công nghệ 

thông tin 

18/07/2010 

– 

12/09/2010 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 

Microsoft Việt 

nam 

Bồi dưỡng giáo viên 

cốt cán công nghệ 

trong giáo dục 

16/12/2013 

– 

20/12/2013 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 
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Tên trường Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, 

năm- Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

Trường Quân sự 

tỉnh Nghệ An 

Chương trình bồi 

dưỡng kiến thức Quốc 

phòng – An ninh 

15/05/2014 

– 

03/06/2014 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 

Trường Đại học 

Vinh 

Bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm 

06/06/2016 

– 

30/06/2016 

Bồi dưỡng Chứng chỉ 

 

4. Ngoại ngữ: 1.  Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: Khá 

Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

09/1996 – 

09/1998 

Khoa Toán – Trường Đại học Vinh Cán bộ giảng dạy 

09/1998 – 

08/2007 

Khoa CNTT – Trường Đại học Vinh Cán bộ giảng dạy 

09/2007 – 

08/2009 

Khoa CNTT – Trường Đại học Vinh Cán bộ giảng dạy, Trợ lý đào tạo 

hệ tại chức 

09/2009 – 

08/2010 

Khoa CNTT – Trường Đại học Vinh Cán bộ giảng dạy, Trợ lý đào tạo 

09/2010 – 

08/2012 

Khoa CNTT – Trường Đại học Vinh Cán bộ giảng dạy, Trưởng bộ 

môn mạng và truyền thông 

09/2012 – 

06/2015 

Khoa CNTT – Trường Đại học Vinh Cán bộ giảng dạy, Phó trưởng 

khoa 

07/2015 – 

10/2017 

Trung tâm CNTT – Trường Đại học Cán bộ giảng dạy, Phó giám đốc 

11/2017 – 

nay 

Trung tâm CNTT – Trường Đại học Cán bộ giảng dạy, Phó giám đốc 

phụ trách 

 

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

4.1. Các hướng nghiên cứu chính 
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1. Thuật toán tiến hóa (Evolution Algorithms - EAs) còn gọi là thuật toán 

phỏng tiến hóa sinh học, là một lớp các thuật toán thông minh (heuristic) trong 

tối ưu hóa và học máy. Về nguyên tắc, EAs là một thuật toán lấy cảm hứng từ 

quá trình chọn lọc tự nhiên trong thuyết tiến hóa của Darwin. EAs hoạt động 

trên một tập các phương án (còn gọi là quần thể) để tìm kiếm phương án tối ưu. 

EAs đã được áp dụng rộng rãi và thu được nhiều thành công trong việc giải 

quyết các bài toán tối ưu, cả trong lý thuyết cũng như trong thực tế. Chẳng hạn 

bài toán kinh điển như bài toán người du lịch hay các bài toán hiện đại như bài 

toán sắp thời khóa biểu, bài toán sắp xếp lịch sản xuất, lịch trực y tế, bài toán 

lọc thư rác,...  

2. Phân tích và thiết kế phần mềm là quá trình nghiên cứu, phát triển một 

hệ thống thông tin nhằm giải quyết các vấn đề, các bài toán đặt ra trong xã hội. 

Phân tích và thiết kế phần mềm thường bao gồm các giai đoạn: xác định yêu 

cầu, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, cài đặt, kiểm thử, triển khai và bảo trì. 

Trong hướng nghiên cứu này, chúng tôi thường quan tâm phân tích và thiết kế 

các hệ thống thông tin quản lý, các phần mềm quản lý trong lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo.    

3. Phân tích và thiết kế mạng máy tính là các công đoạn trong quá trình 

xác định yêu cầu, phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống mạng máy tính. 

Trong hướng nghiên cứu này, chúng tôi thường quan tâm đến việc phân tích, 

thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống mạng máy tính dành cho doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. 

4. Ứng dụng tin học trong các hoạt động khoa học xã hội và nhân văn. 

Chúng tôi tìm hiểu các kỹ thuật xử lý phông chữ, xây dựng và phát triển các hệ 

thống phần mềm hỗ trợ soạn thảo, đào tạo và bồi dưỡng nhằm phát huy, bảo tồn 

các loại chữ viết dân tộc truyền thống. 

4.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đ  và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm b t 

đ u Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1  Nghiên cứu, biên soạn tài liệu 

và tổ chức giảng dạy chữ Thái 

 2016/2017 Cấp tỉnh Tham gia 
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TT Tên đề tài nghiên cứu Năm b t 

đ u Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

hệ Laipao trên địa bàn huyện 

Tương Dương 

2 Mở rộng mô hình tổ chức dạy 

học chữ Thái Lai-Tay ở huyện 

Quỳ hợp -  Nghệ An 

 2013/2014 Cấp tỉnh Tham gia 

3 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống 

máy tính cụm (cluster computer) 

và thử nghiệm một số ứng dụng 

2013 Cấp trường Chủ nhiệm 

4 Nghiên cứu ứng dụng tin học 

vào công tác quản lý nhân hộ 

khẩu tại Thị xã Cửa Lò 

2008/2010 Cấp tỉnh Tham gia 

5 Nghiên cứu ứng dụng tin học 

vào công tác quản lý nhân hộ 

khẩu tại Công an thành phố Vinh 

2007 Cấp Sở công an Tham gia 

6 Nghiên cứu, hoàn chỉnh phần 

mềm quản lý kiểm tra và thi học 

phần ở các trường đại học và cao 

đẳng theo quy chế 25 

2007/2008 Cấp bộ Chủ nhiệm 

7 Nghiên cứu xây dựng phần mềm 

quản lý giảng dạy 

2005 Cấp trường Chủ nhiệm 

 

4.3. Công bố khoa học 

4.3.1. Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế  

…………… 

4.3.2. Bài báo đăng trên tạp chí trong nước:  

1. Vu Chi Cuong, Bui Thu Lam. Fitness Sharing for The Direction-guided 

Evolutionary Algorithm, Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông – Tạp chí 

Khoa học và Kỹ thuật – Học viện Kỹ thuật Quân sự – số 160, trang 34 – 46. Năm 

2014 

2. Vũ Chí Cường, Hoàng Hữu Tính, Nghiên cứu và phát triển mô hình song 

song cho các giải thuật tiến hoá. Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Vinh – số 43-

1A, trang 5 – 18, Năm 2013 

3. Vũ Chí Cường, Nguyễn Hữu Hùng, Bùi Thu Lâm. Towards a Theoretic 

Model for Parallelization of Cooperative Co-Evolutionary Algorithms. Chuyên san 

http://home.vinhuni.edu.vn/cuongvcc/wp-content/uploads/sites/109/2013/12/JICT2014.pdf
http://home.vinhuni.edu.vn/cuongvcc/wp-content/uploads/sites/109/2013/12/JICT2014.pdf
http://home.vinhuni.edu.vn/cuongvcc/wp-content/uploads/sites/109/2013/12/12.04.pdf
http://home.vinhuni.edu.vn/cuongvcc/wp-content/uploads/sites/109/2013/12/12.04.pdf
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Công nghệ thông tin và Truyền thông – Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật – Học viện Kỹ 

thuật Quân sự – số 1, trang 32 – 48. Năm 2012 

4. Vũ Chí Cường, Một số bài học trong việc thiết kế, thực thi và đánh giá 

chương trình đào tạo đại học hiện nay. Tạp chí Giáo dục. Trang 89,90, Năm 2010 

 4.3.3. Báo cáo tại Hội thảo quốc gia, quốc tế 

1. Vu Chi Cuong, Bui Thu Lam. The Direction-guided Evolutionary Algorithm 

with a Crowding Mechanism. The International Conference on Advanced 

Technologies for Communications. 2014 

2. Vũ Chí Cường, Bùi Thu Lâm. Giải thuật tiến hóa và ứng dụng trong việc xấp 

xỉ lời giải của bài toán tối ưu đa trị. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 7 về nghiên 

cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin – FAIR. Năm 2014 

3. Vũ Chí Cường, Bùi Thu Lâm. Giải thuật tiến hóa và ứng dụng trong việc xấp 

xỉ lời giải của bài toán tối ưu đa trị. Hội thảo tối ưu và tính toán khoa học lần thứ 12. 

Năm 2014 

4. Vũ Chí Cường, Nguyễn Hữu Hùng, Bùi Thu Lâm. A Parallel Cooperative 

Coevolution Evolutionary Algorithm, The Third International Conference on 

Knowledge and Systems Engineering. 2011 

4.3.4. Các sản phẩm khoa học khác 

1. Hệ thống phần mềm quản lý nhân hộ khẩu 

2. Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện 

3. Hệ thống soạn thảo văn bản chữ Thái 

 

V. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

5.1. Hướng dẫn luận án tiến sĩ 

 …………….. 

5.2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ 

1. Phan Văn Thế, Nghiên cứu thuật toán di truyền cho bài toán thời khóa biểu ở 

Trường THPT Quỳ Châu, Trường Đại học Vinh, 2018. 

2. Trần Nguyễn Hùng, Nghiên cứu kỹ thuật dấu tin trong ảnh, Trường Đại học 

Vinh, 2018 

3. Nguyễn Thị Tân, Nghiên cứu một số thuật toán tiến hóa giải quyết các bài 

toán tối ưu số, 2018 

4. Trần Văn Hải, Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán xếp thời khóa 

biểu cho Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu, 2017 

5.3. Hướng dẫn luận sinh viên nghiên cứu khoa học 

5.4. Biên soạn sách, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

1. Vũ Chí Cường, Giáo trình cơ sở lý thuyết truyền tin, Trường Đại học Vinh, 

2000. 

http://starsky.biz/cuongvcc/wp-content/uploads/sites/4/2013/12/bare_conf.pdf
http://starsky.biz/cuongvcc/wp-content/uploads/sites/4/2013/12/bare_conf.pdf
http://home.vinhuni.edu.vn/cuongvcc/wp-content/uploads/sites/109/2013/12/4567a048.pdf
http://home.vinhuni.edu.vn/cuongvcc/wp-content/uploads/sites/109/2013/12/4567a048.pdf
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2. PGS.TS Mai Văn Trinh, TS. Lê Ngọc Xuân, TS. Lê Văn Minh, TS. Vũ Chí 

Cường, Ứng dụng CNTT hỗ trợ dạy học các bộ môn trong trường PTTH, Dự án phát 

triển giáo viên THPT và TCCN, 2009. 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 


