
 

 

 

IT SUPPORT 2016 
“ Đón Đầu Xu Thế CNTT Chỉ Sau 2 Buổi Huấn Luyện ” 

 

 

1- Mục tiêu chương trình 

 

- Các bạn sinh viên được trải nghiệm những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong ngành 

CNTT và từ đó đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho lộ trình thành công của mình. 

- Giúp các bạn sinh viên chủ động trang bị những kỹ năng, công cụ cần thiết cho hành 

trang tiếp cận tới doanh nghiệp. 

- Được giảng viên có kinh nghiệm lâu năm và đang quản trị các hệ thống máy chủ, mạng, 

chuyên viên lập trình web, ứng dụng, mobile… hàng đầu Việt Nam đào tạo. 

- Giúp bạn trải nghiệm môi trường đào tạo CNTT chuẩn Quốc tế hàng đầu Việt Nam. 

- Được tư vấn cụ thể về các công nghệ mới nhất, nhu cầu tuyển dụng, định hướng nghề 

nghiệp…bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và tư vấn viên nhiệt tình. 

2- Đối tượng theo học 

- Học sinh, sinh viên các ngành công nghệ thông tin, toán tin, tin ứng dụng, điện tử viễn 

thông,….tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp… 

- Cá nhân nghiên cứu, cập nhật công nghệ lập trình, người lập trình ứng dụng, web, 

mobile, Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống … 

- Các đối tượng yêu thích công việc ngành CNTT. 

3- Thời gian đào tạo 

 

- Thời lượng chương trình: 2 buổi ;  2h/1 buổi 

- Khung giờ học: 18h00 – 20h00 
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4- Nội dung chương trình 

4.1 Chương trình: “ Lập trình ứng dụng di động Android ” 

 

 

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 

 

BẠN LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? 
THỜI 

LƯỢNG 

 

Buổi 1:  

- Giới thiệu tổng quan nền tảng 

Android, sự phổ biến, xu hướng 

phát triển. 

- Cài đặt công cụ lập trình  

- Hướng dẫn cách khởi tạo 1 

project cơ bản và build lên thiết 

bị (ảo - thật) 

  

 

 Nắm được kiến thức tổng quan về 

Android 

 Biết cách cài đặt các công cụ: 

Android Studio, Máy ảo, Phần mềm 

Genymotion,… 

 Cung cấp các tài nguyên có sẵn giúp 

bạn xây dựng sản phẩm mang thương 

hiệu cá nhân 

2 giờ 

Buổi 2: 

- Hướng dẫn xây dựng App trên 

Android mang thương hiệu của 

bạn 

- Hướng dẫn xây dựng Game trên 

Android mang thương hiệu của 

bạn 

 

 

 

 Nắm được quy trình xây dựng ứng 

dụng trên HĐH Android 

 Thực hành làm game “Punch Mouse” 

 Giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng game 

của riêng mình trên Android 

 Tặng bạn tài liệu và bộ mã nguồn 

game “Punch Mouse”  

2 giờ 

 

 

4.2. Chương trình: “ Trở thành chuyên gia lập trình web với PHP ” 

 

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 
BẠN LÀM ĐƯỢC NHỮNG 

GÌ? 

THỜI 

LƯỢNG 

Buổi 1:  

- Giới thiệu quy trình phát triển website 

- Giới thiệu module của khóa học 

- Các công cụ lập trình Web 

- Giới thiệu các thẻ HTML cơ bản sử dụng 

xậy xựng web; từ HTML - HTMl5; 

- Giới thiệu CSS cơ bản; Từ CSS - CSS3 

 

 Biết cách sử dụng 

HTML5, CSS3 

 Chuyển đổi từ giao diện 

Photoshop sang HTML 

(Cắt HTML, CSS) 

 Biết cách sử dụng ngôn 

2 giờ 



 

 

- Javascript; jQuery; Ajax; 

- Demo xây dựng menu đa cấp sử dụng các 

thẻ và thuộc tính CSS đã học. 

ngữ lập trình PHP cơ bản 

 

Buổi 2:  

- Áp dụng HTML CSS ghép giao diện 

website cơ bản (tạo hoàn thiện trang home 

page) 

- Sử dụng HTML, CSS và PHP, MySQL 

2 giờ 

 

 

 

4.3 Chương trình: “Độc chiếm quyền năng CNTT với Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống” 

 

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN BẠN LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? 
THỜI 

LƯỢNG 

Buổi 1:  

- Giới thiệu về mạng máy tính, 

Internet  

- Các thiết bị mạng máy tính 

Các phương pháp kết nối & chia sẻ 

Internet  

 

 Hiểu đươc các khái niệm cơ bản về 

mạng máy tính, Internet  

 Nắm rõ các phương pháp cấu hình 

thiết bị kết nối & chia sẻ Internet 

(Cấu hình Router, Wifi…) 

2 giờ 

Buổi 2: 

- Các mối nguy cơ mất an toàn 

thông tin trong máy tính cá nhân 

& cách phòng chống 

- Phương pháp dò quét lỗ hổng 

bảo mật máy chủ, mạng máy tính 

cho doanh nghiệp 

 

 Hiểu được các nguy cơ mất an toàn 

thông tin cá nhân trong môi trường 

mạng,  Internet 

 Nắm được công cụ dò quét lỗ hổng 

bảo mật của máy chủ, hệ thống 

mạng… 

2 giờ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5- Đồng hành cùng đội ngũ giảng viên có 

 

- Kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm. 

- Kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất phần mềm; tham gia các dự án lớn về Java tại Tập 

đoàn Công nghệ CMC; Trưởng nhóm Lập trình Android tại BKAV và VCCorp;… 

- Sở hữu nhiều chứng chỉ uy tín về chuyên ngành Quản trị mang như:CCIE, CCNP, MCT, 

LPI,Security, CEH, Vmware, … 

- Kinh nghiệm quản trị nhiều hệ thống mạng của các tập đoàn lớp như: Tập toàn Sankyu 

Logistics của Nhật bản, Hệ thống mạng của Cty Sumitomo Nhật Bản, Chuyên gia bảo 

mật cho 3 hệ thống ngân hàng lớn nhất miền Bắc… 

 

 

6- Hình thức đăng kí : 

 - Đăng kí trực tiếp với các thầy/cô ban lãnh đạo khoa CNTT tại trường đang theo học. 

 - Đăng kí tại bàn lễ tân của BKAP tại địa chỉ 238 Hoàng Quốc Việt. 

 - Đăng kí online tại địa chỉ: http://bachkhoa-aptech.edu.vn/Register/it-support-don-dau-

xu-the-cntt-chi-sau-2-buoi-trai-nghiem.htm 

 

7- Địa điểm học 

 

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN VÀ QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ 

BACHKHOA-APTECH 

Địa chỉ: Tòa nhà HTC, 236B & 238 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện Thoại: 04.3755.4010/ 04.3755.4011 | Email: care@bachkhoa-aptech.com 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại Hotline: 0968 27 6996 

 


